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Resumo da Tese apresentada à UFRN/PEP como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção. 

 

ANÁLISE TECNOLÓGICA SOBRE OS ASPECTOS AMBIENTAIS DE 

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS DA PRAIA DE PONTA NEGRA 

NATAL/RN: UM MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

LEONARDO PIVÔTTO NICODEMO 

 

Maio/ 2008 

Orientadora: Karen Maria da Costa Mattos 

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção 

 
O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de um estudo ambiental focado no 
setor hoteleiro para apresentar uma análise dos aspectos ambientais da Praia de Ponta 
Negra, Natal- RN e dos pequenos e médios hotéis para ser elaborado um modelo de 
Sistema de Gestão Ambiental simplificado, que atenda às exigências da NBR ISO 14001: 
2004, bem como apresente viabilidade econômica e possibilidade de implementação para 
que os hotéis possam convergir para o desenvolvimento ambiental sustentável do turismo 
em Ponta Negra. A metodologia da pesquisa apresenta-se dividida em três itens: execução 
da caracterização ambiental da praia de Ponta Negra, através de visitas técnicas e 
interpretação de imagens de satélite e cartogramas das principais características ambientais 
da região; execução do trabalho realizado concernente ao desenvolvimento, aplicação e 
interpretação da avaliação dos aspectos ambientais de cada hotel, com considerações sobre 
os hotéis, período de coleta de dados utilizados para avaliação, instrumento da pesquisa e 
uma descrição do procedimento utilizado para análise dos dados coletados e a metodologia 
utilizada para a elaboração de um Modelo de Sistema de Gestão Ambiental. Conclui-se que 
as atividades realizadas por hotéis em Ponta Negra são impactantes e lesivas ao meio 
ambiente. A simples implementação de procedimentos de análise e controle dos aspectos 
ambientais poderia contribuir significativamente para a redução dos impactos ambientais 
do setor hoteleiro na praia e regiões circunvizinhas. Observou-se que o estudo contribuiu 
para a sensibilização dos administradores em relação aos problemas ambientais, visto que 
por muitas vezes o problema detectado era na realidade o desconhecimento dos aspectos e 
impactos ambientais por parte dos gestores dos hotéis, por falta de levantamentos e estudos 
sobre o tema, tendo sido verificado o despertar de uma atitude ambiental por parte de 
alguns gestores. 
 

Palavras-Chave: Turismo; Gestão Ambiental; Diagnóstico Ambiental; Aspectos 

Ambientais; Ponta Negra. 
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fullfilment of requirements to the 

degree of Master of Science in Production Engineering 

 

TECHNOLOGICAL ANALYSIS ABOUT THE ENVIRONMENTAL ASPECTS OF 

HOTEL ENTERPRISES IN PONTA NEGRA BEACH, NATAL/RN: A MODEL OF 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 

 

LEONARDO PIVÔTTO NICODEMO 

May /2007 

Thesis Supervisor: Karen Maria da Costa Mattos 

Program: Master of Science in Production Engineering 

 

The present work aimed the elaboration of an environmental study focused on the hotel 
sector in order to present an analysis of the environmental aspects of Ponta Negra Beach, 
in Natal, RN, Brazil and also the aspects of the small and medium hotels existing in this 
area. By means of this work, it is possible to elaborate a model of a simplified System of 
Environmental Management which can attend to the exigencies required by NBR ISO 
14001: 2004, as well as to present economical viability and possibility to be implemented 
in a way that hotels may converge to the sustainable environmental development of the 
tourism in Ponta Negra Beach. The research methodology presents itself divided into three 
items: execution of the environmental characterization of Ponta Negra Beach, by way of 
technical visits and interpretation of satellite images and cartograms of the main 
environmental characteristics of the region; execution of the work already made 
concerning the development, application and interpretation of the evaluation of the 
environmental aspects of each hotel, considering the hotels and the period of data 
collection, these used in evaluation, research instrument and a description of the procedure 
utilized for the analysis of the collected data and the utilized methodology for the 
elaboration of a model of a simplified System of Environmental Management. In a general 
way, it has been concluded that the practices executed by hotels in Ponta Negra Beach are 
impact-like and harmful to the environment. The simple implementation of analysis 
procedures and control of the environmental aspects could suggestively contribute to the 
reduction of environmental impacts promoted by the hotel section at this beach and in the 
nearby areas. It had been noticed that the study contributed to the sensitization of managers 
concerning the environmental problems since, in many other times, the detected problem 
was, in fact, the non-acquaintance about the environmental aspects and impacts from those 
hotels administrators, because of the lack of surveys and studies about the theme. It had 
also been noticed the arousing of a possible environmental attitude from some managers.   

  

Key-words: Tourism; Environmental Management; Environmental Diagnosis; 
Environmetal Aspects; Ponta Negra Beach. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo ambiental focado no setor hoteleiro para uma 

avaliação dos aspectos ambientais pertinentes a estes empreendimentos na praia de Ponta 

Negra, cidade de Natal no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, abordando a importância 

estratégica da gestão ambiental na preservação ambiental e no melhoramento de 

desempenho financeiro dos hotéis através da proposição e adoção de medidas redutoras de 

impactos ambientais e promoção de melhorias decorrentes de um efetivo posicionamento 

ambiental das empresas. 

Neste capítulo será apresentada a contextualização do trabalho proposto, o objetivo, 

a relevância da pesquisa e a estrutura da dissertação.  

1.1 Contextualização 

 O turismo é um dos maiores segmentos econômicos do mundo e vem cada vez mais 

sendo objeto de atenção em relação a sua potencial contribuição para o desenvolvimento 

sustentável e ao mesmo tempo quanto aos impactos que pode provocar no campo 

ambiental, sócio-cultural e econômico. 

 Em 1998, o mercado de turismo movimentou cerca de US$ 3,4 trilhões, 

empregando 260 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o setor garantiu 

emprego e renda para cinco milhões de trabalhadores e faturamento de US$ 38 bilhões 

(EMBRATUR, 2000). O turismo é considerado uma das maiores atividades econômicas da 

atualidade com faturamento mundial anual estimado em US$ 681,5 bilhões, sendo no 

Brasil responsável por um faturamento de 4,3 bilhões, no ano de 2006 (BRASIL, 2006).  

 Com o desenvolvimento do turismo, o estado do Rio Grande do Norte tem se 

apresentado seguindo o padrão de desenvolvimento nacional, sendo o turismo uma das 

atividades econômicas que mais cresce, tendo a receita turística total passado de US$ 215,9 

milhões em 2001, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do 
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Norte (SETUR/RN, 2007), para US$ 578,7 milhões em 2006. Em Ponta Negra, a principal 

praia urbana de Natal-RN, havia 07 meios de hospedagem (MHs) em 2001, passando para 

20 MHs em 2006; compreendendo um salto de 959 unidades habitacionais (UHs) em 2001 

para 1483 em 2006, sendo assim, foram disponibilizados em 2001 cerca de 2690 leitos, 

alcançando a marca de 3663 leitos no ano de 2006. De acordo com a EMBRATUR (2008) 

Ponta Negra dispõe atualmente de 138 MHs, englobando hotéis, pousadas, albergues 

dentre outros, dos quais 39 são hotéis; são disponibilizados 4449 UHs em Ponta Negra, 

compreendendo um total de 12925 leitos. Entende-se por meio de hospedagem todas as 

classificações para os empreendimentos que se destinam a receber pessoas em suas 

dependências com a finalidade de abrigar-lhes quando distantes de suas casas, em viagens 

turísticas ou a trabalho, exemplificadas por Hotéis, Pousadas, Albergues, Casas de Família 

destinadas a hospedagem dentre outros; por unidades habitacionais compreende-se o 

número total de disponibilidade de apartamentos e o número de leitos refere-se ao número 

total de camas disponíveis nos empreendimentos. 

 O turismo, logo, é uma atividade econômica com estreita relação com os recursos 

econômicos e naturais, dos quais depende intrinsecamente para sua manutenção e 

viabilidade. Lima (2007) explicita: 

O turismo vende estes recursos como parte de seu produto 
empírico, mas também precisa compartilhar dos mesmos recursos 
com outros usuários, inclusive com a população local, que muitas 
vezes tem no turismo a principal fonte para seu desenvolvimento. 

Todavia vem sendo observado um crescimento desordenado do turismo, gerador de 

impactos, positivos e negativos, sendo esses últimos, quase sempre, em maior proporção, 

principalmente em relação ao meio ambiente e a população local, esquecendo-se que estão 

na natureza e nas características específicas da localidade os atrativos essenciais dessa 

atividade (LIMA, 2007). 

 Para se evitar esse processo degradador e impactante do meio ambiente, 

desenvolve-se o processo de gestão ambiental, este se inicia quando são promovidas 

adaptações ou modificações no ambiente natural, de forma a adequá-lo às necessidades 

individuais ou coletivas, gerando dessa forma o ambiente urbano nas suas mais diversas 

variedades de conformação e escala. A maneira de gerir a utilização de recursos é o fator 

que pode acentuar ou minimizar os impactos, assim, a "gestão ambiental pode ser definida 

como um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma organização na sua 

interface com o meio ambiente” (MAIMON, 1999). Neste cenário, o Sistema de Gestão 

Ambiental - SGA vem sendo encarado como alternativa de tornar as empresas mais 
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lucrativas desenvolvendo uma relação com o meio ambiente capaz de lhes assegurar 

competitividade de acordo com os princípios de desenvolvimento sustentável (SEBRAE, 

2001). De acordo com a mesma: 

Temos então, que a implantação do SGA numa unidade hoteleira 
aporta inúmeros benefícios, dentre os quais podemos citar o 
marketing ambiental através do melhoramento da imagem e 
reputação do estabelecimento; economia financeira evitando-se 
desperdícios; manutenção da conformidade legal e obrigações 
estabelecidas diferenciação na competitividade tendo maior 
controle no setor financeiro, além de garantir a qualidade ambiental 
aos clientes, funcionários e sociedade. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, a administração de cada hotel participante 

da pesquisa, totalizando 20 empreendimentos, disponibilizou suas instalações para 

avaliação dos aspectos ambientais e investigação de possíveis oportunidades de melhoria 

no desempenho ambiental, sendo, portanto, o estudo enriquecido com a experiência da 

aplicação da lista de verificação “in loco” e apresentando-se estruturada da seguinte 

forma: 

1. Referencial Teórico, o qual é composto por seis tópicos:  

• Histórico Ambiental; 

• Turismo; 

• Gestão Ambiental, Turismo Sustentável e Meios de Hospedagem; 

• Sistema de Gestão Ambiental e Hotelaria; 

• Indicadores para análise de aspectos ambientais da atividade turística; 

• Desafios da Gestão Ambiental para Pequenas e Médias Empresas; 

2. Metodologia da Pesquisa 

• Caracterização da Pesquisa; 

• Espaço Amostral; 

• Fases da execução do diagnóstico ambiental; 

• Caracterização ambiental da praia de Ponta Negra; 

• Avaliação dos aspectos ambientais internos; 

• Metodologia pra o desenvolvimento do SGA.  

3. Resultados da pesquisa e discussão, com a seguinte composição: 

• Diagnóstico ambiental da área de influência dos hotéis; 

• Avaliação dos aspectos ambientais internos; 

• Proposição de um modelo de SGA para os hotéis da localidade estudada. 

4. Conclusões e Recomendações.     
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1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

• Realizar uma Avaliação Ambiental dos hotéis integrantes da Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis - ABIH, localizado na praia de Ponta Negra, Natal/RN, 

Brasil. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar a área de influência direta deste estudo, a praia de Ponta Negra, assim 

como a área de entorno, localizada na cidade do Natal/RN, Brasil. 

• Desenvolver uma lista de verificação que possa atender às peculiaridades dos 

empreendimentos hoteleiros locais, baseada em requisitos de cunho nacional e nas 

etapas de planejamento, implementação e operação de um Sistema de Gestão 

Ambiental; 

• Aplicar a lista de verificação aos gerentes dos hotéis afim de que os aspectos 

ambientais internos dos hotéis possam ser avaliados, através de entrevistas 

qualitativas; 

• Analisar os resultados das entrevistas, através de cruzamento de dados, 

proporcionando uma visão geral da situação ambiental do setor hoteleiro; 

• Identificar alternativas tecnológicas que poderão contribuir para que os hotéis 

estejam em constante processo de conformidade, de acordo com normas 

internacionais de gestão ambiental, como a NBR ISO 14000: 2004; 

• Elaborar um modelo de Sistema de Gestão Ambiental específico para unidades 

hoteleiras de pequeno e médio porte. 
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1.3 Relevância da Pesquisa 

 De acordo com FENGLER (2002), a verificação da conformidade ambiental dos 

empreendimentos hoteleiros, sobre a adoção de boas práticas ambientais e a implantação 

de SGA, poderá ser fundamental tanto para o desenvolvimento de políticas públicas quanto 

privadas. Este estudo visa facilitar a análise ambiental da praia de Ponta Negra e poderá ser 

utilizado para diversos fins de proteção e educação ambiental. 

 A proposta apresentada neste trabalho busca contribuir tecnicamente para que as 

empresas do setor hoteleiro de Ponta Negra possam vir a convergir para o desenvolvimento 

ambiental responsável do turismo, podendo passar assim a conhecerem os pontos 

ambientais fortes e fracos do setor, tendo com isso informações básicas, advindas do 

Diagnóstico Ambiental que foi realizado, para o estabelecimento de um modelo de SGA, 

destinado a pautar na gestão ambiental da atividade hoteleira de Ponta Negra as 

informações para a tomada de decisões estratégicas, em um prazo de três anos, por parte 

dos gestores desses empreendimentos, buscando a redução de impactos ambientais.  

1.4 Estrutura da Dissertação 

No primeiro capítulo apresentou-se uma breve contextualização sobre a atividade 

turística e seus indicadores econômicos no cenário mundial, no Brasil e especificamente no 

Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, os principais objetivos pretendidos com o 

trabalho e sua relevância para a sociedade em geral. 

No segundo capítulo, Referencial Teórico, trata-se dos seguintes temas: 

1. Desenvolvimento histórico da relação do homem com o meio ambiente; 

2. Turismo, definições, histórico do desenvolvimento do turismo com descrição sobre 

a atual situação das empresas hoteleiras e discussão sobre a experiência internacional, 

nacional e local sobre  sobre a gestão ambiental; 

3. Abordagem da relação entre a Gestão Ambiental, Turismo Sustentável e Meios de 

Hospedagem; 

4. Sistema de Gestão Ambiental e suas partes integrantes e os desafios da gestão 

ambiental para pequenas e médias empresas; 

5. Apresentação de indicadores ambientais para análise de aspectos e impactos 

ambientais da atividade turística; 
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6. Desafios da gestão ambiental para pequenas e médias empresas. 

No terceiro capítulo é apresentado o procedimento metodológico para a execução 

da caracterização ambiental da praia de Ponta Negra; o trabalho realizado concernente ao 

desenvolvimento, aplicação e interpretação da avaliação dos aspectos ambientais de cada 

hotel, com considerações sobre a amostra e período de coleta de dados utilizados para 

avaliação, instrumento da pesquisa e uma descrição do procedimento utilizado para análise 

dos dados coletados. Por fim temos a descrição da metodologia utilizada para elaboração 

de um Modelo de Sistema de Gestão Ambiental simples e aplicável a pequenos e médios 

hotéis.  

No quarto capítulo são apresentados os resultados coletados durante a fase de 

pesquisa de campo com uma descrição das características ambientais regionais e locais da 

área em estudo, gerada através da análise “in loco” e cartográfica, através de imágens de 

satélite; análise descrita, através de tabelas e gráficos; apontamento dos principáis aspectos 

ambientais identificados como potenciais causadores de impactos ambientais pela 

atividade hoteleira nesta região, além da proposição de um modelo de Sistema de Gestão 

Ambiental para Hotéis. 

No quinto capítulo é apresentada uma síntese geral do trabalho, conclusão, com 

considerações finais, sugestões para trabalhos futuros e comentários finais.  
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura utilizada para a discussão do trabalho. 

São apresentados a evolução das questões ambientais até ser atingido o patamar da gestão 

ambiental, desenvolvimento histórico da relação do homem com o meio ambiente, os 

componentes básicos do sistema de gestão ambiental, a indústria de turismo com uma 

breve abordagem sobre a atual situação das empresas brasileiras e discussão sobre a 

experiência internacional, nacional e local sobre  indicadores de impactos ambientais e os 

desafios da gestão ambiental para pequenas e médias empresas. 

A preservação do Meio Ambiente atrai atenções do mundo inteiro, onde desde a 

década de 70, com a Conferência de Estocolmo1, em 1972 e o estabelecimento dos 

princípios do Desenvolvimento Sustentável em 1987, a conscientização sobre as questões 

ambientais tornou as regulamentações e legislações mais rígidas (SEBRAE-DF, 2001).  

O estabelecimento de Boas Práticas Ambientais (BPA) - conjunto de princípios e 

regras para o correto funcionamento de um empreendimento em face às questões 

ambientais, de forma que ajudem a desenvolver progressivamente o Sistema de Gestão 

Ambiental e garantir o seu funcionamento - vem se demonstrando como um diferencial de 

mercado importante no contexto das relações das empresa para com seus clientes, visto 

que, “BPA’s são ações realizadas dentro da empresa visando a limpeza, organização, 

otimização do tempo de produção, saúde, segurança e outras” (SENAI – RS, 2002).  

As questões relativas à conservação ambiental ocupam hoje uma significativa 

parcela dos investimentos e esforços de todos os segmentos da atividade econômica. Os 

empresários também estão se tornando mais conscientes das responsabilidades e custos 

gerados por possíveis acidentes e conseqüentes impactos ambientais; portanto, a mudança 

                                                
1  I Conferência das Nações Unidas de Ambiente Humano. 
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de comportamento dos empresários e do público consumidor proporciona às corporações, 

com atitudes ambientalmente corretas, vantagens competitivas em relação a seus 

concorrentes (MAIMON, 1999). 

A empresa poluidora tende a perder competitividade face as não poluidoras, pois 

encaram as questões ambientais como problemas a serem mitigados e não como 

oportunidades de melhoria de desempenho para processos e concomitante ganho de novos 

nichos mercadológicos. Isso acarreta em um desperdício de potencial para redução de 

custos e uma menor eficiência e produtividade. 

A manutenção dos mercados conquistados e a obtenção de novos tornar-se-iam 

possíveis caso existisse redução de custos de produção através do desenvolvimento de 

processos eco-eficientes, tais como o estudo relacionado com a matéria-prima utilizada no 

processo, reduzindo-se desperdícios e reutilizando materiais ou reciclando-os para novos 

processos ou servindo como insumos para outras empresas e desenvolvendo, implantando 

e implementando Boas Práticas Ambientais fazendo com que a empresa torne-se mais 

competitiva. 

As questões ambientais têm crescentes e importantes implicações para as empresas. 

Dependendo de como uma organização reaja, as preocupações podem afetar positiva ou 

negativamente, na medida em que a empresa atinge suas metas de trabalho. Para isso, o 

SGA foi desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos desde a década de 80, quando 

grandes acidentes, como “Bhopal, na Índia, e o Exxon Valdez, no Alasca geraram 

impactos ambientais de grandes proporções” (SEBRAE-DF, 2001). 

A Gestão Ambiental é encarada como instrumento que serve para proporcionar ao 

setor empresarial competitividade, segurança contra acidentes e é fonte de demonstração 

de responsabilidade social, tendo em vista a sua abrangência no que tange a relação global 

entre o homem e o meio ambiente; serve ainda como fonte de atração para novos nichos de 

clientes e mercados e para a manutenção dos clientes atuais (NICODEMO, 2005). 

Neste cenário, o SGA é apreciado como alternativa de tornar as empresas mais 

lucrativas, desenvolvendo uma relação com o meio ambiente capaz de lhes assegurar 

competitividade de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na NBR ISO 14004:2004, os 

benefícios potenciais associados a um SGA eficaz incluem: 

• Assegurar aos clientes o comprometimento com uma gestão ambiental 
demonstrável; 
• Manter boas relações com o publico/comunidade; 
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• Satisfazer os critérios dos investidores e melhorar o acesso ao capital; 
• Obter seguro a um custo razoável; 
• Fortalecer a imagem e a participação no mercado; 
• Atender aos critérios de certificação do vendedor; 
• Aprimorar o controle de custos; 
• Reduzir incidentes que impliquem responsabilidade civil; 
• Demonstrar atuação cuidadosa; 
• Conservar matérias-primas e energia; 
• Facilitar a obtenção de licenças e autorizações; 
• Estimular o desenvolvimento e compartilhar soluções ambientais; 
• Melhorar as relações entre a indústria e o governo. 
 

Considerando as possíveis mudanças geradas nas empresas que implantaram e 

mantiveram um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a NBR ISO 

14001:2004, podemos considerar, segundo SEBRAE (2001), que essas organizações 

tornaram-se mais competitivas, pois: 

• Tiveram os seus custos reduzidos, graças à economia de recursos naturais e 
à minimização da geração de resíduos, que devem receber algum tipo de 
tratamento e disposição; 
• Tiveram possibilidades de atingir mercados restritos; 
• Viram diminuídas as probabilidades de processos de responsabilidade civil; 
• Obtiveram, com mais facilidade, recursos dos órgãos de desenvolvimento; 
• Exerceram controle sobre os seus impactos ambientais significativos; 
• No mínimo, atenderam às regulamentações municipais, estaduais e 
federais. 

2.1. Histórico Ambiental 

 A relação do homem com o meio ambiente deve ser observada sobre a perspectiva 

da capacidade que este tem de adaptar-se e de intervir na natureza em proveito próprio, 

para dela retirar seu sustento, o que, por conseguinte, permitiu a exploração e o consumo 

de recursos por muito tempo, tanto com a inexistência do pensamento de conservação 

quanto, com o desconhecimento das reais dimensões das conseqüências que isto 

acarretaria, não obstante foi somente no último século que se iniciou um movimento em 

favor da utilização racional desses recursos finitos. 

 À luz desta abordagem, podemos observar os estágios históricos da relação do 

homem com o meio ambiente, que concernente ao Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná – CEFET/PR (2003) é dividido em cinco estágios: 

1° Estágio: Caracterizado pela preocupação com as forças da natureza e o 
desejo de segurança relacionados a um medo e um respeito pelo inexplicável...; 
...estando o homem subjugado às forças da natureza...; neste estágio o homem 
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retirava da natureza somente o que era estritamente necessário para a sua 
sobrevivência. 

 
No primeiro estágio a interferência nos ecossistemas, aliada a uma reduzidíssima 

população, era diminuta. O homem estava inserido em um contexto no qual as religiões 

adoravam e temiam fenômenos naturais e não existiam técnicas de plantio sendo estas 

comunidades caçadoras e de coleta. 

2° Estágio: Caracteriza-se pela paulatina adaptação do meio às necessidades do 
homem. Alguns fenômenos naturais podem ser previstos e até compreendidos. 
Início do crescimento populacional aliado a uma pequena degradação 
ambiental. 

 
No segundo estágio surge então a domesticação de animais selvagens e as 

atividades agrícolas garantindo alimento para todos, tendo como conseqüência o início do 

crescimento populacional, na religião a adoração de fenômenos da natureza, passa à 

adoração de animais. 

3° Estágio: Na medida em que aumenta a complexidade das relações sociais 
aumenta a ‘dominação ambiental’ com uma significativa interferência. Os 
fenômenos naturais incompreendidos passaram a ter como porta-vozes, Deuses 
com formato humano, colocando natureza e homem em um mesmo nível. 

 
 No terceiro estágio tem-se, como exemplos deste período, algumas civilizações 

antigas tais como os Sumérios, o Egito antigo, a Grécia antiga, o Império Romano, os 

Maias e os Incas. Com a gradual evolução do conhecimento, faz-se observável o 

consecutivo afastamento do homem em relação ao meio ambiente passando este 

progressivamente a se perceber no âmbito do antropocentrismo.  

4° Estágio: A preocupação básica ainda é a adaptação do meio às necessidades 
humanas e o desenvolvimento de tecnologias para a conquista de espaços. O 
crescimento e a concentração rápida da população trazem conseqüências 
desastrosas para o meio ambiente. A globalização das relações comerciais 
surgidas com o mercantilismo traz com a revolução industrial e a revolução 
verde uma crescente degradação ambiental. 

 
No quarto estágio encontra-se o homem possuidor de conhecimento sobre os 

fenômenos naturais, onde são em grande parte conhecidos e entendidos, já não sendo esses 

fenômenos fonte de amedrontamento. Esta é a fase das religiões monoteístas (cristãos, 

muçulmanos e judeus). 

5° Estágio: Busca o ajustamento do homem e do meio às necessidades mútuas 
de coexistência sustentável. Na área do conhecimento, as teses formuladas no 
século 19 por Malthus (dissociação entre o crescimento populacional e a oferta 
de alimentos), por Darwin (Teoria da Evolução das Espécies), e por Haeckel 
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(surgimento da ecologia – estudo da nossa casa), ganham uma maior relevância 
no final do século XX. O homem passa de dominador voraz para gestor 
inteligente. Para garantir a sua sobrevivência, necessita se “aliar” a uma 
natureza sadia. 

 
No quinto estágio percebemos a mudança comportamental que vem se 

apresentando, na sociedade atual, na forma de lidarmos com as questões ambientais, 

conquanto ainda estejamos nos primórdios desta mudança, que deve se concretizar ao 

longo deste século. Cabe a nós preservarmos a natureza e nos esforçarmos para que os 

conceitos passem da teoria para a prática permanente, visto que em várias situações, tais 

como o uso de agrotóxicos, a concentração de renda que gera exclusão social, utilização de 

petróleo como fonte de energia, além da permanente avaliação da eficiência dos 

empreendimentos levando-se em consideração apenas os ganhos econômicos e não a eco-

eficiência do negócio deixando o ônus do passivo ambiental para a sociedade, ainda nos 

fazem fortemente ligados ao 4º estágio. Para que possamos nos situar no 5º estágio faz-se 

necessária a pré-avaliação de produtos e da eco-eficiência de serviços potencialmente 

poluidores, tendo como sustentabilidade e eco-eficiência à prática do equilíbrio entre a 

utilização dos recursos naturais e o tempo que estes levam no processo de regeneração pela 

natureza. 

As primeiras ações consideradas efetivamente ambientalistas, surgiram no final da 

década de 1950 e na década de 1960, em função das conseqüências ambientais negativas 

decorrentes da chamada “revolução verde”, caracterizada pelo extensivo uso de defensivos 

agrícolas.  

Conforme ainda o CEFET/PR (2003):  

[...] o combate às pragas, passou a garantir farta produção de alimentos, mas 
esta veio associada a impactos negativos como a contaminação do meio 
ambiente, dos agricultores e dos consumidores desses produtos. Iniciou-se então 
um maior controle das substâncias. Algumas delas, como o DDT, chegaram a 
ser proibidas. O acelerado desenvolvimento do pós-guerra gerou um 
crescimento rápido dos centros urbanos aliado ao crescimento do consumo.  
 

Nesta época antes dos anos 70, a perspectiva de avaliação do homem sobre o meio 

ambiente estava meramente relacionada ao reconhecimento dos impactos transfronteiriços, 

onde eram tomadas poucas atitudes relacionadas ao saneamento básico, existiam poucos 

conhecimentos relativos a impactos ambientais e resíduos perigosos e a existência limitada 

de padrões ambientais. 

A poluição dos rios e da atmosfera cresceu rapidamente e passou a degradar o 

ambiente em regiões distantes das fontes geradoras (impactos transfronteiriços). 
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As emissões atmosféricas da Inglaterra, França e Alemanha provocaram chuvas 

ácidas na Escandinávia. Rios como o Reno na Alemanha e Holanda estavam mortos devido 

à poluição, mesmo em locais afastados das fontes poluidoras, caracterizando impactos 

transnacionais CEFET/PR (2003). 

Nos anos 70, o meio ambiente passa, então, a ser encarado sob a filosofia da 

remediação - controle pontual (fim de tubo), nesta etapa começa a se desenvolver os 

primeiros mecanismos de licenciamento e controle da poluição urbana e rural de indústria 

e atividades impactantes, a gestão ambiental empresarial e pública eram realizadas através 

de medidas reacionárias. Os esforços concentram-se no desenvolvimento das estruturas 

legislativas e regulamentares reforçados pela estrutura de licenciamentos, sendo a resposta 

da indústria amplamente reacionária. A Conferência das Nações Unidas de Ambiente 

Humano criou uma comissão independente para avaliar o meio ambiente no contexto do 

desenvolvimento, da situação social mundial relacionando-a ao meio ambiente, presentes 

naquele momento da história (Brundtland Comission). Isso foi um marco mundial, no 

sentido de controlar e minimizar os impactos ambientais das diversas atividades humanas. 

Veio, com a conferência, a conscientização de que os recursos naturais são finitos, sendo 

necessário preservar a natureza para garantir a sobrevivência da humanidade. 

Na década de 80 inicia-se a fase de planejamento onde a prevenção é vista como 

mais rentável que a remediação, difundindo-se a filosofia da integração de medidas para 

redução de impactos em processos industriais e atividades potencialmente impactantes 

(proteção ambiental integrada ao processo produtivo). O relatório Brundtland2, publicado 

em 1987 pela Organização das Nações Unidas – ONU, trouxe o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que alia o desenvolvimento econômico, ao social e a um 

meio ambiente sadio, para garantir uma boa qualidade de vida para as gerações presentes e 

futuras, incitando as indústrias a desenvolverem sistemas de gestão ambiental eficientes. O 

homem passou, portanto, a desenvolver estudos mais consistentes com o objetivo de 

conhecer os impactos gerados sobre o meio ambiente, Estudos de Impactos Ambientais 

começaram a ser desenvolvidos, começamos a gerir os resíduos sólidos e controlar a 

poluição dos solos, inicia-se o monitoramento da qualidade ambiental e das principais 

                                                
2 Relatório conhecido por “Nosso Futuro em Comum”, foi proposto pela “Comissão Mundial de 
Meio Ambiente” em 1987, essa comissão foi formada em 1984 pela ONU tendo como 
coordenadora a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, incluindo 23 membros de 
22 países, sendo por esta razão chamado de relatório Brundtland. 
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fontes poluidoras e a gestão ambiental passa assim à esfera preventiva (NICODEMO, 

2005). 

A partir dos anos de 1990 e 2000 o novo paradigma ganhou força e se popularizou 

com a ECO– 923, realizada no Rio de Janeiro em Junho de 1992, que além da Carta do 

Rio, criou as bases para a convenção de biodiversidade e as Convenções sobre as 

Mudanças Climáticas. Estamos vivenciando os primórdios da visão sustentável de 

desenvolvimento neste estágio, onde procuramos através da conscientização e do 

desenvolvimento de processos industriais mais limpos eliminar e evitar na fonte os 

impactos ambientais adversos.  Ademais, percebemos que gradativamente o 

amadurecimento da mentalidade de atuação responsável e sustentabilidade empresarial, 

vem proporcionando o desenvolvimento de Sistemas de Gestão Ambiental e Integrado 

(Meio Ambiente + Saúde + Segurança) e avaliação do ciclo de vida dos produtos, além de 

ações ambientais também de âmbito público tais como Agenda 21. 

Recorremos a Viterbo Júnior (1998) para discorrermos sobre desenvolvimento 

sustentável, 

O conceito de desenvolvimento sustentável tomou tanto corpo que, nos anos 90, 
foi fundada uma organização denominada Wolrd Business Council for 
Sustainable Development – WBCSD4 – destinada a promover a adoção de 
tecnologia limpas, a alavancar o aumento da eco-eficiência e a difundir o 
conceito de desenvolvimento sustentável por organizações, empresas e 
entidades governamentais, visando a preservação da qualidade de vida das 
próximas gerações. 

 

O Brasil, de acordo com Moreira (2002),  

[...] país de dimensões continentais, grandes variedades em latitude e longitude, 
com um mosaico de classes de solo, relevo diversificado, climas variando de 
úmido a semi-árido, grandes ecossistemas distintos e um sem número de formas 
de uso e ocupação do espaço, vinculadas à heterogeneidade cultural de seu povo 
[...] 

tem ocupado posição de destaque nas preocupações ambientais do mundo inteiro, 

principalmente por abrigar 60% (sessenta por cento) da floreta amazônica conhecida como 

a grande reserva de biodiversidade do planeta. 

Segundo o SEBRAE (2001), podemos destacar as seguintes preocupações 

ambientais nacionais: 

• As alterações climáticas; 
• Os riscos à biodiversidade e a extinção de espécies; 
• A destruição da camada de ozônio; 

                                                
3 II Conferência de Desenvolvimento e o Meio Ambiente Nações Unidas (UNCED) 
4 Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 
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• A poluição dos mares e sistemas contíguos à costa brasileira; 
• A destruição das florestas tropicais além de outros dois grandes 
ecossistemas, como cerrado e caatinga. 

Logo, foi criado, no mesmo período da criação do CEBDS – Centro Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável que vem atuando desde então junto às 

indústrias brasileiras a fim de desenvolver este conceito. 

Conquanto, notemos que ainda hoje a implementação desse novo paradigma 

continua a se chocar com interesses econômicos e com as atuais relações de poder, 

cabendo-nos o papel fundamental de lutarmos por uma sociedade mais igualitária, com 

melhor distribuição de renda, que traga em sua essência de cidadania, as atitudes de 

preservação do meio ambiente e não apenas seus conceitos. 

2.2. Turismo 

 Para iniciarmos nosso estudo sobre o histórico do turismo faremos um breve 

detalhamento de algumas definições sobre o referido assunto. 

2.2.1 Definições Econômicas 

O turismo foi primeiramente classificado sob um embasamento econômico por 

Herman Von Schullern, em 1910, classificando-o como “a soma das operações, 

principalmente de natureza econômica, que estão diretamente relacionadas com a entrada, 

permanência e deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou 

região”. Em 1977, Robert McIntosh afirmou que o turismo pode ser definido como a 

ciência, a arte e a atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e cortesmente 

satisfazer suas necessidades e desejos. A definição de McIntosh envolve não somente 

componentes empresariais, mas apresenta uma faceta qualitativa (FERREIRA, 2004). 

2.2.2 Definições Técnicas 

 De acordo com Ferreira (2004): 
 
Desde a década de 30 que organizações governamentais e empresas procuraram 
caracterizar os mercados turísticos, necessitando para isto de uma definição mais 
precisa de turista, que levasse em conta o objetivo da viagem, a sua duração e a 
distância viajada, com a finalidade de diferenciá-lo de viajante e propiciar 
comparações estatísticas. A Comissão de Estatística da Liga das Nações, em 
1937, adotou a primeira dessas definições que se refere ao turista internacional 
como “a pessoa que visita um país que não seja o de sua residência por um 
período de, pelo menos, vinte e quatro horas”. Em 1963, as Nações Unidas 
recomendou que “para propósitos estatísticos, o termo ‘visitante’ descreve a 
pessoa que visita um país que não seja o de sua residência, por qualquer motivo, 
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e que nele não venha a exercer ocupação remunerada”. Essa definição foi 
aprovada pela Organização Mundial de Turismo – OMT. 
 

2.2.3 Definições Sociológicas 

 O turismo é um fenômeno humano, caracteristicamente social, que pressupõe 

deslocamento temporário e limitado de tempo, sem que haja transferência do local de 

residência, esse deslocamento é efetuado por razões motivacionais, podendo ser diversa a 

origem da motivação desde que não de âmbito econômico. Pressupõe, no viajante, a 

descoberta de elementos sócio-culturais diversos do seu quadro de referência de origem, 

traduz-se na relação entre visitante, visitado e o meio ambiente natural, é uma atividade 

que pressupõe uma relação entre produção e o consumo com a conseqüente troca entre 

quem visita e quem recebe (LIMA, 2007). 

2.2.4 Histórico do Turismo 

 Não se sabe exatamente quando surgiu a atividade hoteleira no mundo, acredita-se 

que foi em razão da necessidade dos viajantes procurarem abrigo e alimentação durante 

suas viagens (ABIH, 2007). 

 Diz-se que o primeiro local destinado à hospedagem surgiu alguns séculos antes da 

era cristã, quando na Grécia Antiga, no santuário de Olímpia, eram realizados os jogos 

olímpicos. Para tais eventos foi construído um estádio e um pódio onde eram 

homenageados os vencedores e onde ficava a chama olímpica. Mais tarde, foram 

acrescentados balneários e uma hospedaria, com o objetivo de abrigar os visitantes. Esta 

hospedaria é considerada o primeiro hotel de que se tem conhecimento (SENAC, 1998). 

 A evolução da hotelaria teve grande influência dos gregos e especialmente dos 

romanos, em razão de serem grandes construtores de estradas, incentivaram a expansão das 

viagens em seus domínios, em conseqüência surgiam abrigos para os viajantes. Essa 

tendência era comum em quase todos os países europeus (SENAC, 1998). 

 A França no século XIII, no ano de 1254, já existiam leis e regulamentos dos 

serviços de hotelaria, sendo que na Inglaterra, isto ocorreu em 1446, no século XV.  

“Em 1514 (século XVI), os hoteleiros de Londres foram reconhecidos legalmente, 

passando de hostelers (hospedeiros) para innholders (hoteleiros). Em 1589, foi editado 

pelos ingleses o primeiro guia de viagens, definindo de modo claro os diferentes tipos de 

acomodações disponíveis para viajantes a negócio ou a passeio” (SENAC, 1998).  

 Segundo o FENGLER (2002) foi em 1830 na Suíça que surgiram os primeiros 

hotéis exclusivos para turistas. Ofereciam passeios nos lagos suíços em barcos a vapor. 
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Assim, surgiram os primeiros organizadores de viagens (tour operate), pessoas 

especializadas em obter acomodações e organizar excursões. Destacou-se entre esses o 

inglês Thomas Cook, responsável pela criação, em 1841, das viagens de turismo 

organizadas e dos travellers checks. 

 Conforme FENGLER (2002), as hospedarias surgiram no Brasil no século XVIII, 

nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, para atender aos viajantes europeus. Foi no 

início do século XIX que aumentou a procura por hospedagem, então, vários locais foram 

transformados em estabelecimentos hoteleiros. O principal motivo foi a transferência da 

família real e a abertura de portos. 

  Fazendo-se uma breve retrospectiva, do desenvolvimento do setor durante o século 

XX, constata-se que o setor hoteleiro no Brasil sofreu na década de 30 efeitos da 

diminuição do número de viagens, devido a crise de 29, mas empreendimentos 

continuavam sendo feitos. Já na década de 40, houve o crescimento dos cassinos, 

ocorrendo diversificação no setor, mas que, em 1946, foi proibido (SENAC, 1998). 

 Na década de 80, ocorreu o desenvolvimento de hotéis econômicos e intermediários 

em todo o mundo. Tal fato deu-se em razão do crescimento das viagens de negócios, 

eventos e do turismo. Este crescimento favoreceu no Brasil o surgimento dos flats - 

apartamentos mobiliados para hospedagem, com cozinha, sala, quarto e banheiro – (ABIH, 

2007). 

 Nos anos 90, observa-se que: a expansão do parque hoteleiro foi estimulada pela 

estabilização da economia e pelas perspectivas de crescimento do turismo e das viagens de 

negócios no País, com a abertura da economia e os investimentos em infra-estrutura. Outro 

aspecto importante foi o desenvolvimento de novos mecanismos e fontes de financiamento 

para novos projetos hoteleiros e pólos turísticos, com destaque para o BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento) e fundos institucionais (SENAC, 1998). 

 Com base nesse breve histórico da hospedagem, pode-se concluir que o 

desenvolvimento e a expansão do setor hoteleiro são uma conseqüência natural das 

necessidades criadas em função do crescimento e das exigências da demanda turística em 

escala mundial, nos últimos anos (SENAC, 1998). 
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2.2.5 Experiências Locais, Nacionais e Internacionais de Gestão Ambiental em 

Hotelaria 

A seguir serão expostas experiências locais, nacionais e internacionais de hotéis 

que implementaram programas ambientais em sua estrutura de gestão, obtendo êxito nas 

suas ações. 

Como exemplo de experiências locais foram identificados o Manary Praia Hotel e 

o Rifóles Praia Hotel, de acordo com CÂMARA (2006), o Manary Praia Hotel tem uma 

experiência interessante em práticas ambientais no setor de hotelaria; situado no bairro de 

Ponta Negra em Natal, área de trabalho. Várias medidas mitigadoras e atitudes 

ambientalmente corretas, por parte dos proprietários, administração e funcionários já são 

adotadas no hotel, havendo uma postura positiva em relação à proteção ambiental. 

O Manary foi, entre os 17 hotéis da Associação Roteiros de Charme visitados 
no ano de 2000, o único que havia feito um Diagnóstico Energético visando 
reduzir os gastos com energia elétrica. Dentre as medidas de redução de 
consumo sugeridas no Diagnóstico Energético, têm-se a implementação 
progressiva, entre elas:  
- A substituição progressiva de lâmpadas incandescentes comuns por 
lâmpadas de baixo consumo, sendo meta do hotel usar o tipo de lâmpada mais 
adequada para cada ambiente, preferencialmente, as mais econômicas. 
- A substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescente comum. 
- A instalação de câmara fria em substituição de geladeiras comuns. 
- A substituição das minuteiras convencionais por sensores de presença. 
- A separação, quando possível e racional, do acionamento de alguns 
sistemas de iluminação. 
Além dessas atitudes, o hotel faz uso da energia solar, pelo abastecimento da 
cozinha com produtos comercializados na região, pelo uso de equipamento 
trifásico e bifásico mais econômicos em aparelhos de maior demanda de carga 
elétrica, pela avaliação das reais vantagens da utilização de gás a granel com 
referência à segurança e à economia no consumo. 

 

O Rifoles Praia Hotel, que também faz parte da amostra analisada por este estudo 

foi contemplado com o Prêmio Banco do Nordeste Empreendimento XXI, conquistado 

principalmente pelo seu projeto funcional e pela iniciativa em preservação ambiental. O 

hotel possui um sistema de irrigação eletrônica programada para evitar o desperdício de 

água. Tendo também um programa de coleta seletiva do lixo, em que o hotel assumiu a 

responsabilidade de realizá-la ao longo da praia no trecho onde o hotel está instalado e que, 

segundo o gerente é feita diariamente. O hotel plantou e ajuda a manter os coqueiros na 

beira-mar e possui um sistema de aquecimento de água que funciona através de energia 

solar (CÂMARA, 2006).  
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Nacionalmente existem algumas experiências bem sucedidas de hotéis que vem se 

destacando na proteção e preservação ambientais. O principal representante deste grupo de 

hotéis ambientalmente corretos é o Tropical das Cataratas Hotel & Resort (Hotel 

Ecológica, dedicado à preservação e exploração do meio-ambiente com objetivos 

turísticos. O Tropical das Cataratas foi o primeiro hotel da América do Sul a receber a ISO 

14001 (Sistema de Gestão Ambiental) em Outubro de 2000.  

 De acordo com CÂMARA (2006) o caso de experiência internacional é do Copley 

Square Hotel: 

Este proeminente hotel foi idealizado em um programa ambiental agressivo 
que lhe forneceu a certificação da ISO 14001. Seu agressivo programa reduziu 
o impacto ao meio ambiente ajudando a identificar muitos benefícios. Os 
maiores benefícios são nas áreas de reciclagem, redução do uso de energia e 
redução do uso da água. As adoções dessas novas práticas ambientais são 
traduzidas pelo hotel principalmente na forma de redução dos custos, o que 
pode estimular novos hotéis a seguir seus passos. A reciclagem dos materiais 
proporcionou ao hotel principalmente um benefício econômico com a redução 
de custos. A instalação de uma iluminação mais eficiente também 
proporcionou a redução de custos com o consumo de energia, feito através da 
instalação de lâmpadas fluorescentes compactas, lembretes aos funcionários 
para desligar todos os aparelhos que usam energia elétrica e que não estejam 
sendo usados no momento. A redução no consumo de água se deu através da 
instalação de equipamentos do banheiro que gastem menos água. Aos 
hóspedes é oferecida uma opção de usar toalhas e lençóis por mais de uma 
vez. Algumas das razões para que este hotel tenha obtido sucesso em seu 
programa é o fato de que promoveu o envolvimento de todos na organização e 
estes podem participar do programa e podem contribuir dentro das 
responsabilidades do seu trabalho. O poder de cada indivíduo contribui para 
uma forma positiva de mudança. 

 Algumas experiências ambientais vêm sendo identificadas no setor hoteleiro, porém 

é possível verificar que em sua grande maioria são atitudes modestas e que visam 

principalmente à redução de custos financeiros, atingindo um melhor desempenho 

ambiental por conseqüência. 
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2.3 Gestão Ambiental, Turismo Sustentável e Meios de Hospedagem 

 De acordo com Swarbrooke (2002): 

O debate sobre o conceito de turismo sustentável é um fenômeno dos anos 90. 
Todavia, suas origens repousam no conceito mais amplo de desenvolvimento 
sustentável. A expressão “turismo sustentável” começou a ser usada a partir do 
final dos anos 80, quando os estudantes e profissionais de turismo começaram a 
considerar as implicações do Relatório Brundtland em suas próprias atividades. 
Contudo as expressões ‘questões verdes’ e ‘turismo verde’ eram usadas mais 
comumente naquela época. Desde o inicio dos anos 90 a expressão ‘turismo 
sustentável’ passou a ser usada com freqüência. Ela encerra uma abordagem do 
turismo que reconhece a importância da comunidade local, a forma como as 
pessoas são tratadas e o desejo de maximizar os benefícios econômicos do 
turismo para essa comunidade. 
 

Desde os anos 80 a indústria do turismo começou a encarar as questões ambientais 

e a idéia do turismo sustentável com maior seriedade. A indústria da hotelaria tem estado 

na vanguarda do desenvolvimento da administração de operações propícias ao meio 

ambiente. Assim, foi estabelecida a ”International Hotels Environmental Initiative”, 

organização patrocinada pela indústria hoteleira, responsável por aconselhar os hoteleiros a 

como tornar suas operações mais verdes incluindo medidas de conservação de energia, 

reciclagem e redução de refugo. Essas medidas visam também à redução dos custos de 

hotéis.  

Com a aprovação da Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil em 1999, 

todos os segmentos educacionais e os empresariais precisaram adotar ações educativas 

para adequar e atingir seus objetivos ambientais. Assim, a hotelaria também dá a sua 

parcela de contribuição para a preservação da natureza, pois além de conscientizar seus 

colaboradores, tem a função de envolver os hóspedes na preservação ambiental (ABREU, 

2001). 

De acordo com Cooper et al (2001): 

Os hotéis são, sem dúvida, o subsetor mais significativo e visível dentro da 
hospedagem e da acomodação. Mesmo sendo muito variados na maioria dos 
países, os hotéis são o subsetor que fornece o maior emprego total em termos 
globais e provavelmente é responsável pelo nível mais alto de receita. A visão 
tradicional de um hotel é a de um estabelecimento que oferece hospedagem, 
bem como alimentação a hóspedes de estadas curtas, em troca de um 
pagamento. Na maioria dos países do mundo, as empresas hoteleiras estão 
dominadas por operações pequenas e familiares, que se desenvolveram 
juntamente com o setor de turismo, já no início do século XX e, em particular, 
depois de 1945. Assim, a típica empresa hoteleira é representada por 
estabelecimentos de 30 quartos, de frente para o mar, em localidades turísticas, 
no campo ou nos vários tipos de propriedades nas cidades. 
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Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH, 2007) os hotéis e as 

empresas da indústria do turismo grandes ou pequenas, no mundo inteiro, estão trazendo o 

gerenciamento ambiental para o dia-a-dia de seus negócios, para melhor administrarem o 

seu uso dos recursos naturais – energia, água - que estão sob ameaça crescente de escassez, 

além da emissão de gases gerados em suas instalações, bem como efluentes líquidos e 

resíduos sólidos. 

Para Abreu (2001), no exterior, principalmente nos países de grande potencial 

turístico, o número de iniciativas relacionadas à preservação ambiental provenientes do 

segmento hoteleiro vem crescendo. Essa preocupação em preservar o meio ambiente 

tornou-se um diferencial competitivo muito significativo para as empresas hoteleiras 

brasileiras, cujas iniciativas voltadas à preservação ambiental há pouco tempo começaram 

a despertar interesse dos empresários desse setor. 

Segundo Donaire (1999), alguns dos benefícios econômicos e estratégicos da 

gestão ambiental na empresa são: “Benefícios econômicos; economias proporcionadas pela 

reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e diminuição de efluentes; redução de 

multas e penalidades; aumento da demanda de produtos que contribuem para a diminuição 

da poluição; melhora da imagem institucional; melhoria das relações com os órgãos 

governamentais, comunidades e grupos ambientais; acesso assegurado ao mercado externo; 

melhor adequação aos padrões ambientais. 

Neste sentido, a ABIH assumiu responsabilidades para fomentar a gestão ambiental 

na área privada do turismo, entendendo que esta ação começa pela hotelaria e que este 

ramo de atividade interage continuamente com a comunidade, parceiros, fornecedores, 

colaboradores e hóspedes (ABIH, 2007). 

De acordo com Cooper et al. (2001): 

O Setor de hospedagem, em geral, não evoca imagens de poluição e degradação 
ambiental. Entretanto, a estrutura do setor, com unidades operacionais 
amplamente dispersas em alguns dos mais frágeis ambientes naturais, bem 
como em cidades históricas e antigas, significa que seu impacto ambiental pode 
ser bastante significativo nos níveis micro e macro. O impacto do setor de 
hospedagem, em termos ambientais, é variado e complexo. As principais áreas 
incluem as seguintes: Utilização de água; uso de energia; reciclagem; descarte 
de resíduos; natureza frágil. 

Assim, surgiu o Programa de Responsabilidade Ambiental, denominado “Hóspedes 

da Natureza”, que a ABIH está implantando para hotelaria, com o objetivo de conscientizar 

os dirigentes do setor empresarial que é uma questão de bom senso investir na conservação 
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do meio ambiente, em razão do aumento populacional, da degradação ambiental e da 

concorrência do mercado. (ABIH, 2007). 

O programa de gestão responsável pelo meio ambiente – Hóspedes da Natureza – 

adota três princípios básicos de acordo com Fengler (2002): 

• Identifica, adapta e aplica à realidade brasileira conceitos, tecnologias, 
produtos e serviços já mundialmente consagrados desenvolvidos principalmente 
pelo IHEI – International Hotel Environment Initiative. Os objetivos são: Reduzir 
o custo operacional de implantação do programa; viabilizar sua execução; incluir 
o Brasil na rede de informação internacional que promove o tema meio ambiente 
e turismo, utilizando-a como ferramenta de marketing na divulgação do nosso 
destino turístico. 
• Desenvolve o programa como irradiador e difusor dos conceitos práticos da 
responsabilidade ambiental, promovendo ações que envolvam empresários, 
comunidade, poder público, fornecedores, funcionários e hóspedes. O objetivo é 
estimular e viabilizar projetos de produção limpa, fornecendo aos governantes, 
em suas várias esferas, dados sobre a infra-estrutura que facilitará ações futuras; 
estimular a relação com os fornecedores, para o desenvolvimento de embalagens 
e produtos compatíveis à gestão ambiental e estimular a função de agente 
multiplicador da hotelaria, através da divulgação da gestão ambiental entre seus 
hóspedes, funcionários e a comunidade do entorno. 
• Aplica os fundamentos das técnicas de qualidade ao desenvolvimento 
contínuo, progressivo e tecnicamente coordenado do programa, propiciando que 
as ações simples e pontuais da adequação ambiental se integrem ao sistema de 
gestão do meio de hospedagem, consolidando os resultados alcançados através do 
monitoramento constante. 
 

A IHEI (International Hotels Environment Initiative) criada em 1992, em cinco 

anos, transformou-se em uma organização global. Seus membros representam mais de 

8000 hotéis nos cinco continentes. Nos últimos anos a IHEI vêm obtendo bons resultados 

com relação à conscientização ambiental entre hotéis, operadoras de turismo, governo, 

mídia, meio acadêmico e fornecedores da indústria hoteleira (ABIH apud FENGLER, 

2002). 

As empresas prestadoras de serviços, no caso a hotelaria, devem apostar no 

elemento humano, já que a excelência do serviço - condição para competitividade e 

sobrevivência da empresa - depende de como o fornecedor do serviço está interagindo com 

os clientes. Portanto, a educação e o treinamento são fatores indispensáveis para a 

qualidade do elemento humano, qualidade esta que busca atender às necessidades da 

empresa, empregados, clientes, fornecedores e comunidade. Também é o elemento humano 

que faz o processo de acolhida ao cliente, e conseqüentemente, a própria rentabilidade do 

hotel. (CASTELLI, 2001) 
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Segundo Andrade (2002):  

A gestão ambiental nas empresas brasileiras, em especial no ramo da hotelaria 
vem passando por evoluções nos últimos anos. O novo paradigma das empresas 
é uma visão holística do mercado, ou seja, tudo está interligado, integrado, todos 
precisam ser auto sustentáveis em uma nova visão do mundo. As empresas são 
vistas como sistemas vivos, precisam de orientações, inovações e ser 
acompanhadas de forma a observarem leis, princípios, melhorar sua imagem 
frente à comunidade e, conseqüentemente, buscar um gerenciamento ecológico 
voltado à garantia dos recursos naturais para as futuras gerações. 

2.4 Sistema de Gestão Ambiental e Hotelaria 

As primeiras idéias sobre o SGA começam a aparecer na década de 90 onde durante 

o período preparatório à Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentado, a Câmara Internacional de Comércio (ICC) divulgou, em 

1991, a Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, que estabelece 16 

princípios de Gestão Ambiental. Com base nos princípios da Carta Empresarial da ICC e 

na experiência desenvolvida durante a elaboração dos Sistemas de Gestão da Qualidade, a 

British Stantadards (BS) lançou, em 1992, a norma BS7750 que buscou ordenar os 

procedimentos de gestão ambiental já existentes e, ao mesmo tempo, permitir a 

Certificação dos Sistemas de Gestão Ambiental; essa norma está diretamente relacionada à 

BS5750, que é o equivalente inglês da Série ISO 9000. Em 1991, em função da crescente 

preocupação internacional sobre as conseqüências ambientais da produção, que encontra 

no Relatório Nosso Futuro Comum seu momento mais relevante, a ISO criou o SAGE-

Strategic Action Group on the Environment5, que tinha por finalidade propor as ações 

necessárias para um enfoque sistêmico da Normalização e Certificação Ambiental. Os 

trabalhos do SAGE conduziram à criação do Comitê Técnico 207 - Gestão Ambiental 

(SÁNCHES, 2006).  

Este comitê foi encarregado de realizar um primeiro levantamento do que seria 

necessário para o desenvolvimento de procedimentos ambientalmente corretos em 

empresas, tendo a missão de desenvolver e elaborar proposta de recomendações relativas 

às normas ambientais. Conforme Reis e Queiroz (2002, p.21), o grupo teve como objetivo: 

1. Elaborar uma proposta de abordagem para a gestão ambiental, semelhante 
a utilizada na gestão da qualidade, ou seja, as normas da série ISO 9000; 

                                                

5 Grupo Assessor Estratégico Sobre o Meio Ambiente 
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2. Desenvolver a capacidade das organizações de alcançar e medir as 
melhorias no desempenho ambiental; 
3. Facilitar o comércio e remover as barreiras comerciais.  
O SAGE representou o embrião daquilo a que a ISO viria a constituir 
posteriormente, ou seja, o TC – 207 (Technical Committee 207/ Comitê 
Técnico 207), instituído oficialmente em maio de 1993. 

 

O Comitê teve sua primeira reunião em 1993 e passou, então, a responsabilizar-se 

pela condução dos trabalhos relativos à Normalização no campo da Gestão Ambiental 

Empresarial, organizando suas atividades através de seis Sub-Comitês. O Sub-Comitê de 

Sistema de Gestão Ambiental foi coordenado pela Inglaterra e teve o objetivo de 

desenvolver as normas para as atividades de estabelecimento da política ambiental, 

objetivos e responsabilidades e para sua implementação através do planejamento, medidas 

de efetividade e controle do impacto ambiental. 

Foram organizados outros comitês em diferentes países da Europa, o de Auditoria 

Ambiental foi Coordenado pela Holanda com a finalidade de desenvolver a normalização 

no campo da auditoria ambiental e pesquisas correlatas; o de Rotulagem Ecológica, 

Coordenado pela Alemanha, foi responsável pelo desenvolvimento de terminologia 

padronizada, definições, símbolos, métodos de teste, sumário de testes, relatórios padrão, 

etc; o Comitê de Avaliação de Performance Ambiental teve como país coordenador os 

EUA que teve o papel do estabelecimento de diretrizes para a avaliação dos efeitos 

ambientais dos produtos e serviços e o efeito dos negócios sobre o ambiente;  

Foram ainda realizados outros três comitês. O de Avaliação de Ciclo de Vida foi 

Coordenado pela França, com o objetivo de desenvolver programas padronizados para a 

análise dos impactos ambientais dos produtos, processos e serviços durante o ciclo de vida, 

incluindo a produção e utilização da matéria-prima, práticas de manufatura, métodos de 

distribuição e opções relacionadas à disposição final e reciclagem; a Noruega ficou 

responsável pela coordenação do desenvolvimento de Termos e Definições para padronizar 

terminologia e harmonizar as normas com os demais Comitês dentro da ISO. 

E por último, foi coordenado pela Alemanha o Comitê de Aspectos Ambientais em 

Normas de Produtos, responsável por desenvolver diretrizes para uso por outros Comitês 

Técnicos, visando incluir os elementos ambientais nas próximas normas de produto. 

O Comitê Técnico 207, da ISO - International Standardization Organization6, 

desenvolveu embasado nos trabalhos dos diferentes Comitês, as normas da série ISO 

                                                
6 Organização Internacional para Normalização 
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14000 que são um subconjunto da norma ISO, e que trata da questão ambiental. O objetivo 

da ISO 14000 é o de homogeneizar a linguagem das normas ambientais regionais, 

nacionais e internacionais, agilizando as transações no mercado globalizado, isso devido ao 

surgimento nos últimos anos de um sem número de certificados e selos verdes.  

 A série ISO 14000 é um conjunto de normas ou padrões de gerenciamento, de 

caráter voluntário, que podem ser utilizadas pelas empresas para demonstrar que possuem 

um sistema de gestão ambiental, proporcionando-lhes uma base comum para o 

gerenciamento das suas questões ou aspectos ambientais. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na (NBR ISO 

14004:2004): 

O objetivo geral desta Norma é fornecer assistência a organizações na 
implementação ou no aprimoramento de um SGA. Ela é coerente com o 
conceito de desenvolvimento sustentável compatível com estruturas culturais, 
sociais e organizacionais diversas. 

 

 Para tanto, define-se SGA como a forma pela qual a empresa se mobiliza, interna e 

externamente, através de procedimentos, planejamento, implantação e implementação de 

atividades, para a conquista e demonstração da qualidade ambiental por ela almejada. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, na (NBR ISO 14001:2004) define 

SGA como: 

Parte do Sistema de Gestão Global que inclui a estrutura organizacional, 
planejamento de atividades, responsabilidades, práticas, procedimentos, 
processos e recursos para o desenvolvimento, implantação, alcance, revisão e 
manutenção da política ambiental. 

 

MAIMON (1999), define SGA como: “Um conjunto de procedimentos para gerir 

ou administrar uma organização na sua interface com o meio ambiente.” 

O SGA tem cinco elementos-chave, Política Ambiental, Planejamento, 

Implementação e Operação, Verificação e Ação Corretiva e Análise Crítica pela 

Administração. Podemos acrescentar a estes cinco princípios, o Melhoramento Contínuo, 

que faz parte do quinto princípio, porém, deve ser encarado transversalmente em todas as 

etapas do desenvolvimento de um SGA. 
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2.4.1 Política Ambiental 

A Política Ambiental é a declaração da organização, expondo suas intenções e 

princípios em relação ao seu desempenho ambiental global, que prevê uma estrutura para 

ações e definição de seus objetivos e metas. Segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (NBR ISO 14004:2004) a Política Ambiental atua como: 

Um senso geral de orientação e fixa os princípios de ação para uma 
organização. Determina o objetivo fundamental no tocante ao nível global de 
responsabilidade de desempenho ambiental requerido da organização, com 
referência ao qual todas as ações subseqüentes serão julgadas. 

Conforme (REIS e QUEIROZ, 2002), a Política Ambiental, “É a declaração da 

corporação quanto aos princípios e compromissos assumidos em relação ao Meio 

Ambiente”. A Política Ambiental deve ser coerente com as atividades, produtos, serviços e 

impactos ambientais gerados pela organização, levando em consideração seu porte.  

Deve estar comprometida com a legislação ambiental, requisitos e normas 

ambientais, ademais, deve estar documentada, implementada e comunicada, 

disponibilizada ao público, comprometida com a melhoria contínua, prevenção da poluição 

e deve orientar o estabelecimento de objetivos e metas ambientais para o melhoramento do 

desempenho ambiental da empresa. 

2.4.2 Planejamento 

O Planejamento é um conjunto de procedimentos importantes para a 

implementação e operação do sistema de gestão ambiental e que completam sua política 

ambiental, deve conter os seguintes itens: 

• Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais da empresa; 

• Indicadores Internos de desempenho; 

• Elaboração de planos para cumprimento dos objetivos e Metas. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na (NBR ISO 14004: 2004), 

É recomendado que uma organização formule um plano para cumprir sua 
política ambiental. 
Os elementos do sistema de gestão ambiental, relativos ao planejamento 
incluem: 
• Identificação dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos ambientais 
associados; 
• Requisitos legais; 
• Política ambiental; 
• Critérios internos de desempenho; 
• Objetivos e metas ambientais; 
• Planos ambientais e programa de gestão. 
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2.4.3 Implementação e Operação 

 Na etapa de Implementação e Operação, a empresa deve capacitar-se e desenvolver 

mecanismos de apoio para a efetiva implementação de sua Política Ambiental e 

cumprimento dos seus Objetivos e Metas. 

 O envolvimento de todos os empregados nos objetivos da empresa, juntamente com 

papéis e responsabilidades claramente definidos, assegurarão o sucesso do SGA. 

 Logo, podemos observar que a implementação do SGA, de acordo com a filosofia 

expressa pelas normas da família ISO 14000, está bem centrada nas diretrizes expressas 

pela política ambiental e desdobrada através dos objetivos e metas ambientais.  

Esta etapa é composta das seguintes atividades e definições: 

• Estrutura e Responsabilidade; 

• Treinamento e Conscientização; 

• Comunicação; 

• Documentação; 

• Controle Operacional; 

• Preparação para emergências. 

2.4.4 Medição e Avaliação 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, na (NBR ISO 14004:2004) em seu item 

4.4, temos que “medição, monitoramento e avaliação constituem atividades essenciais de 

um sistema de gestão ambiental, as quais asseguram que a organização está funcionando de 

acordo com o programa de gestão ambiental definido”. 

O objetivo do monitoramento é verificar se a qualidade ambiental da empresa está 

adequada à política ambiental e seus objetivos e metas, as ações preventivas são 

priorizadas através do contínuo monitoramento, diminuindo-se, assim, o número de ações 

corretivas.  

2.4.5 Análise Crítica e Melhoria 

A Revisão do SGA é fundamental para a garantia da implantação da melhoria 

contínua. A alta administração deve avaliar, a cada ciclo de planejamento, a adequação das 

metas e dos objetivos definidos.  

A revisão viabiliza a avaliação de possíveis ajustes na política, objetivos, metas e 

desempenho; verificação do comprometimento com o SGA. 
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 Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na (NBR ISO 14004: 2004) 

em seu item 4.5 temos: “É recomendado que uma organização analise criticamente e 

aperfeiçoe constantemente seu sistema de gestão ambiental, com o objetivo de melhorar 

seu desempenho ambiental global”. 

2.4.6 Melhoramento Contínuo 

Não basta fazer a análise crítica e apontar as falhas, é preciso que existam 

melhorias de desempenho capazes de desenvolver além do melhoramento de processos, 

também o desenvolvimento da consciência dos colaboradores, quando se fizer necessário, 

tendo em vista que esses são agentes multiplicadores da consciência ambiental por eles 

adquirida nos treinamentos e programas de sensibilização.  

Melhoria contínua é a busca pelo aprimoramento do desempenho ambiental, através 

de inovações, tecnologias menos poluentes e análise de não-conformidades. Através do 

conceito de melhoria contínua a organização, mantém seu foco voltado para a prevenção 

ao invés da correção de seus problemas. Incorporar esta política na organização é uma 

decisão estratégica, pois muitas vezes a prevenção é mais barata do que a solução de um 

problema. 

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na (NBR ISO 14004: 

2004), no item 4.5.3: 

O conceito de melhoria continua e parte integrante do SGA. Ela é atingida 
através da avaliação contínua do desempenho ambiental do SGA em relação à 
política, objetivos e metas ambientais, com o propósito de identificar 
oportunidades para melhoria. 
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2.5 Indicadores para análise de aspectos ambientais da atividade turística 

O fenômeno atual do rápido crescimento do turismo no mundo vem trazendo 

algumas importantes reflexões para governos, empreendedores, mercados, pesquisadores, 

ambientalistas e comunidades.  

Sabe-se que o turismo pode contribuir sensivelmente para o desenvolvimento sócio-

econômico e cultural de amplas regiões e, ao mesmo tempo, em poucos anos, pode 

degradar o ambiente natural, as estruturas sociais e a herança histórico-cultural dos povos.  

Sob um enfoque ambiental temos a descrição das atividades turísticas, conforme o 

Banco do Nordeste do Brasil – BNB (1999): “instalações para uso na atividade de turismo 

como todas as instalações e infra-estrutura de apoio que se destinam ao alojamento, 

deslocamento e abastecimento do turista e do pessoal de serviços de apoio ao turista, tais 

como: Meios de Hospedagem – Hotéis, Pousadas, hospedarias, albergues, “camping”, 

colônias de férias e leitos domiciliares (casas de família) [...]”. Temos então que a infra-

estrutura de apoio é um componente importante para todos os projetos turísticos, porém, 

sendo o turismo uma atividade crescente no mundo, a ampliação dessa infra-estrutura 

muitas vezes ocorre de forma desordenada, gerando, por conseguinte, danos às paisagens, 

às populações e ao meio ambiente das regiões afetadas. 

Faz-se necessário a diferenciação do significado de aspectos e impactos ambientais, 

onde a norma ISO 14001 introduziu o termo aspecto ambiental, sendo aqueles elementos 

que podem interagir com o meio ambiente, não sendo o objetivo de ações humanas, mas 

esses aspectos estão indissociavelmente ligados aos processos produtivos, possibilitando a 

geração de impactos ambientais (SÁNCHES, 2006). 

 Cabe-nos refletir sobre os possíveis impactos ambientais provenientes desta 

atividade e tendo-os conhecido, mitigá-los ou eliminá-los, porquanto tratar do turismo, 

uma atividade dependente de um contexto econômico, social e ambiental equilibrados. 

 Os principais impactos ambientais ocasionados pelo turismo, de acordo com Banco 

do Nordeste do Brasil – BNB (1999) são: 

• Degradação da paisagem, devido a construções inadequadas, especialmente 
de edifícios, que por suas dimensões, formas, cores e matérias-primas utilizadas 
podem ser considerados arquitetonicamente inadequados ao lugar; 
•  Aumento da utilização e da necessidade de abastecimento de água potável; 
• Contaminação da água dos rios e mares, devido ao aumento de esgotos não 
tratados; 
• Degradação da Flora e da Fauna local, devido aos desmatamentos, caça e 
pesca predatórias; 
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• Redução da população dos animais, que tem sua coleta dirigida ao 
atendimento da alimentação dos turistas, tais como: o camarão e o caranguejo 
etc.; 
• Aumento da geração de resíduos sólidos; 
• Aumento da demanda de energia elétrica; 
• Aumento do tráfego de veículo, com a conseqüente redução da qualidade 
do ar e aumento dos ruídos; 
• Assoreamento da costa, devido às ações humanas, com destruição de 
corais, recifes, mangues, restinga, dunas etc., onde se destacam os constantes 
aterros realizados em praias para aumentar a área urbana; 
• Alterações sobre o estilo de vida das populações nativas; 
• Mudanças nas formas de exploração econômica da região afetada, com 
alterações, tais como da agricultura e da pesca para a prestação de serviços ao 
turista; 
• Aumento sazonal de população com diversas implicações sobre a área 
afetada, sua infra-estrutura e população nativa; 
• Deslocamento e marginalização das populações locais; 
• Perda de benefícios econômicos para as comunidades locais; 

  

 Para a avaliação destes impactos ambientais devemos levar em consideração os 

indicadores de impactos ambientais do turismo, que segundo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID (2004), são: 

• Volume de lixo; 
• Porcentagem área desmatada no município x porcentagem de áreas 
protegidas; 
• Grau de poluição dos diferentes recursos naturais (solo, águas, ar) e 
urbanos (ruas, praças, vias etc) ; 
• Número de empresas turísticas certificadas ou em processo de certificação; 
• Existência de códigos empresariais voluntários de responsabilidade social e 
ambiental; 
• Índices de qualidade de água, notadamente aqueles vinculados à presença 
de esgotos domésticos; 
• Número de atropelamento de animais silvestres; 
• Número de casos de degradação ambiental (desmatamento, venda de 
animais silvestres etc.); 
• Número de reservas privadas implementadas. 

  

 De acordo com o Banco do Nordeste do Brasil- BNB (1999) “a principal medida 

preventiva aos impactos ambientais negativos do turismo é o planejamento. [...] É possível 

que sejam necessários vários planos para implementar um projeto sólido de turismo, tais 

como: plano de controle de poluição, de uso e ocupação do solo, de normas construtivas e 

de recuperação ambiental”. 

 Existem várias medidas atenuantes que podem ser adotadas para minimizar os 

impactos ambientais negativos dos projetos de turismo. Entre elas, destacam-se de acordo 

com o Banco do Nordeste do Brasil- BNB (1999): 
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• Estabelecimento de “zonas de proteção ambiental”, em áreas sensíveis e de 
significativo interesse ambiental, tais como florestas e demais formas de 
cobertura vegetal, especialmente as situadas em topo de montanhas, restingas, 
mangues, entre outros, de acordo com a legislação ambiental; 
• Estabelecimento de “planos diretores” para os municípios afetados para 
evitar desordenamento e especulação imobiliária; 
• Planejamento do uso sustentável da água, avaliando-se a quantidade e 
qualidade das reservas disponíveis em comparação com as necessidades 
previstas; 
• Definição da capacidade de suporte, de forma que a população de turistas 
possa ser atendida no lugar, sem sobrecarregar a infra-estrutura e os recursos 
naturais existentes; 
• Adequação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e resíduos 
sólidos, para atendimento das demandas geradas pelo turismo; 
• Planejamento integrado dos acessos e da malha urbana, evitando grandes 
concentrações de veículos e pedestres, reduzindo o tráfego e o ruído; 
• Criação de estruturas governamentais pertinentes para a prestação de 
serviços necessários para monitorar e fiscalizar; 
• Implantação de projetos paisagísticos com redução da impermeabilização e 
com o plantio de árvores e outros vegetais, que venham a minimizar os 
problemas de poluição e ruídos nas áreas urbanas; 
• Redução da altura dos edifícios, permitindo o fluxo dos ventos e dos raios 
solares, especialmente nos balneários; 
• Elaboração e implantação de “planos de manejo das unidades de 
conservação”, com previsão de harmonização das características ambientais da 
unidade com o turismo; 
• Estabelecimento de programas de “educação ambiental” para orientação do 
turista, com especial atenção à reciclagem do lixo, bem como às formas e 
posturas ambientais que devem ser mantidas nas áreas de turismo, 
especialmente nas unidades de conservação e 
• Adequação da legislação ambiental às áreas turísticas para o atendimento à 
realidade existente, especialmente quanto à proteção dos atributos da natureza e 
do valor histórico cultural. 

 
 Os diferentes níveis de interferência sobre o meio ambiente devem ser considerados 

quando se trata de projetos turísticos, o que faz com que cada caso seja analisado de acordo 

com suas particularidades. Porém alguns critérios gerais de avaliação podem ser adotados, 

pelos quais, por exemplo, deverá ser evitada a implantação de projetos que eliminem ou 

coloquem em risco ecossistemas que por seu valor ambiental devem ser protegidos, tais 

como: mangues, restingas, dunas, recifes, corais, falésias, floresta atlântica, entre outros de 

comprovada importância e fragilidade ambiental; em função do aumento de consumo de 

água, comprometam o equilíbrio dos ambientes naturais, a manutenção de atividades 

agrícolas, e o abastecimento de comunidades locais e não apresentem ações concretas para 

o correto tratamento e disposição de resíduos sólidos e esgotos, assim como o 

planejamento adequado, sob o ponto de vista ambiental, da infra-estrutura necessária, 

como estradas e redes de energia elétrica. 
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 De acordo com o Banco do Nordeste do Brasil- BNB (1999), os impactos 

ambientais potenciais da atividade turística são:  

Aumento da utilização e da necessidade de abastecimento de água potável; 
aumento da geração dos resíduos sólidos; aumento da demanda de energia 
elétrica; aumento do tráfego de veículos gerando redução na qualidade do ar; 
degradação da flora e da fauna local; contaminação de rios e mares devido ao 
aumento na geração de esgotos não tratados; degradação da paisagem devido a 
construções inadequadas, especialmente de edifícios; Aumento sazonal da 
população; Concentração da população local; risco de incêndios florestais e 
coleta de espécies da flora e da fauna de forma predatória. 

 

 De acordo com o Banco do Nordeste do Brasil- BNB (1999), “a implantação de 

atividades turísticas implica impactos ambientais muito variados e complexos, podendo 

gerar conflitos em diversas atividades, entre elas: ordenamento territorial; planejamento 

territorial; sistema habitacional; saneamento urbano; desenvolvimento rural; instalações e 

infra-estrutura públicas, entre outros”. 

 De acordo com a EMBRATUR (2005), são exigidos alguns requisitos legais que 

podem ser levados em consideração na avaliação ambiental dos hotéis. 

 Posturas Legais 1  2  3  4  5  5 SL 

1 

Posturas municipais, estaduais e federais aplicáveis, 
comprovadas pelos registros, inscrições e documentações 
exigidos, especialmente com referência à “Habite-se”, 
“Alvará de Localização e Funcionamento”, registro como 
empresa hoteleira e prova de regularidade perante as 
autoridades ambientais, sanitárias e concessionárias de 
serviço público. 

      

2 

Legislação quanto à proteção contra incêndio, dispondo de 
equipamentos e instalações exigidos pelas autoridades 
competentes e prevendo rotas de fuga, iluminação de 
emergência e providências em situações de pânico. 

      

Quadro 2-1: Exigências Legais para o Setor Hoteleiro (EMBRATUR, 2002) 
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2.6 Desafios da Gestão Ambiental para Pequenas e Médias Empresas 

 As principais barreiras vivenciadas na implantação do SGA segundo Maimon 

(1999),são “barreiras organizacionais, barreiras sistêmicas, barreiras comportamentais, 

barreiras técnicas e barreiras econômicas”. 

 São quatro as barreiras organizacionais geradas principalmente por falta de 

compreensão dos benefícios possíveis de serem obtidos com a implantação de um SGA 

então a ênfase na sobrevivência, o poder de decisão centralizado, a alta rotatividade da 

equipe técnica e a falta de envolvimento dos empregados tornam-se barreiras a serem 

superadas.  

A ênfase na sobrevivência existente em pequenas e médias empresas (PMEs) que 

são bastante vulneráveis às variações do mercado e de seu fluxo de caixa é uma barreira ao 

SGA onde a prioridade dos donos/ gerentes é produzir e conseguir pagar as faturas no final 

do mês; tendo esta situação se caracterizado, a implantação do SGA pode ser questionada a 

qualquer momento devido aos retornos financeiros serem percebidos a médio e a longo 

prazo, para que isso não ocorra é indispensável a análise custo/ benefício que deve ser 

introduzida nos processos de produção, visando a identificar o processo de menor custo e 

melhor performance nas esferas econômico/ ambiental. 

Com o poder de decisão rigidamente centralizado onde geralmente o dono é quem 

toma todas as decisões, mesmo as decisões de menor custo tendo que serem aprovadas por 

ele, o SGA pode ser burocratizado e se tornar um emaranhado de procedimentos que não 

geram os resultados econômico/ ambientais esperados. Descentralizar o poder de decisão 

onde a responsabilidade pelo SGA deve ser respeitada e para facilitar a tarefa do comitê de 

coordenação/ implementação, devem ser estabelecidos cronogramas e um orçamento 

mínimo para o cumprimento das novas atividades que independem do gerente/ dono. 

Um sério problema é a alta rotatividade da equipe técnica, pois o desenvolvimento 

do SGA implica a disponibilidade de um quadro funcional permanentemente treinado que 

garanta a continuidade dos programas. Um outro empecilho é a falta do envolvimento dos 

colaboradores gerada pela alta rotatividade e pelo descontentamento dos funcionários para 

com as atitudes adotadas pelo gerenciamento centralizado da empresa.  

Para a minimização deste entrave ao SGA o envolvimento dos colaboradores 

através de treinamentos é de fundamental importância para o sucesso da implantação do 

SGA além do desenvolvimento da auto-estima da mão-de-obra através da adoção de 

práticas de administração participativa, proporcionando ao empregado uma autonomia 
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maior no desenvolvimento de suas atividades funcionais, visto que sem o envolvimento de 

todas as esferas de trabalho da empresa, o projeto torna-se impraticável. Alguns 

empregados da empresa, mesmo após a sensibilização e treinamento, podem não participar 

das atividades do SGA, até que os gerentes / donos ou chefes executivos determinem, se 

tornando um trabalho adicional às atividades normalmente executadas diariamente os 

colaboradores criam dificuldades na implementação dos procedimentos, para que isso não 

ocorra é interessante que seja adotado um programa de incentivo para empregados 

integrados ao SGA onde prêmios devem ser criados para estimular os empregados que 

colaborarem a implementarem o SGA. 

 Com relação a barreiras sistêmicas podemos considerar três segundo Maimon 

(1999), “[...] a falta ou ausência de informações, os sistemas de gestão inadequados e a 

falta de capacitação dos empregados”. 

 A ausência de dados básicos é a maior limitação na elaboração e na condução do 

desenvolvimento do SGA. A disponibilidade de informações técnicas e relativas à 

legislação e ao desempenho ambiental para a definição de políticas e de objetivos e metas é 

imprescindível para o desenvolvimento do SGA, visto que este é embasado em 

procedimentos que devem, no mínimo, estar de acordo com a legislação ambiental.   

Portanto o levantamento destes dados e a Identificação das possíveis melhorias nos 

processos servem para que a performance comparativa possa ser estabelecida entre os 

processos desenvolvidos antes e após a implantação do SGA, com isso a identificação de 

melhorias passará a ser valorizada na empresa. 

 Muitas PMEs não possuem um sistema de gestão global, funcionando sem 

planejamento e prioridade, à deriva no mercado, atuado reativamente às mudanças sem se 

preocupar com a integração de seu sistema de gestão, sendo assim um sistema de gestão 

inadequado. A implantação do SGA traz uma visão sistêmica e pressupõe definição de 

política, planejamento e revisão, o que facilita a integração dos procedimentos gerando 

assim um sistema de gestão organizado. 

 A mudança dos sistemas de gestão implica uma mudança de atitude por parte dos 

colaboradores e capacitação técnica adequada às novas realidades da empresa. A falta de 

capacitação dos empregados pode ser um entrave no desempenho do SGA, pois o 

colaborador passa de encarregado por uma única função à categoria multifuncional, onde 

lhe é exigido mais preparo.  
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Para tanto, o planejamento da produção deve reorientar as rotinas das empresas de 

forma que os colaboradores passem a executar as suas atividades de acordo com os 

parâmetros ambientais estabelecidos pela diretoria da empresa. 

As barreiras comportamentais, concernente a Maimon (1999), são cinco: “falta de 

cultura organizacional, resistência a mudanças, falta de liderança, insegurança no trabalho 

e ausência de uma supervisão efetiva”. 

 A dificuldade na implantação de SGA é mais influenciada pela falta de uma cultura 

organizacional do que pela falta de técnicas.  

 Em algumas organizações, a implementação do SGA pode sofrer resistência por 

parte de algumas pessoas, por imaginarem que ele representa maior burocratização das 

atividades, custos e aumento da jornada de trabalho. As resistências podem ocorrer devido 

às mudanças propostas às novas responsabilidades. Para vencer estes obstáculos, é preciso 

certificar-se de que todos entendam a razão de a organização precisar de um SGA efetivo e 

como ele pode ajudar no controle dos impactos ambientais e conseqüentemente dos custos. 

Manter os colaboradores envolvidos no ciclo de funcionamento e no processo de 

implementação e operação do SGA demonstra o comprometimento da alta administração 

com o meio ambiente. Isso ajuda a garantir um SGA prático, realista e que agrega valor. 

 O Gerenciamento da mudança da cultura organizacional é muito importante, pois 

deve estimular a mudança da cultura da empresa através da sensibilização e treinamentos 

contínuos, identificando pontos de convergência do desenvolvimento do negócio e de sua 

responsabilidade ambiental, demonstrando o grau de participação de cada colaborador no 

SGA, suas respectivas responsabilidades, os impactos ambientais de suas atividades e seus 

controles para que os colaboradores percebam a necessidade de participarem efetivamente 

nas atividades do SGA. 

 Com relação à resistência a mudanças conforme Maimon (1999) aborda: “Em time 

que está ganhando não se mexe! Este paradigma não funciona em um ambiente de 

globalização e competitividade”, visto que mudanças são necessárias à adaptação em um 

mercado cada vez mais competitivo e devem ser implementadas com vistas ao 

desenvolvimento de melhorias contínuas dos processos e sistemas de gestão da empresa. 

 Para se evitar resistências às mudanças, programas de incentivo para empregados 

integrados no SGA devem servir como estimulo à participação efetiva de todos os 

empregados e como forma de retribuição aos esforços daqueles que continuamente se 

empenham no desenvolvimento ambiental da empresa, cabendo a cada empresa 

desenvolver o seu respectivo procedimento de estímulo e incentivo para os colaboradores.  
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 Outro ponto a ser abordado é a falta de liderança e a ausência de uma supervisão 

efetiva, pois, nas PME’s, a  hierarquia de decisão é muitas vezes familiar, e inadequada 

para as atividades a que se propõe, logo a Identificação e treinamento de lideranças que 

fiquem efetivamente responsáveis pelo desempenho ambiental da empresa é crucial para o 

desenvolvimento do SGA e sua implementação. 

 Uma supervisão mais efetiva poderá acontecer através de pequenas unidades, tipos 

células de produção, e do cumprimento de metas estabelecidas no SGA. 

 Um tópico a ser abordado é instabilidade no emprego, onde segundo Maimon 

(1999), “A instabilidade no emprego nas PMEs, é maior, dada a sua vulnerabilidade no 

mercado”. A segurança deve ser assegurada através de uma política de recursos humanos 

adequada e voltada para os interesses da empresa e do mercado. 

 A insegurança no trabalho, o risco de falhas e de rotinas inconvenientes pode 

provocar tensões indesejáveis entre os empregados. Um programa de gerenciamento de 

segurança do trabalho e voltado para a prevenção de riscos ambientais é seguramente o 

caminho para a redução desse tipo de barreira ao SGA. 

 Podemos considerar 4 (quatro) barreiras técnicas de acordo com Maimon (1999), a 

falta de infra-estrutura; treinamento limitado ou não disponível; acesso limitado a 

informações técnicas e  defasagem tecnológica. 

 A falta de infra-estrutura necessária para conduzir o SGA, isto é, instrumentos para 

monitoria no local, facilidades analíticas etc., nas PMEs dependem de consultorias 

externas. Estas são, na maioria das vezes, caras e localizadas nos grandes centros 

industriais o que onera seu deslocamento. O desenvolvimento de uma infra-estrutura 

facilitadora e a disponibilização de instrumentos de monitoramento são essenciais para o 

bom andamento do SGA. O alto custo desses instrumentos tem mostrado sua viabilidade 

através da possibilidade de um melhor monitoramento, capaz de reduzir sensivelmente os 

erros e acidentes que possam causar impactos ambientais negativos. 

 O treinamento limitado ou não disponível e a carência de pessoal técnico na 

empresa ou na localidade para implementar o SGA, onde os colaboradores mais 

preparados acumularão as tarefas de rotina com as de gestão ambiental, que acabam, por 

sua vez, sendo relegadas dentro das prioridades da empresa é um grande empecilho ao 

funcionamento desta ferramenta de gestão. O acesso limitado a informações técnicas traz 

consigo a sensação de dúvida, sobre o SGA, por parte dos donos/ gerentes, além da idéia 

da não necessidade da realização destas atividades de proteção ambiental. 
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 As barreiras econômicas são, de acordo com Maimon (1999), duas: 

“Disponibilidade e custo de financiamento e Exclusão de custos ambientais da tomada de 

decisão e das análises custo / benefício”. 

 O custo do financiamento em uma economia de mercado, mesmo para o meio 

ambiente, ainda é alto. 

 Por último, mas não menos importante entre as barreiras a um SGA, está a exclusão 

de custos ambientais da tomada de decisão e das análises custo / benefício, pois a análise 

financeira da empresa computa medidas de retorno com base em ganhos financeiros de 

médio prazo. Os benefícios da redução da poluição não são contabilizados como ativos, 

mas como um custo adicional nos projetos. Esta barreira é também característica das 

grandes empresas, portanto introduzir a análise de custo/ benefício da gestão ambiental e 

da utilização de tecnologias limpas é fundamental tanto para a elaboração quanto para a 

implementação e melhoria contínuas do SGA. 

Os diversos conceitos aqui apresentados serão utilizados no trabalho de pesquisa 

realizado nos hotéis da praia de Ponta Negra, Natal/ RN bem como para criarmos um 

modelo de SGA simples, voltado para a gestão responsável do meio ambiente por parte do 

setor hoteleiro natalense. 
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Capítulo 3 

Metodologia da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 Os objetivos firmados no presente trabalho foram implementados dentro de um 

período de 8 meses, de junho de 2007 a fevereiro de 2008. Neste período, foi aplicada uma 

lista de verificação nos 20 hotéis que se dispuseram a participar desta pesquisa, de um total 

de 25 hotéis que foram visitados, situados na praia de Ponta Negra, associados à 

Associação Brasileira da Indústria de Hotelaria (ABIH). 

A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho passa pela classificação da 

pesquisa item 3.1, posteriormente tratou-se do espaço amostral item 3.2. 

No item 3.3 foi abordada a metodologia para a execução do diagnóstico ambiental 

dividida em duas partes: a adotada para a realização da caracterização ambiental da praia 

de Ponta Negra, item 3.3.1 e a adotada para o desenvolvimento, aplicação e interpretação 

da avaliação ambiental dos aspectos ambientais de cada hotel, item 3.3.2. Como último 

quesito porém não de menor valia, é explicitada a metodologia adotada para o 

desenvolvimento de um Modelo de Sistema de Gestão Ambiental simples e aplicável a 

pequenos e médios hotéis, direcionado para os casos da Praia de Ponta Negra, item 3.4. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

No que diz respeito aos fins, a pesquisa é exploratória, descritiva e aplicada. 

Afirma-se que é exploratória porque embora existam estudos sobre gestão hoteleira, não há 

registros de que tenha ocorrido algum sobre Avaliação Ambiental dos hotéis em Ponta 

Negra.  

Descritiva à medida que alcança a obtenção e exposição de dados representativos 

de determinada situação ou fenômeno. A pesquisa, neste caso, avalia e descreve as etapas 

da proposição do modelo de gestão ambiental aplicado a meios de hospedagem.  

Aplicada, por seu caráter prático e pela necessidade de resolver problemas reais, 

podendo auxiliar as empresas do segmento nos seus processos de gestão específicos para 
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que os hotéis possam convergir para o desenvolvimento ambiental sustentável das 

atividades turísticas em Ponta Negra. 

Quanto aos meios de investigação, esta pesquisa é bibliográfica e de campo. 

Bibliográfica por incorporar uma revisão da literatura sobre o tema, pois a coleta e análise 

de dados para subsidiar, teoricamente esta pesquisa, foi feita por meio de livros, anais de 

congressos e periódicos científicos. Quanto à parte prática, esta pesquisa caracteriza-se 

como uma pesquisa de campo, uma vez que se realizou um diagnóstico ambiental do setor 

hoteleiro de Ponta Negra, junto aos principais gestores de empreendimentos de meios de 

hospedagem ambiental e ecológico, para se obter dados sobre os aspectos gerais, para 

proposição do modelo.  

3.2 Espaço Amostral 

 Antes de se apresentar o tamanho da amostra determinado para a realização deste 

estudo, faz-se necessário destacar que, em virtude deste estudo corresponder a uma 

pesquisa qualitativa, o procedimento para a obtenção da população ocorre por meio de um 

processo mais complexo. A melhor maneira de entender o que significa pesquisa 

qualitativa é determinar o que ela não é. Ela não é um conjunto de procedimentos que 

depende fortemente de análise estatística para suas inferências ou de métodos quantitativos 

para a coleta de dados. As principais características dos métodos qualitativos são a imersão 

do pesquisador no contexto e a perspectiva interpretativa de condução da pesquisa onde 

pesquisador é um interpretador da realidade (SIEGEL, 1975). 

 De uma forma geral, os métodos qualitativos são menos estruturados, proporcionam 

um relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e os entrevistados, e lidam 

com informações mais subjetivas, amplas e com maior riqueza de detalhes do que os 

métodos quantitativos (SIEGEL, 1975). 

 Para a realização do diagnóstico ambiental foram aplicadas 20 listas de verificação, 

cada lista com 19 itens e cada item constituído por 10 questões sendo respondidas pelos 

gestores dos 20 hotéis avaliados, de um total de 39 hotéis existentes em Ponta Negra, 

perfazendo um total de 3800 questões que foram avaliadas e verificadas “in loco” através 

de vistoria técnica. 
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3.3 Fases de Execução do Diagnóstico Ambiental 

3.3.1 Caracterização Ambiental da Praia de Ponta Negra 

 Foi caracterizado o meio em que os empreendimentos encontram-se inseridos para 

que fosse possível a identificação das principais características ambientais locais, através 

da utilização de imagens de satélite e tratamento dessas com o software ArcGis 9.1, com 

base nas imagens do Programa de Desenvolvimento do Turismo  no Nordeste 

(PRODETUR/NE) realizadas em 2006 e cedidas pelo IDEMA- Instituto de Defesa do 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte.  Foram realizadas cinco vistorias de campo, onde 

foram identificadas as seguintes características presentes nas áreas do entorno dos hotéis 

avaliados: 

1- Urbanização; 

2- Área de influência direta e indireta; 

3- Qualidade ambiental da área de influência; 

4- Presença de vegetação nativa; 

5- Unidades geológicas, geomorfológicas e pedológicas; 

6- Saneamento, drenagem e coleta de resíduos sólidos; 

7- Unidades de Conservação; 

3.3.2 – Avaliação dos Aspectos Ambientais Internos 

Para a identificação de aspectos e impactos ambientais dos hotéis, utilizamos a 

metodologia apresentada por HENKELS (2002), adaptada, que orienta a uma avaliação 

primária da vulnerabilidade ambiental da organização, bem como suas áreas e processos 

críticos. O referido método consta de duas etapas que serão descritas a seguir: 

 
Etapa 1: trata dos passos para a organização definir os critérios a serem 
usados na avaliação dos aspectos e impactos ambientais. Esta etapa é 
composta de dois passos: 
1º passo: selecionar os critérios para a avaliação. 
2º passo: valorar os critérios conforme graus de significância. 
A aplicação desta etapa tem como resultado a confecção de um check-
list contendo os critérios (itens) selecionados e a sua valoração. 

 

Foi elaborada uma lista de verificação desenvolvida com base na norma ISO 

14001:2004, com questões fechadas cujas respostas seriam “Conforme”, “Não conforme” 

ou “Não se aplica”. A lista de verificação foi aplicada a gerentes dos hotéis participantes da 
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pesquisa. Para cada item da norma NBR ISO 14001:2004, estabeleceu-se grupos de 

perguntas que foram avaliadas de acordo com níveis de conformidade.  

Etapa 2: trata dos passos para a organização avaliar os aspectos e 
impactos ambientais identificados na etapa 1 através do uso do check-
list. Esta etapa é composta de três passos: 
1º passo: estabelecer uma sistemática formalizada que define como 
realizar a avaliação. 
2º passo: planejar periodicamente a execução das avaliações. 
3º passo: executar as avaliações conforme planejado. 
A aplicação desta etapa tem como resultado o registro documentado das 
avaliações em fichas e planilhas. 

Nesta tabela são apresentados 10 questionamentos que terão como resposta, 

conforme ou não conforme para cada questão verificada. Com a contagem das questões 

conformes chega-se à caracterização do nível de conformidade no empreendimento. Para 

cada item do trabalho averiguado são apresentadas duas alternativas. Estas expressam 

situações extremas com relação ao tema a ser avaliado, para cada item foi escrito um 

número variando de 1 a 5, conforme o expresso a seguir: 

• Pontuação 1: Se o empreendimento não apresentar nenhuma conformidade nos 

questionamentos executados, assim entende-se que a alternativa da esquerda reflete 

plenamente a situação da empresa; 

• Pontuação 2: Se o empreendimento apresentar de 1 a 3 conformidades nos 

questionamentos executados; assim entende-se que a situação da empresa está mais 

próxima da alternativa da esquerda; 

• Pontuação 3: Se o empreendimento apresentar de 4 a 6 conformidades nos 

questionamentos executados, assim entende-se que a empresa está numa situação 

intermediária entre a afirmativa da esquerda e a da direita; 

• Pontuação 4: Se o empreendimento apresentar de 7 a 9 conformidades nos 

questionamentos executados, assim entende-se que a situação da empresa está mais 

próxima da alternativa da direita; 

• Pontuação 5: Se o empreendimento apresentar conformidade em todos os 

questionamentos executados, assim entende-se que alternativa da direita reflete plenamente 

a situação da empresa. 

 Dessa forma, é possível conhecer o grau de conformidade ambiental dos hotéis, 

com relação à norma. 

 Como forma de análise foram utilizados os dados estatísticos captados através das 

respostas obtidas para cada empreendimento, gerando-se assim uma avaliação para cada 
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hotel, sendo realizado o cruzamento destes dados para se obter um panorama geral do atual 

posicionamento dos empreendimentos avaliados em relação às questões ambientais e à 

gestão ambiental na praia de Ponta Negra - Natal/ RN. 

A elaboração desta lista de verificação levou em consideração a abordagem das 

ações ambientais estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) para 

hotéis cinco estrelas (Quadro 3-1) e prioritariamente a NBR ISO 14001:2004. 

 Ações Ambientais 1  2  3  4  5  5 SL 

1 

Manter um programa interno de treinamento de 
funcionários para a redução de consumo de energia 
elétrica, consumo de água e redução de produção de 
resíduos sólidos. 

      

2 
Manter um programa interno de separação de resíduos 
sólidos. 

      

3 
Manter um local adequado para armazenamento de 
resíduos sólidos separados. 

      

4 
Manter local independente e vedado para 
armazenamento de resíduos sólidos contaminantes. 

      

5 
Dispor de critérios específicos para a destinação 
adequada de resíduos sólidos 

      

6 
Manter monitoramento específico sobre o consumo de 
energia elétrica.       

7 
Manter critérios especiais e privilegiados para a 
aquisição de produtos e equipamentos que apresentem 
eficiência energética e redução de consumo. 

      

8 
Manter monitoramento específico sobre o consumo de 
água.       

9 
Manter critérios especiais e privilegiados para a 
aquisição e uso de equipamentos e complementos que 
promovam a redução do consumo de água. 

      

10 
Manter registros específicos e local adequado para 
armazenamento de produtos nocivos e poluentes. 

      

11 
Manter critérios especiais e privilegiados para a 
aquisição e uso de produtos biodegradáveis 

      

12 
Manter critérios de qualificação de fornecedores levando 
em consideração as ações ambientais por estes realizadas  

      

13 
Ter um certificado expedido por organismo 
especializado quanto a efetividade de adequação 
ambiental da operação 

      

Quadro 3-1: Exigências Ambientais para o Setor Hoteleiro (EMBRATUR, 2002) 

 



 42

Ainda como base para elaboração da lista de verificação, levou-se em consideração 

os principais aspectos ambientais que norteiam um planejamento de um Sistema de Gestão 

Ambiental para hotéis. Buscamos também avaliar os procedimentos de Controle de 

Alimentos, Segurança do Trabalho (NICODEMO, 2005) e prioritariamente os pontos 

relevantes a um SGA. 

Assim, a lista de verificação foi dividida e estruturada da seguinte forma: 

• ETAPA- Avaliação Ambiental Inicial; 

• ETAPA- Política Ambiental; 

• ETAPA- Planejamento: Aspectos Ambientais; 

• ETAPA- Planejamento: Requisitos Legais e Outros Requisitos; 

• ETAPA- Planejamento: Objetivos, Metas e Programas; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Recursos, funções, responsabilidades e 

autoridades; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Competência, treinamento e conscientização; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Comunicação; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Documentação; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Controle de Documentos; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Controle Operacional; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Programa de Controle do Desperdício de 

Água e Geração de Efluentes Líquidos; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Programa de Controle dos Resíduos Sólidos; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Programa de Controle do Desperdício de 

Energia Elétrica; 

• ETAPA- Implementação e Operação: Preparação e resposta a emergências; 

• ETAPA- Verificação: Monitoramento e Medição e Avaliação do atendimento a 

requisitos legais e outros; 

• ETAPA- Verificação: Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva; 

• ETAPA- Verificação: Auditoria Interna; 

• ETAPA- Análise pela administração e melhoria contínua. 

De acordo com o descrito até então, tem-se que a lista de verificação é composta 

por 19 itens cada item composto por 10 questões.  

Para a verificação da etapa de Avaliação Ambiental Inicial (Quadro 3-2) realizou-

se, uma abordagem através de um grupo específico de questões, verificadas a seguir:  
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ETAPA- Avaliação Ambiental Inicial 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
A empresa tem um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
implementado baseado na NBR-ISO 14001/2004? 

   10 

2 
A empresa possui um manual de procedimentos para o 
SGA? 

   10 

3 
Existe um cronograma para as revisões do manual do 
SGA? 

   10 

4 
A empresa possui metas e objetivos ambientais, 
registrados e mensuráveis? 

   10 

5 
Existem procedimentos para o levantamento e análise dos 
aspectos e impactos ambientais do empreendimento? 

   10 

6 A empresa possui um banco de indicadores ambientais?    10 

7 Os indicadores ambientais da empresa são monitorados?     10 

8 
Existe registro do monitoramento e do aprimoramento dos 
indicadores ambientais? 

   10 

9 
Foi estabelecido um Grupo de Trabalho- GT- ECOTIME, 
na empresa, com colaboradores de diversas áreas e 
devidamente qualificados (via treinamento)? 

   10 

10 

Existem registros de que a Alta Administração da 
empresa, analisa periodicamente (de acordo com o que 
for definido no procedimento) a política, as metas e os 
objetivos ambientais da empresa? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO DA 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA DIREITA PONTOS 

01 AAI 

A empresa não 
acredita ser 
necessário 

implementar um SGA  

A empresa já 
implementou o seu SGA 
e acredita que agindo 

localmente poderá estar 
contribuindo para o 
desenvolvimento 
sustentável de sua 
atividade econômica 

1-5 

Quadro 3-2: Itens relativos à Avaliação Ambiental Inicial. 

 

Utilizou-se para a verificação da Política Ambiental (Quadro 3-3) os seguintes 

questionamentos. A principal intenção foi à verificação de quantos hotéis possuíam 

Política Ambiental e se esta era eficientemente comunicada: 
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Quadro 3-3: Itens relativos à Política Ambiental. 

 

 Na etapa de planejamento da NBR ISO 14001:2004 devem ser avaliados os 

Aspectos Ambientais, os Requisitos Legais e Outros Requisitos além dos Objetivos, Metas 

e Programas. 

Para a averiguação dos aspectos ambientais dos hotéis foram utilizados os seguintes 

questionamentos presentes na lista de verificação (Quadro 3-4): 

 

 

 

 

ETAPA- Política Ambiental 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 A empresa possui Política Ambiental?    10 

2 
Existem cartazes informativos distribuídos na empresa 
sobre a Política Ambiental?  

  
 10 

3 
A Política Ambiental é comunicada a todos que trabalhem 
na organização ou que atuem em seu nome? 

  
 10 

4 
A Política Ambiental é apropriada à natureza, escala e 
impactos ambientais de suas atividades, produtos e 
serviços da empresa? 

  
 10 

5 
A Política Ambiental inclui o comprometimento com a 
melhoria contínua e com a prevenção de poluição? 

  
 10 

6 

A Política Ambiental inclui um comprometimento em 
atender aos requisitos legais aplicáveis e outros 
requisitos subscritos pela organização que se relacionem 
a seus aspectos ambientais? 

  

 10 

7 
A Política Ambiental fornece uma estrutura para o 
estabelecimento e análise dos objetivos e metas 
ambientais? 

  
 10 

8 
A Política Ambiental é documentada, implementada e 
mantida? 

  
 10 

9 
Os clientes são informados sobre a Política Ambiental da 
empresa? 

  
 10 

10 A Política Ambiental está disponível para o público?    10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO DA 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA DIREITA PONTOS 

02 
Política 

Ambiental 

A empresa não tem 
política ambiental. 

Ainda não se pensou 
nisso, nem na sua 

importância. 

A Política ambiental está 
claramente definida, 

documentada e divulgada 
para todos os em 

pregados. 

1-5 
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ETAPA- Planejamento: Aspectos Ambientais 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para identificar os aspectos ambientais 
de suas atividades, produtos e serviços? 

   10 

2 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para controlar os aspectos ambientais 
que ela possa influenciar, levando em consideração as 
atividades, produtos e serviços novos ou modificados? 

   10 

3 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para determinar os aspectos que 
tenham ou possam ter impactos significativos sobre o 
meio ambiente (isto é, aspectos ambientais 
significativos)? 

   10 

4 

A organização assegura que os aspectos ambientais 
significativos sejam levados em consideração no 
estabelecimento, implementação e manutenção de seu 
sistema da gestão ambiental? 

   10 

5 
A empresa realiza a análise contínua dos aspectos 
ambientais? 

   10 

6 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes ao desperdício de energia elétrica? 

   10 

7 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes ao desperdício de água? 

   10 

8 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes aos resíduos sólidos? 

   10 

9 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes à segurança do trabalho? 

   10 

10 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes ao desperdício de alimentos? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

03 
Aspectos 
ambientais 

A empresa não 
acredita ser 

necessário identificar 
os impactos de suas 
atividades sobre o 
meio ambiente, pois 
atende às exigências 
dos órgãos ambientais 
competentes sempre 

que necessário. 

A empresa já 
identificou suas 

atividades, produtos e 
serviços considerados 
críticos, que podem 
causar impactos 
adversos no meio 
ambiente na região 

onde opera. 

1-5 

Quadro 3-4: Itens relativos aos Aspectos Ambientais. 

 

Para a averiguação dos requisitos legais e outros requisitos dos hotéis foram 

utilizados os seguintes questionamentos presentes na lista de verificação (Quadro 3-5): 

 

 



 46

ETAPA- Planejamento: Requisitos Legais e Outros requisitos. 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 

A empresa possui procedimento para identificar e ter 
acesso a requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos 
subscritos pela organização, relacionados aos seus 
aspectos ambientais? 

   10 

2 
A empresa possui procedimento para determinar como 
esses requisitos se aplicam aos seus aspectos e 
procedimentos ambientais? 

   10 

3 

A organização assegura que esses requisitos legais 
aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização 
são levados em consideração no estabelecimento, 
implementação e manutenção de seu SGA? 

   10 

4 

O empreendimento tem Alvará de Localização e 
funcionamento, licença ambiental válida emitida pelo órgão 
competente? (IDEMA, IBAMA, etc.). (solicitar o documento 
e anotar a validade da licença e observar se a área de 
abrangência da licença é aplicável ao empreendimento ou 
não). 

   10 

5 
O empreendimento tem o Habite-se fornecido pelo Corpo 
de Bombeiros? 

   10 

6 
A empresa possui registro como empresa hoteleira e prova 
de regularidade perante as autoridades sanitárias e 
concessionárias de serviço público. 

   10 

7 

A empresa possui a legislação no tocante a proteção 
contra incêndio, dispondo de equipamentos e instalações 
exigidos pelas autoridades competentes e prevendo rotas 
de fuga, iluminação de emergência e providências em 
situações de pânico? 

   10 

8 
A empresa obedece às exigências da EMBRATUR 
referentes à fixação de placa de classificação em local 
determinado pela ABIH/ EMBRATUR? 

   10 

9 

A empresa obedece às exigências da EMBRATUR 
referentes à divulgação e explicitação dos compromissos 
recíprocos para com o hóspede através de serviços e 
preços oferecidos, incluídos, ou não, na diária, divulgados 
na forma da legislação? 

   10 

10 

A empresa obedece às exigências da EMBRATUR 
referentes à divulgação e explicitação dos compromissos 
recíprocos para com o hóspede através de regulamento 
interno, com direitos e deveres dos hospedes? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO DA 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA DIREITA PONTOS 

04 
Requisitos 

legais 

A empresa não 
identificou a 
legislação 

ambiental aplicável. 

Leis, Decretos, 
Resoluções e Portarias, 
Federais, Estaduais e 
Municipais, relativos à 
qualidade ambiental, 

estão documentados, são 
periodicamente 

atualizados e divulgados 
na empresa. 

1-5 

Quadro 3-5: Itens relativos aos Requisitos Legais e Outros Requisitos. 
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Para a averiguação dos Objetivos, Metas e Programas dos hotéis foram utilizados 

os seguintes questionamentos presentes na lista de verificação (Quadro 3-6): 

ETAPA- Planejamento: Objetivos, metas e programas 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
A organização estabelece, implementa e mantêm objetivos 
e metas ambientais documentados, nas funções e níveis 
relevantes na organização? 

 
 

 10 

2 
Os objetivos e metas são mensuráveis e coerentes com a 
política ambiental? 

 
 

 10 

3 

Os objetivos e metas incluem os comprometimentos com a 
prevenção de poluição, com o atendimento aos requisitos 
legais e outros requisitos subscritos pela organização e 
com a melhoria contínua? 

 

 

 10 

4 
Os objetivos e metas consideram suas opções 
tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais, 
comerciais e a visão das partes interessadas? 

 
 

 10 

5 
A organização estabelece, implementa e mantém 
programa(s) para atingir seus objetivos e metas? 

 
 

 10 

6 
O(s) programa(s) inclui as atribuições de 
responsabilidades para atingir os objetivos e metas em 
cada função e nível pertinente da organização? 

 
 

 10 

7 
O(s) programa(s) inclui os meios e o prazo no qual eles 
devem ser atingidos? 

 
  10 

8 
Existem objetivos e metas referentes à Programa de 
controle do desperdício de energia elétrica? 

 
  10 

9 
Existem objetivos e metas referentes à Programa de 
Controle do Desperdício de Água e Geração de Efluentes 
Líquidos? 

 
  10 

10 
Existem objetivos e metas referentes à Programa de 
controle dos Resíduos Sólidos? 

 
  10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

05 
Objetivos e 

metas 

No planejamento da 
empresa, não estão 

previstas 
implementações de 

ações relativas ao meio 
ambiente. 

Baseando-se na 
política ambiental e 
nos seus aspectos 

ambientais 
considerados críticos, 
a empresa estabeleceu 
seus objetivos e metas 

ambientais. 

1-5 

Quadro 3-6: Itens relativos aos objetivos, metas e programas. 

 

 Na etapa de implementação e operação da NBR ISO 14001:2004 devem ser 

avaliados os Recursos, funções, responsabilidades e autoridades; a Competência, 

treinamento e conscientização; a Comunicação; a Documentação; o Controle de 

Documentos e o Controle Operacional. Como forma de verificação das ações ambientais 
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dos hotéis, foram aplicados nesta etapa de implementação e operação questionamentos 

referentes aos seguintes programas: Programa de Controle do Desperdício de Água e 

Geração de Efluentes Líquidos; Programa de Controle dos Resíduos Sólidos; Programa de 

Controle do Desperdício de Energia Elétrica, bem como verificação do item referente à 

preparação e resposta a emergências.  

 Para a averiguação dos Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

definidas pelos hotéis foram utilizados os seguintes questionamentos presentes na lista de 

verificação (Quadro 3-7): 

ETAPA- Implementação e operação: Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
A administração assegura a disponibilidade de recursos 
essenciais para estabelecer, implementar, manter e 
melhorar o SGA? 

 
 

 10 

2 
Os recursos disponibilizados incluem recursos humanos e 
habilidades especializadas, infra-estrutura organizacional, 
tecnologia e recursos financeiros? 

 
 

 10 

3 
São definidas as funções, responsabilidades e autoridades 
do SGA? 

 
 

 10 

4 
As responsabilidades são documentadas e comunicadas 
visando facilitar uma gestão ambiental eficaz? 

 
 

 10 

5 

A alta administração da organização indica 
representante(s) específico(s) da administração para 
assegurar que o SGA seja estabelecido, implementado e 
mantido em conformidade com os requisitos da norma? 

 

 

 10 

6 

A alta administração da organização indica 
representante(s) específico(s) da administração para 
relatar à alta administração sobre o desempenho do 
sistema da gestão ambiental para análise, incluindo 
recomendações para melhoria? 

 

 

 10 

7 
Existe uma coordenação estabelecida para o ECOTIME, 
bem como para o SGA 

 
 

 10 

8 
Existe um responsável pelo Programa de controle do 
desperdício de energia elétrica? 

 
 

 10 

9 
Existe um responsável pelo Programa de Controle do 
Desperdício de Água e Geração de Efluentes Líquidos? 

 
 

 10 

10 
Existe um responsável pelo Programa de controle dos 
Resíduos Sólidos? 

 
 

 10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO DA 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA 
DIREITA 

PONTOS 

06 
Recursos, funções, 
responsabilidades 

e autoridades 

A empresa não aplica 
recursos, não define 

funções e 
responsabilidades 

para o SGA 

A empresa aplica 
recursos, define 

funções e 
responsabilidades 

para o SGA 

1-5 

Quadro 3-7: Itens relativos aos Recursos, funções, responsabilidades e autoridades. 
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 Para a averiguação da Competência, treinamento e conscientização definidos pelos 

hotéis foram utilizados os seguintes questionamentos presentes na lista de verificação 

(Quadro 3-8): 

ETAPA- Implementação e operação: Competência, treinamento e conscientização. 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 

Os funcionários (mínimo de 90%) receberam treinamento, 
devidamente registrado e reconhecido por uma ementa 
ambiental satisfatória, sobre noções básicas de gestão 
ambiental, com um a carga horária mínima de 8 horas? 

   10 

2 
Existe uma equipe treinada para realizar a análise 
contínua dos aspectos ambientais? 

   10 

3 
Todos os colaboradores do ECOTIME receberam 
treinamento?  

   10 

4 

A organização assegura que qualquer pessoa que, para 
ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o 
potencial de causar impacto(s) ambiental (is) 
significativo(s) identificado pela organização, seja 
competente com base em formação apropriada, 
treinamento ou experiência? 

   10 

5 
A organização identifica as necessidades de treinamento 
associadas com seus aspectos ambientais e seu SGA? 

   10 

6 

A organização implementa procedimento(s) para fazer com 
que os colaboradores estejam conscientes da importância 
de se estar em conformidade com a política ambiental e 
com os requisitos do SGA? 

   10 

7 
Existe treinamento, devidamente registrado, para o uso 
correto dos EPI´s? 

   10 

8 

A organização implementa procedimento(s) para fazer com 
que os colaboradores estejam conscientes de suas 
funções e responsabilidades em atingir a conformidade 
com os requisitos do SGA? 

   10 

9 

A organização implementa procedimento(s) para fazer com 
que os colaboradores estejam conscientes das potenciais 
conseqüências da inobservância de procedimento(s) 
especificado(s)? 

   10 

10 
A empresa possui Plano Anual de treinamento em 
Educação Ambiental? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

07 
Competência, 
treinamento e 

conscientização. 

No momento a 
empresa não 
proporciona 

treinamento para 
seus colaboradores. 

A empresa investe 
continuamente em 

programas de 
treinamento e no 
processo de 

conscientização de 
seus empregados e 
dos funcionários 
terceirizados. 

1-5 

Quadro 3-8: Itens relativos a Competência, treinamento e conscientização. 
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 Para a averiguação dos procedimentos de comunicação definidos pelos hotéis foram 

utilizados os seguintes questionamentos presentes na lista de verificação (Quadro 3-9): 

ETAPA- Implementação e operação: Comunicação 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para a comunicação interna entre os 
vários níveis e funções da organização? 

   10 

2 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para o recebimento, documentação e 
resposta à comunicações pertinentes oriundas de partes 
interessadas externas? 

   10 

3 Existe sinalização para áreas de risco?    10 

4 

Existem cartazes informativos sobre o uso racional da 
água, distribuídos nas UH's, nos banheiros da área de 
lazer e/ou restaurante e nos setores de acesso dos 
funcionários? 

 

 

 10 

5 
Existem cartazes orientando os hóspedes sobre o sistema 
de reposição de toalhas e lençóis? 

 
 

 10 

6 
Existem cartazes orientando sobre o uso racional de 
energia nas UH's e nas áreas de acesso aos 
funcionários? 

 
 

 10 

7 
Foram definidos os responsáveis pelo procedimento de 
comunicação interna? 

 
 

 10 

8 
Foram definidos os responsáveis pelo procedimento de 
comunicação externa? 

 
 

 10 

9 
Existem procedimentos de orientação dos hóspedes no 
tocante à existência do SGA? 

 
 

 10 

10 
Existem procedimentos de orientação dos hóspedes no 
tocante à Educação Ambiental? 

 
 

 10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

08 Comunicação 

Não há sistema de 
comunicação interna 
para informar os 
empregados e 

acionistas dos fatos e 
dados relativos às 

questões ambientais 
na empresa. A 

empresa não divulga 
informações sobre as 
questões ambientais 

A empresa tem 
sistema de 

comunicação interna. 
A política ambiental, 
os objetivos e metas 

ambientais e os 
planos da empresa 
são conhecidos por 
todos os empregados 

e acionistas. Há 
procedimento interno 

específico que 
regulamenta o 
processo de 

comunicação da 
empresa com a 
comunidade, 

1-5 

Quadro 3-9: Itens relativos a Comunicação. 
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 Para a averiguação quesito documentação definido pelos hotéis foram utilizados os 

seguintes questionamentos presentes na lista de verificação (Quadro 3-10): 

ETAPA- Implementação e operação: Documentação 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
A documentação do SGA Inclui a política, objetivos e 
metas ambientais? 

   10 

2 
A documentação do SGA Inclui a descrição dos principais 
elementos do SGA e sua interação e referência aos 
documentos associados? 

   10 

3 
A documentação do SGA Inclui documentos, incluindo 
registros, requeridos pela norma ISO 14001/2004? 

   10 

4 

A documentação do SGA Inclui documentos, incluindo 
registros, determinados pela organização como sendo 
necessários para assegurar o planejamento, operação e 
controle eficazes dos processos que estejam associados 
com seus aspectos ambientais significativos? 

   10 

5 
Existe um sistema de registros para as revisões do 
manual do SGA? 

   10 

6 
Existem registros dos resultados obtidos pelo SGA, ao 
longo do tempo de sua implantação? (Planilhas, gráficos, 
etc.) 

   10 

7 
A documentação do SGA Inclui os procedimentos 
operacionais do Programa de controle do desperdício de 
energia elétrica? 

   10 

8 
A documentação do SGA Inclui os procedimentos 
operacionais do Programa de Controle do Desperdício de 
Água e Geração de Efluentes Líquidos? 

   10 

9 
A documentação do SGA Inclui os procedimentos 
operacionais do Programa de controle dos resíduos 
sólidos? 

   10 

10 

A documentação do SGA Inclui os procedimentos 
operacionais do Programa de Segurança do Trabalho e 
são realizados registros dos fornecimentos dos EPI’s aos 
funcionários e esses são devidamente confirmados como 
comprovada a entrega, com a assinatura do colaborador?  

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

09 Documentação 

A empresa não possui 
sistema de 

documentação, 
registros ou cadastros 

relativos ao meio 
ambiente. 

A empresa mantém 
sistema de 
informação 

atualizado, inclusive 
um manual de 

gestão ambiental. 
Cada setor mantém 

cópia da lista 
atualizada de 
informações 
ambientais. 

1-5 

Quadro 3-10: Itens relativos a Documentação. 
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 Para a verificação dos itens referentes ao controle da documentação definidos pelos 

hotéis, foram utilizados os seguintes questionamentos presentes na lista de verificação 

(Quadro 3-11): 

ETAPA- Implementação e operação: Controle de Documentos 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
Os documentos requeridos pelo SGA e pela Norma ISO 
14001/2004 são controlados? 

 
 

 10 

2 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para aprovar documentos quanto à sua 
adequação antes de seu uso? 

 
 

 10 

3 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para analisar e atualizar, conforme 
necessário, e reaprovar documentos? 

 
 

 10 

4 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para assegurar que as alterações e a 
situação atual da revisão de documentos sejam 
identificadas? 

 

 

 10 

5 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para assegurar que as versões 
relevantes de documentos aplicáveis estejam disponíveis 
em seu ponto de uso? 

 

 

 10 

6 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para assegurar que os documentos 
permaneçam legíveis e prontamente identificáveis? 

 
 

 10 

7 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para assegurar que os documentos de 
origem externa determinados pela organização como 
sendo necessários ao planejamento e operação do SGA 
sejam identificados e que sua distribuição seja 
controlada? 

 

 

 10 

8 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para prevenir a utilização não 
intencional de documentos obsoletos e utilizar 
identificação adequada nestes, se forem retidos para 
quaisquer fins? 

 

 

 10 

9 
A organização estabelece e mantém registros, conforme 
necessário, para demonstrar conformidade com os 
requisitos de seu SGA, bem como os resultados obtidos? 

 
 

 10 

10 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para a identificação, armazenamento, 
proteção, recuperação, retenção e descarte de registros, 
bem como sua rastreabilidade? 

 

 

 10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

10 
Controle de 
Documentos 

A empresa não possui 
sistema de controle 
de documentos, 
registros ou 

cadastros relativos ao 
SGA. 

A empresa mantém 
sistema de 

informação de 
controle de 
documentos. 

1-5 

Quadro 3-11: Itens relativos ao Controle de Documentos. 
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 Para a verificação das possíveis ações ambientais dos hotéis, observou-se a 

existência de um controle operacional de gestão ambiental. Para esta etapa, foram 

utilizados os seguintes questionamentos (Quadro 3-12): 

 

ETAPA- Implementação e operação: Controle Operacional 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
A organização identifica e planeja as operações que 
estejam associadas aos aspectos ambientais 
significativos? 

   10 

2 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) documentado (s) para controlar situações 
onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à 
sua política e aos objetivos e metas ambientais? 

   10 

3 
A empresa possui Plano de Prevenção de Riscos 
Ambientais? 

   10 

4 
A empresa possui Programa de Controle Médico de 
Saúde Operacional? 

   10 

5 

A empresa possui um plano de gerenciamento, 
implementado, dos seus resíduos sólidos, que segue as 
orientações das Normas Brasileiras da ABNT, quanto a: 
coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte e 
disposição final? 

   10 

6 
Existem Indicadores que identifiquem o consumo de água 
dos principais processos do empreendimento (em termos 
de representatividade no consumo global)? 

   10 

7 
As (os) camareiras (os), ou outro colaborador, realizam o 
controle da validade dos alimentos oferecidos no quarto? 

   10 

8 
Existe orientação que contemple o tempo de 
recolhimento? Ex.: 15 dias antes do prazo de validade. 

   10 

9 
Existem planilhas que facilitem a anotação dos materiais 
gastos? 

   10 

10 
Existe um procedimento descrito tipo PEPS (primeiro que 
entra, primeiro que sai) orientando sobre a expedição de 
materiais? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

11 
Controle 

operacional 

O controle operacional 
das atividades da 

empresa está voltado 
exclusivamente para a 
atividade-fim, isto é, 

para os seus produtos. 

Todas as atividades, 
produtos e serviços 
da empresa, que 

foram caracterizados 
como ambientalmente 
críticos, tem um rígido 
controle operacional. 

 

Quadro 3-12: Itens relativos ao Controle Operacional. 

 

Nesta etapa os questionamentos foram divididos em três grupos de perguntas, as 

concernentes ao controle do desperdício de água e geração de efluentes líquidos; as 

referentes à metodologia de gerenciamento dos resíduos sólidos e as destinadas à 

verificação do controle de desperdício de energia elétrica. Assim, buscaram-se maiores 
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informações referentes a estes aspectos, visto que são possíveis causadores de impactos 

ambientais significativos. Para o Programa de Controle do Desperdício de Água e Geração 

de Efluentes Líquidos aplicou-se a seguinte lista de verificação (Quadro 3-13): 

ETAPA- Implementação e operação: Programa de Controle do Desperdício de Água e Geração de 
Efluentes Líquidos 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 

Existe registro, na forma de um relatório padrão, das não 
conformidades encontradas nas instalações hidráulicas, 
referenciando para códigos específicos para todos os 
pontos de consumo (listagem)? 

   10 

2 

O colaborador responsável pela limpeza dos quartos 
recebeu treinamento ou está orientado para identificar a 
necessidade do cliente para substituição dos lençóis e 
toalhas? 

   10 

3 Os reservatórios são vedados?    10 

4 
Existe procedimento e registros para limpeza dos 
reservatórios? 

   10 

5 
Existe procedimento, cronograma e registros para 
limpeza e desinfecção do sistema de captação da água 
do poço tubular? 

   10 

6 
O projeto das instalações sanitárias (destino final) segue 
os padrões recomendados pela ABNT (fossa e 
sumidouro)? 

   10 

7 
Os efluentes gerados são encaminhados a rede de 
esgoto e/ou tratamento adequado? 

   10 

8 
A empresa realiza e possui registro do monitoramento a 
cada 6 meses da qualidade da água consumida? 

   10 

9 
O óleo utilizado é descartado, em separado, aos demais 
resíduos? 

   10 

10 
Existe algum procedimento escrito para o descarte e 
destinação correta do óleo de cozinha? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

12 

Gestão da 
qualidade, 
consumo e 

destinação final 
da água 

A empresa não realiza 
a gestão da qualidade 
da água e a empresa 
não realiza gestão do 
consumo de água, 

visto que este recurso 
é abundante na região 

A empresa controla a 
qualidade e já 

implementou um 
processo de 

racionalização do 
consumo de água. A 
empresa realiza a 
correta destinação 
final dos efluentes 

líquidos. 

1-5 

Quadro 3-13: Itens relativos ao Programa de Controle do Desperdício de Água e Geração de Efluentes 
Líquidos. 
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 Para a verificação das possíveis ações ambientais dos hotéis, observou-se a 

existência de um Programa de Controle dos Resíduos Sólidos. Para esta etapa, foram 

utilizados os seguintes questionamentos (Quadro 3-14): 

 

ETAPA- Implementação e operação: Programa de Controle dos Resíduos Sólidos 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
Existe um procedimento orientando para a redução do 
consumo e a reutilização do papel ofício em geral?(carta, 
A4, ofício duplo, etc). 

   10 

2 
Existe um procedimento ou indicação que oriente os 
clientes/colaboradores para o descarte das baterias e 
pilhas utilizadas? 

   10 

3 
Existe um local próprio livre de luz, calor, umidade e com 
tampa para o descarte de baterias e pilhas? 

   10 

4 
Existe um coletor específico de forma cilíndrica para que 
os copos descartáveis descartados sejam colocados de 
forma a diminuir o volume produzido? 

   10 

5 
Os coletores estão colocados junto aos locais de geração 
(analisar todo o empreendimento)? 

   10 

6 
Existem lixeiras identificadas para coleta seletiva, secos e 
molhados, nas áreas externas do empreendimento? 

   10 

7 
O lixo contaminado originado nos banheiros é separado 
dos demais numa categoria a parte como lixo 
contaminado? 

   10 

8 
O lixo recolhido é separado por categoria na origem? 
SECOS (metal, papel, plásticos...) e MOLHADOS (restos 
e sobras de comida...) 

   10 

9 
Existem registros das quantidades do lixo gerado? Ex: 
Sacos de 50, 80, 100 Litros. 

   10 

10 

Existe local apropriado para acondicionamento de todo o 
lixo gerado na empresa que seja limpo, seco, coberto e 
com piso que possibilita a fácil limpeza e que seja de fácil 
acesso ao sistema de coleta urbano? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

13 

Gestão de 
resíduos 
sólidos e 
produtos 
perigosos 

A empresa entende 
que é impossível 

funcionar sem gerar 
resíduos. Todos os 

resíduos gerados são 
mandados para 

aterros. A empresa 
reconhece que utiliza 
produtos perigosos, 
mas ainda não realiza 
a gestão destes no 

seu processo. 

A empresa mantém 
um inventário 

atualizado de todos os 
resíduos e produtos 
perigosos. É meta da 

empresa reduzir 
continuamente a 

geração de resíduos. 

1-5 

Quadro 3-14: Itens relativos ao Programa de Controle dos Resíduos Sólidos. 
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 Para a verificação das possíveis ações ambientais dos hotéis, observou-se a 

existência de um Programa de Controle do Desperdício de Energia Elétrica. Para esta 

etapa, foram utilizados os seguintes questionamentos (Quadro 3-15): 

 

 ETAPA- Implementação e operação: Programa de Controle do Desperdício de Energia 
Elétrica 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
O empreendimento utiliza-se de recursos naturais de 
iluminação, como meio de reduzir o consumo de energia 
elétrica? Existe um cronograma de melhorias previstas? 

   10 

2 
As paredes e tetos são pintados em cores claras para 
melhorar a distribuição da luz natural? 

   10 

3 

Existe controle de energia, por setor do empreendimento, 
avaliando por meio da potencia dos equipamentos e do 
tempo médio de utilização (atualizado por meio de um 
levantamento periódico e seguindo uma metodologia 
descrita em uma instrução de trabalho atualizada, com 
planilhas e procedimentos de cálculos)? 

   10 

4 

As camareiras são instruídas para a verificação das 
instalações elétricas?(lâmpadas queimadas, interruptores 
quebrados, ar-condicionado e televisão que não 
funcionam ao serem ligados; frigobar sem 
funcionamento) 

   10 

5 

Os colaboradores são instruídos para a verificação das 
instalações elétricas?(lâmpadas queimadas, interruptores 
quebrados, equipamentos que não funcionam ao serem 
ligados) 

   10 

6 
Existe registro das verificações realizadas nas 
instalações elétricas pelos colaboradores e camareiras? 

   10 

7 

Existem registros, na forma de um relatório padrão, das 
não conformidades encontradas nas instalações 
elétricas, referenciando para códigos específicos para 
todos os pontos de consumo (listagem)? 

   10 

8 
Existe manutenção preventiva de todos os equipamentos 
de ar condicionado? 

   10 

9 Existe registros da manutenção dos ar condicionados?    10 

10 
Os equipamentos utilizados na empresa têm o selo de 
economia de energia? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

14 
Gestão do 
consumo de 

energia 

A empresa não realiza 
gestão do consumo de 

energia. 

A empresa 
implementou um 
processo de 

racionalização do 
consumo de energia. 

1-5 

Quadro 3-15: Itens relativos ao Programa de Controle do Desperdício de Energia Elétrica. 
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Nesta etapa os questionamentos foram elaborados com a finalidade de averiguação 

dos empreendimentos referente às exigências da NBR ISO 14001:2004 e aos requisitos 

legais exigidos concernentes à preparação e atendimento a emergências (Quadro 3-16): 

ETAPA- Implementação e operação: Preparação e resposta a emergências 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
Existe Programa de Gestão Ambiental de Emergência na 
empresa? 

   10 

2 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para identificar potenciais situações de 
emergência? 

   10 

3 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para identificar potenciais acidentes que 
possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a 
organização responderá a estes? 

   10 

4 
A organização responde às situações reais de 
emergência e aos acidentes, e preveni ou mitiga os 
impactos ambientais adversos associados? 

   10 

5 
A organização periodicamente analisa e, quando 
necessário, revisa seus procedimentos de preparação e 
resposta à emergências? 

   10 

6 

Após a ocorrência de acidentes ou situações 
emergenciais, a organização realiza a reavaliação de 
seus procedimentos de Saúde e Segurança, bem como 
seus Planos de Prevenção de Riscos Ambientais? 

   10 

7 
A organização periodicamente testa tais procedimentos, 
quando exeqüíveis? 

   10 

8 
Existem procedimentos definidos a serem adotados pelos 
colaboradores em momentos de emergência? 

   10 

9 
Existe algum plano de emergência quando quebra de 
algum equipamento da cozinha (relatório)? 

   10 

10 
Existe procedimento para inspeção da rede ou botijões 
de gás? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

15 
Ações de 

emergência 

Caso venha a ocorrer 
um acidente grave na 

empresa, os 
empregados devem 
acionar o corpo de 
bombeiros, pronto-

socorro ou a 
delegacia de polícia 
mais próxima. A 
empresa, não tem 

registros de 
acidentes graves. 

Existe Programa de 
Gestão Ambiental de 

emergência na 
empresa, abrangendo 
ações para prevenir e 
minimizar os impactos 
ambientais adversos. 
Os empregados são 
periodicamente 

treinados para agir 
perante situações de 

emergência. 

1-5 

Quadro 3-16: Item relativo a Preparação e atendimento à emergências. 
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 Para a averiguação do Monitoramento, Medição e Avaliação do atendimento a 

requisitos legais e outros requisitos institucionais definidos pelos hotéis foram utilizados os 

seguintes questionamentos presentes na lista de verificação a seguir (Quadro 3-17): 

ETAPA- Verificação: Monitoramento, Medição e Avaliação do atendimento a requisitos legais e 
outros 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as 
características principais de suas operações que possam 
ter um impacto ambiental significativo? 

   10 

2 

O(s) procedimento(s) incluem a documentação de 
informações para monitorar o desempenho, os controles 
operacionais pertinentes e a conformidade com os 
objetivos e metas ambientais da organização? 

   10 

3 

A organização assegura que equipamentos de 
monitoramento e medição calibrados ou verificados são 
utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros 
associados? 

   10 

4 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para avaliar periodicamente o 
atendimento aos requisitos legais e outros requisitos 
aplicáveis? 

   10 

5 
A organização mantém registros dos resultados das 
avaliações periódicas dos requisitos legais e outros 
requisitos? 

   10 

6 
A empresa realiza um acompanhamento dos gastos com 
os produtos, visando uma redução de custos, 
monitorados por um sistema de indicadores? 

   10 

7 
Existe uma tabela de referência que determine a 
quantidade de refeições que devem ser processadas de 
acordo com o numero de hospedes por dia? 

   10 

8 
Existe planilha de controle das quantidades de consumo 
dos materiais utilizados na jardinagem? 

   10 

9 
Existem procedimentos de monitoramento de 
desempenho do SGA? 

   10 

10 
Existe procedimento de monitoramento de desempenho 
para cada Programa de Gestão Ambiental 
implementado? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

16 

Monitoramento e 
Medições e 
Avaliação do 
atendimento a 

requisitos legais e 
outros 

A empresa só realiza 
medições e 

monitoramentos 
exigidos pelo órgão 

ambiental competente. 

A empresa realiza 
medições e 

monitoramento 
periódicos do 
desempenho 
ambiental para 

implementar ações 
corretivas e 
preventivas. 

1-5 

Quadro 3-17: Item relativo ao Monitoramento, Medição e Avaliação do atendimento a requisitos legais 
e outros requisitos. 
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Nesta etapa os questionamentos foram elaborados com o objetivo de identificar 

falhas de monitoramento capazes de provocarem possíveis impactos ambientais e com a 

finalidade de averiguação dos empreendimentos referente às exigências da NBR ISO 

14001:2004 para Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva (Quadro 3-18): 

ETAPA- Verificação: Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para tratar as não-conformidades reais e 
potenciais? 

   10 

2 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para executar ações corretivas e 
preventivas? 

   10 

3 

O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define 
requisitos para a identificação e correção de não-
conformidade(s) e execução de ações para mitigar seus 
impactos ambientais? 

   10 

4 

O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define 
requisitos para a investigação de não-conformidade(s), 
determinação de sua(s) causa(s) e execução de ações 
para evitar sua repetição? 

   10 

5 

O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define 
requisitos para avaliar a necessidade de ação (ões) para 
prevenir não-conformidades e implementar ações 
apropriadas para evitar sua ocorrência? 

   10 

6 
O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define 
requisitos para registrar os resultados da(s) ação(ões) 
corretiva(s) e preventiva(s) executada(s)? 

   10 

7 
O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define 
requisitos para analisar a eficácia da(s) ação(ões) 
corretiva(s) e preventiva(s) executada(s)? 

   10 

8 
As ações executadas são adequadas à magnitude dos 
problemas e ao(s) impacto(s) ambiental(is) 
encontrado(s)? 

   10 

9 
A organização assegura que sejam feitas as mudanças 
necessárias na documentação do SGA quando ocorre a 
identificação de uma não-conformidade? 

   10 

10 
Existe procedimento para limpeza e manutenção e 
localização dos equipamentos utilizados nas atividades 
da empresa? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

17 

Não-
Conformidade, 
ação corretiva e 
ação preventiva 

A empresa não 
verifica as suas 
conformidades 

ambientais, bem como 
não estabelece 

procedimento de ação 
corretiva e ação 

preventiva 

A empresa realiza 
verificações 
periódicas de 
conformidade 
ambiental e 

implementa ações 
corretivas e 

preventivas quando 
identifica 

necessidade. 

1-5 

Quadro 3-18: Item relativo a Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva. 
  



 60

 Para a verificação das possíveis ações ambientais dos hotéis, observou-se a 

existência de um procedimento de auditoria interna. Para esta etapa, foram utilizados os 

seguintes questionamentos (Quadro 3-19): 

 

ETAPA- Verificação: Auditoria Interna 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 

As auditorias internas do SGA são conduzidas em 
intervalos planejados para determinar se o SGA está em 
conformidade com os arranjos planejados para a gestão 
ambiental, incluindo-se os requisitos da NBR ISO 
14001/2004? 

   10 

2 
As auditorias internas do SGA são conduzidas em 
intervalos planejados para determinar se o SGA foi 
adequadamente implementado e é mantido? 

   10 

3 
As auditorias internas do SGA são conduzidas em 
intervalos planejados para fornecer informações à 
administração sobre os resultados das auditorias? 

   10 

4 

Procedimento(s) de auditoria é estabelecido(s) para 
tratar das responsabilidades e requisitos para se planejar 
e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e 
manter registros associados? 

   10 

5 
Procedimento(s) de auditoria é implementado(s) para 
tratar da determinação dos critérios de auditoria, escopo, 
freqüência e métodos? 

   10 

6 
A seleção de auditores e a condução das auditorias 
asseguram objetividade e imparcialidade do processo de 
auditoria? 

   10 

7 
A organização realiza auditorias internas para certificar-
se do correto desempenho do Programa de controle do 
desperdício de energia elétrica? 

   10 

8 
A organização realiza auditorias internas para certificar-
se do correto desempenho do Programa de Controle do 
Desperdício de Água e Geração de Efluentes Líquidos? 

   10 

9 
A organização realiza auditorias internas para certificar-
se do correto desempenho do Programa de controle dos 
Resíduos Sólidos? 

   10 

10 
A organização realiza auditorias internas para certificar-
se do correto desempenho do Programa de Segurança 
do Trabalho e utilização de EPI’s pelos colaboradores? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

18 
Auditorias 
ambientais 

A empresa não realiza 
auditorias do seu 
desempenho 
ambiental. 

A empresa realiza 
auditorias periódicas 
do seu desempenho 

ambiental. 

1-5 

Quadro 3-19: Item relativo à Auditoria Interna. 
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Nesta etapa os questionamentos foram elaborados com a finalidade de averiguação 

dos empreendimentos referente às exigências da NBR ISO 14001:2004 para Análise pela 

administração e melhoria contínua (Quadro 3-20): 

 

ETAPA- Análise pela administração e melhoria contínua 

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos 

1 

Existem registros de que a Alta Administração da 
empresa analisa periodicamente (de acordo com o que 
for definido no procedimento) a política, as metas e os 
objetivos ambientais da empresa? 

   10 

2 

As entradas para análise pela administração incluem 
resultados das auditorias internas e das avaliações do 
atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela 
organização? 

   10 

3 
As entradas para análise pela administração incluem 
comunicação (ões) proveniente(s) de partes interessadas 
externas, incluindo reclamações? 

   10 

4 
As entradas para análise pela administração incluem o 
desempenho ambiental da organização? 

   10 

5 
As entradas para análise pela administração incluem 
extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas? 

   10 

6 
As entradas para análise pela administração incluem 
situação das ações corretivas e preventivas? 

   10 

7 
As entradas para análise pela administração incluem 
ações de acompanhamento das análises anteriores? 

   10 

8 

As entradas para análise pela administração incluem 
mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos 
em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos 
ambientais? 

   10 

9 
As entradas para análise pela administração incluem 
recomendações para melhoria? 

   10 

10 
A organização implementa programa de melhoria 
contínua com a adoção de processos e equipamentos 
que apresentam melhor desempenho ambiental? 

   10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

19 
Análise pela 

Administração e 
Melhoria contínua 

A empresa não faz 
avaliação 

sistemática de sua 
política ambiental. 

A empresa revisa 
periodicamente sua 
política e objetivos e 
metas, a partir dos 
resultados das 
medições, 

monitoramentos e 
das auditorias 
ambientais. 

1-5 

Quadro 3-20: Item relativo à Análise pela administração e melhoria contínua. 
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3.4 Metodologia para o Desenvolvimento do Modelo de SGA 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do SGA inclui: o resultado das 

duas primeiras etapas, que são: 

1. A caracterização ambiental da praia de Ponta Negra e; 

2. A Avaliação dos Aspectos Ambientais Internos. 

 Estas duas etapas compõem o diagnóstico de controle ambiental (DCA), para 

identificarmos aspectos ambientais, impactos ambientais e as práticas ambientais existentes 

nos hotéis que serviram de base para o estabelecimento das seguintes etapas do Modelo de 

Sistema de Gestão Ambiental para Hotéis: 

1. Introdução e Comprometimento; 

2. Diagnóstico de Controle Ambiental; 

3. Planejamento, Política ambiental e Organização Pessoal; 

4. Implementação; 

5. Controle Operacional; 

6. Ação corretiva e Atendimento a Emergências. 

7. Auditoria Ambiental, Análise Crítica e Melhoria Contínua 

3.4.1 Metodologia para o estabelecimento da etapa de Comprometimento e 

Introdução ao modelo do SGA 

 Para o estabelecimento desta etapa utilizou-se as respostas obtidas com o primeiro 

grupo de questões aplicadas aos gestores dos empreendimentos. Através da verificação da 

existência de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implementado baseado na NBR-

ISO 14001: 2004, da existência de um manual de procedimentos para o SGA, da existência 

de metas e objetivos ambientais, registrados e mensuráveis; da existência de procedimentos 

para o levantamento e análise dos aspectos e impactos ambientais do empreendimento e da 

existência de banco de indicadores ambientais, do estabelecimento de um Grupo de 

Trabalho- GT- ECOTIME bem como de registros de que a Alta Administração da empresa, 

analisa periodicamente; desenvolveu-se esta primeira etapa do modelo de SGA para os 

hotéis de Ponta Negra. A partir de então notou-se que o primeiro passo a ser dado para uma 

efetivação deste modelo seria o estabelecimento primordial de um processo de 

comprometimento da alta administração bem como com os colaboradores. 
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3.4.2 Metodologia para o estabelecimento da etapa de Diagnóstico de Controle 

Ambiental- DCA 

 Para o estabelecimento desta etapa foram utilizadas as respostas obtidas com o 

grupo de questões referentes aos aspectos ambientais onde foi verificado se as empresa 

identificaram suas atividades, produtos e serviços considerados críticos, que podem causar 

impactos adversos no meio ambiente na região onde opera. 

3.4.3 Metodologia para o estabelecimento da etapa de Planejamento, Política 

ambiental e Organização Pessoal 

Para o estabelecimento desta etapa foram utilizadas as respostas obtidas com o 

grupo de questões relativas à verificação de planejamento referente à requisitos legais e 

outros requisitos, política ambiental e objetivos, metas e programas. Foi verificado se as 

empresas possuem política ambiental e se está claramente definida, documentada e 

divulgada para todos os colaboradores. Foi verificada também a existência de 

procedimentos referentes a leis, decretos, resoluções e portarias, federais, estaduais e 

municipais, relativos à qualidade ambiental, bem como se as empresas baseando-se na 

política ambiental e nos seus aspectos ambientais considerados críticos estabeleceram seus 

objetivos e metas ambientais. A Política Ambiental deve estar de acordo com a Legislação 

Ambiental e outros regulamentos aplicáveis. A obtenção destes requisitos legais, foi 

realizada através de pesquisa nos órgãos ambientais competentes das três esferas do 

governo: no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, 

no Instituto de Defesa do Meio Ambiente - IDEMA e na Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo - SEMURB, além de contatos com o IBAMA de Brasília, a Associação 

Brasileira de Indústria Hoteleira - ABIH Nacional, sediada na cidade do Rio de Janeiro e a 

ABIH do Rio Grande do Norte, sediada em Natal/RN. Os Principais requisitos legais 

levantados foram os elaborados pela EMBRATUR, que serviram como referência para o 

DCA e para a elaboração da política ambiental. 

Como um SGA tem sua fundamentação na adoção de uma política ambiental, que 

deve ser desenvolvida tomando como base a legislação ambiental, a metodologia utilizada 

para a elaboração da Política Ambiental consistiu na adoção das exigências ambientais 

básicas da EMBRATUR para hotel cinco estrelas.  

A metodologia adotada para o planejamento bem como para a organização pessoal 

seguiu o mesmo procedimento, foi elaborada sob a perspectiva das características avaliadas 
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no diagnóstico de controle ambiental, como forma de respaldar o modelo nas principais 

características avaliadas nos hotéis de Ponta Negra.  

3.4.4 Metodologia para o estabelecimento da etapa de Implementação 

 Para o estabelecimento desta etapa foram utilizados os dados obtidos com as 

respostas percebidas com o grupo de questões referentes à verificação de Recursos, 

funções, responsabilidades e autoridades; procedimentos e definições de Competências, 

treinamento e conscientização; procedimentos de Comunicação; Documentação e Controle 

de Documentos; Controle Operacional e definição de programas ambientais como os de: 

• Controle do Desperdício de Água e Geração de Efluentes Líquidos; 

• Controle dos Resíduos Sólidos; 

• Programa de Controle do Desperdício de Energia Elétrica e; 

• Preparação e resposta a emergências. 

 Assim foram obtidos dados referentes à porcentagem de empresas que aplicam 

recursos e definem funções e responsabilidades para gestão ambiental. Verificou-se a 

quantidade de empresas que investem em programas de treinamento e no processo de 

conscientização de seus empregados e dos funcionários terceirizados. Foi possível 

identificarmos as empresas que tem procedimentos de sistema de comunicação interna. 

Averiguou-se a conformidade dos hotéis referente à um sistema de informação de controle 

de documentos bem como se as atividades, produtos e serviços das empresas 

caracterizados como ambientalmente críticos tem controle operacional. 

Com relação os programas de gestão ambiental foram verificados: 

1. Se as empresa controlam a qualidade e implementaram um processo de 

racionalização do consumo de água e se realizam a correta destinação final dos efluentes 

líquidos; 

2. Se as empresas mantém inventário atualizado de todos os resíduos e produtos 

perigosos e se é meta da empresa reduzir continuamente a geração de resíduos; 

3. Se as empresas implementaram processo de racionalização do consumo de energia; 

4. Se as empresas possuem programa de gestão de emergência, abrangendo ações para 

prevenir e minimizar os impactos ambientais adversos e se os empregados são 

periodicamente treinados para agir perante situações de emergência. 

 O objetivo desta análise foi o direcionamento para a elaboração da etapa de 

implementação do modelo de gestão ambiental o que serviu de embasamento para a 
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proposição dos programas de gestão ambiental bem como os procedimentos de 

implementação do SGA para hotéis. 

3.4.5 Metodologia para o estabelecimento da etapa de Controle Operacional 

 Para o estabelecimento da etapa de controle operacional abordou-se a metodologia 

de proposição de procedimentos que facilitariam o controle do SGA para hotéis, outrossim, 

buscou-se tal metodologia uma vez que o controle operacional do SGA deverá ser 

elaborado e mantido em cada hotel ante a sua metodologia de gestão.  

3.4.6 Metodologia para o estabelecimento da etapa de Ação Corretiva e Atendimento 

a Emergências 

 Para o estabelecimento desta etapa foram utilizadas as respostas obtidas com o 

grupo de questões referentes à verificação de procedimentos de monitoramento, medição e 

avaliação do atendimento a requisitos legais e outros requisitos, assim como a avaliação de 

procedimentos para averiguação de não-conformidades, ações corretivas e preventivas. 

 Por meio destes dados foi possível avaliarmos as empresas que realizam medições e 

monitoramentos periódicos do desempenho ambiental para implementar ações corretivas e 

preventivas. Também foi possível identificarmos quais são as ações mais implementadas e 

de posse destes dados foram desenvolvidos os procedimentos da etapa de ação corretiva e 

atendimento a emergências. 

3.4.7- Metodologia para o estabelecimento da etapa de Auditoria Ambiental, Análise 

Crítica e Melhoria Contínua 

 Para o estabelecimento desta etapa foram utilizadas as respostas obtidas com o 

grupo de questões referentes à verificação da existência de procedimentos de auditorias 

periódicas do desempenho ambiental dos hotéis bem como a existência de atividades 

referentes à análise crítica do desempenho ambiental pela administração e melhoria 

contínua para a verificação do nível de aprofundamento sobre as questões ambientais da 

empresa e se a alta administração revisa periodicamente sua política, objetivos e metas, a 

partir dos resultados das medições, monitoramentos e das auditorias ambientais. De posse 

destes resultados foram estabelecidos no modelo de SGA proposto, procedimentos de 

Auditoria Ambiental, Análise Crítica e Melhoria Contínua. 
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Capítulo 4 

Resultados e Discussão 

 

 

 

  

Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados da pesquisa. Inicialmente 

foi feita a apresentação dos resultados obtidos para a caracterização ambiental da praia de 

Ponta Negra; posteriormente apresentou-se uma análise descritiva dos resultados obtidos 

com a lista de verificação. O objetivo da análise descritiva foi a de se registrar a postura 

ambiental empregada no sistema de gestão adotada pelos gerentes dos hotéis estudados, 

ante as condições ambientais de funcionamento dos empreendimentos. 

Como resultado final do estudo foi desenvolvido o modelo de SGA que poderá ser 

aplicado para o setor de pequenos e médios hotéis de Ponta Negra.  

 
4.1 Diagnóstico Ambiental da Área de Influência dos Hotéis 

  

Como ponto inicial da caracterização ambiental da praia de Ponta Negra elaborou-

se um mapa de situação da praia apresentando no layout o mapa do Brasil, Rio Grande do 

Norte, da cidade de Natal e da Praia de Ponta Negra (Figura 4-1); apresentou-se também 

um mapa do estado do RN, com a situação da cidade de Natal e da praia de Ponta Negra 

com destaque para a região da Via Costeira com a locação das duas unidades de 

conservação mais próximas que são a do Parque das Dunas e do Morro do Careca (Figura 

4-2). 

 As principais características ambientais locais foram identificadas através da 

utilização de imagens de satélite (Figura 4-3) e tratamento dessas com o software ArcGis 

9.1, bem como utilização de imagens do banco de dados do Sistema de Informação 

Geográfica e de Gestão Ambiental - SIGAA do Instituto de Defesa do Meio Ambiente- 

IDEMA (PRODETUR, 2006). 
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Figura 4-1: Mapa de Localização da área em estudo 
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Figura 4-2: Mapa de Localização da área em estudo 
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Figura 4-3: Imagem PRODETUR- 2006 (UTM SAD-69)- Área limítrofe do trabalho. 
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4.1.1 A Urbanização - panorama geral  

Na chegada ao bairro de Ponta Negra se tem um panorama geral da Avenida 

Engenheiro Roberto Freire, a principal via de acesso à praia de Ponta Negra. Desta avenida 

pode-se ter uma vista do Morro do Careca. O projeto de urbanização trouxe cara nova para 

a praia de Ponta Negra. A retirada das inúmeras barracas instaladas em locais sem o 

planejamento devido, que transformavam a praia num cenário empobrecido, sendo estas 

substituídas pelos quiosques em locais adequados, valorizou o visual da orla. O calçadão, 

que envolve a praia veio somar a bela paisagem dos coqueiros e da arborização local.  

4.1.2 Definição das Áreas de Influência  Direta e Indireta 

A área de influência direta dos hotéis nas variáveis dos meios físico, biológico e 

antrópico, é relacionada à própria área limítrofe do empreendimento, delimitada para as 

atividades de hospedagem e recreação, sendo considerada como área de influência indireta 

o acréscimo de mais cem metros do limite externo da área do empreendimento.  

Porém, este relatório contempla uma caracterização geral da área de influência dos 

empreendimentos hoteleiros, na extensão dos 5 Km condizentes à Praia de Ponta Negra. 

4.1.3 Qualidade ambiental da área de influência 

A síntese das características física, biológica e antrópica e suas correlações e inter-

relações possibilitam uma visão geral das condições em que se encontra a área de 

influência indireta (100m da adjacente a área de influência direta do empreendimento). 

A concepção metodológica adotada neste trabalho permitiu o conhecimento da 

vulnerabilidade natural e a fragilidade do ambiente.  Esses aspectos são sintetizados na 

unidade ambiental identificada na área em estudo, cujas interações determinam qualidade 

ambiental básica das áreas de influências direta e indireta da referida jazida.  

Levando-se em consideração o compartimento geomorfológico (superfície dunar) 

identificada na área em estudo foi possível dividir o espaço destinado às áreas de 

influências direta e indireta do empreendimento, no que diz respeito aos aspectos físico, 

biológico e antrópico, através dos parâmetros do meio ambiente (elementos e dinâmica), 

que são peculiares a feição de relevo estudada, sendo apresentado a seguir, os comentários 

sintetizados da caracterização desses principais aspectos que refletem a qualidade 

ambiental da área em estudo, no que diz respeito à caracterização natural biológica, 

antrópica, e o condicionante da vulnerabilidade natural área. Ressalta-se que diante dos 

estudos levantados e observados em campo a qualidade ambiental da área pode ser 

considerada de alta influência antrópica com características evidentes de degradação 
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ambiental por resíduos sólidos, efluentes líquidos, poluição visual e degradação da 

vegetação remanescente.  

Foram analisadas as seguintes características presentes nas áreas do entorno dos 

hotéis avaliados: Presença de vegetação nativa; Unidades Geológicas; Geomorfologia e 

Pedologia; Saneamento, drenagem e coleta de resíduos sólidos e Unidades de 

Conservação. 

4.1.4 Presença de Vegetação Nativa 

A vegetação nativa da região em estudo pode ser caracterizada como restinga visto que 

essa é de acordo com SUGIYAMA (1998) o conjunto de comunidades vegetais 

fisionomicamente distintas, sob influência marinha e flúvio-marinha, distribuídas em 

mosaico e que ocorrem em áreas de grande diversidade ecológica.  

FREIRE (1990) afirma que a restinga é um ambiente geologicamente recente e as 

espécies que a colonizam são principalmente provenientes de outros ecossistemas, como 

mata atlântica e caatinga, porém com variações fenotípicas devido às condições diferentes 

do seu ambiente original. Para a área em estudo, portanto, a vegetação de restinga está 

associado ao ecossistema da Mata Atlântica.  

A vegetação de restinga, de acordo com LAMÊGO (1974), PFADENHAUER (1978), 

COSTA et al.(1984), possui um importante papel na estabilização do substrato. As plantas 

colonizam a areia logo à linha de maré alta, amenizando, no caso de planícies arenosas, a 

ação dos agentes erosivos sobre o ecossistema, protegendo o substrato principalmente da 

ação dos ventos, importante agente modificador da paisagem litorânea (ASSUMPÇÃO et 

al., 2000). 

Na análise dos aspectos vegetativos da praia de Ponta Negra, verificou-se um elevado 

grau de degradação ambiental, estando esta completamente modificada pela ação 

antrópica, constando de um elevado nível de urbanização. Constatou-se que tais 

características mantiveram-se apenas nas áreas próximas às unidades de conservação, 

Morro do Careca e Parque das Dunas. 
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4.1.5 Caracterização de Unidades Geológicas, Geomorfologia e Pedologia 

A geologia do litoral do estado do Rio Grande do Norte é constituída por uma 

seqüência de sedimentos quaternários, as dunas, paleodunas (Figura 4-4) e aluviões 

(CASTRO et al., 2003). Foi identificado em campo que a formação geológica da área pode 

ser classificada como paleodunas com composição pedológica de areia quartzosa marinha 

distrófica (Figura 4-5). 

As paleodunas (dunas fixas) de acordo com NOGUEIRA (1984) caracterizam-se 

como sendo a geração mais antiga de dunas, constituída por sedimentos de coloração 

avermelhada a amarelada, bem selecionados, inconsolidadas ou parcialmente consolidadas 

(MEDEIROS et al., 2005), com idade aproximadamente compreendida entre o Pleistoceno 

Superior e o Holoceno. 

De acordo com VILAÇA et al. (1986) as paleodunas compreendidas entre Buzios e 

Barra de Maxaranguape, praias do litoral oriental do RN, onde situa-se a região em estudo, 

são constituídas por areia fina média à areia fina e muito fina, com cores variadas (brumo, 

amarelo-avermelhado, vermelho-amarelado) e graus de estabilização e pedogênese 

distintos. 

 Em termos de divisão geológico/geomorfológico segundo MEDEIROS et al. 

(2001),  a área de Ponta Negra apresenta quatro compartimentos de relevo: dunas fixas e 

isoladas, de formas alongadas, assimétricas de flancos suaves e cristas que atingem cotas 

altimétricas entre 50 e 60 metros; corredores interdunares, entre os flancos das dunas; 

tabuleiro costeiro, presente na forma de relevo plano e suavemente ondulado, originado a 

partir das seqüências sedimentares da Formação Barreiras e depósitos de areia de 

espraiamento, com granulometria variando de fina a média, com teores de silte e argila, 

formadas a partir da dissipação eólica de areias de dunas misturadas aos sedimentos 

oriundos de depósitos mais antigos da Formação Barreiras através do escoamento difuso 

das águas pluviais e da ação eólica. 
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Figura 4-4: Mapa de Unidades Geológicas 
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Figura 4-5: Mapa de Solos 
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4.1.6 Saneamento, drenagem e coleta de resíduos sólidos 

Em termos de recreação com contato direto com as águas marinhas e de turismo em 

geral, torna-se importante à manutenção do aspecto estético das águas, que podem ser 

prejudicados pelo lançamento inadequado de efluentes líquidos, assim o impacto ambiental 

gerado pelo descarte desses esgotos que entram em contato com o mar, pode produzir um 

incremento nas comunidades planctônicas e bentônicas, podendo alterar, localmente, a 

cadeia alimentar, além de proporcionar um impacto ambiental de ordem visual.  

Um aspecto ambiental observado em um trecho da praia, pode ser desaprovado por 

banhistas que freqüentam o lado sul de Ponta Negra, próximo ao Morro do Careca, são as 

saídas das galerias de escoamento de águas pluviais. Foi observado em dia de sol 12 saídas 

de galerias. As quatro primeiras, no sentido Morro do Careca/ Via Costeira, sendo uma 

distância variando de 50 a 200 metros entre elas, aproximadamente, encontravam-se com 

escoamentos visíveis, formando pequenos córregos na areia da praia até o mar. 

Comprovando-se que existe ligação clandestina de esgotos na galeria de águas pluviais. 

Foram encontradas seis saídas secas, depois apenas uma com escoamento e mais uma saída 

de tubulação seca. Ao todo foram observadas cinco saídas com escoamento e sete sem 

escoamento. Também em alguns pontos, onde ficam localizados os poços de visitas (local 

próprio para desobstruir a rede de coleta de esgotos), foram detectados vazamentos de 

esgotos.  

Com relação à limpeza da praia foi observado que a maioria dos coletores públicos 

estão distribuídos em toda a extensão do calçadão.  

 
4.1.7 Unidades de Conservação 

As unidades de conservação (Figura 4-6) são áreas consideradas frágeis do ponto de 

vista ambiental; podemos verificar duas Zonas de Proteção Ambiental que fazem limites 

com a área de estudo, a ZPA-2 é constituída pelo Parque Estadual das Dunas de Natal, e 

área de Tabuleiro Litorâneo adjacente ao Parque (Av. Eng. Roberto Freire). Pela 

diversidade de sua flora, fauna, constitui importante unidade de conservação, destinada a 

fins educativos, recreativos, culturais e científicos. Pode-se verificar a ZPA-6, constituída 

pelo Morro do Careca e dunas associadas, local de notável beleza natural por seus 

aspectos, florísticos, paisagísticos, de interesses recreativos e turísticos.  
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Figura 4-6: Mapa de unidades de conservação 

Legenda 

           Morro do Careca 

               Parque das Dunas  

1: 35.000 

Mapa de Unidades de Conservação 
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4.2 Avaliação dos Aspectos Ambientais Internos 

 Para a descrição dos aspectos ambientais internos utilizou-se a metodologia 

explicitada do item 3.3.2 deste trabalho, sendo realizada a caracterização ambiental para 

cada hotel utilizando como fundamento os itens da norma ISO 14001:2004, bem como 

possíveis programas de gestão ambiental e procedimentos que poderiam ser executados 

nos hotéis. Para uma melhor compreensão foi realizada uma caracterização geral por item 

através do cruzamento dos dados e análise estatística. Cabe ressaltar que a lista de 

verificação foi aplicada em 10 hotéis considerados três estrelas e 10 hotéis considerados 4 

estrelas, para verificarmos se as atitudes ambientais e o nível de conformidade ambiental 

são semelhantes ou se apresentam notórias diferenciações. 

 Com a aplicação da lista de verificação foram obtidos resultados individuais para 

cada hotel e para cada quesito verificado, assim possibilitando a análise ambiental de cada 

empresa bem como sua situação no contexto geral. 

4.2.1 Avaliação Ambiental Inicial  

 Através da análise da (Quadro 4-1), pode-se observar que apenas 3 hotéis possuem 

SGA implementado, baseado na NBR ISO 14001:2004, o que corresponde a apenas 15% 

dos hotéis avaliados, logo se verificou um nível de não conformidade igual a 85% nesta 

questão, cabe ressaltar que os três hotéis são classificados como 4 estrelas, logo, nenhum 

hotel 3 estrelas apresentou SGA. Tal verificação é de extrema importância para este 

trabalho visto que é proposto um modelo de SGA, de forma que seja completo, porém de 

fácil implementação, para que o grupo de hotéis 3 estrelas também possa iniciar o seu 

processo de implantação de premissas ambientais na gestão destes empreendimentos.  O 

modelo desenvolvido visa ao setor hoteleiro de forma que seja simplificado o processo de 

inclusão destas empresas no desenvolvimento econômico-ambiental sustentável do 

turismo, na praia de Ponta Negra. 

 Três hotéis possuem manual de procedimentos para o SGA, logo que 15% dos 

hotéis de Ponta Negra possuem manual de SGA bem como analisando a questão 03 é 

possível perceber que essas empresas realizam procedimento de revisão em seus manuais. 

 Verificou-se que 5 hotéis possuem objetivos e metas ambientais registrados e 

mensuráveis, correspondendo a 75% de hotéis não conformes neste quesito, logo 15 hotéis 

não estabelecem objetivos e metas ambientais demonstrando que as questões ambientais 

referentes aos hotéis não apresentam expressividade nos planos gerenciais dos 

empreendimentos.  
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ETAPA- Avaliação Ambiental Inicial Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
A empresa tem um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
implementado baseado na NBR-ISO 14001/2004? 

3 17 

2 A empresa possui um manual de procedimentos para o SGA? 3 17 

3 Existe um cronograma para as revisões do manual do SGA? 3 17 

4 
A empresa possui metas e objetivos ambientais, registrados e 
mensuráveis? 

5 15 

5 
Existem procedimentos para o levantamento e análise dos 
aspectos e impactos ambientais do empreendimento? 

3 17 

6 A empresa possui um banco de indicadores ambientais? 2 18 

7 Os indicadores ambientais da empresa são monitorados?  2 18 

8 
Existe registro do monitoramento e do aprimoramento dos 
indicadores ambientais? 

1 19 

9 
Foi estabelecido um Grupo de Trabalho- GT- ECOTIME, na 
empresa, com colaboradores de diversas áreas e devidamente 
qualificados (via treinamento)? 

4 16 

10 

Existem registros de que a Alta Administração da empresa, 
analisa periodicamente (de acordo com o que for definido no 
procedimento) a política, as metas e os objetivos ambientais da 
empresa? 

 20 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO DA 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA DIREITA PONTOS 

01 AAI 
A empresa não 

acredita ser necessário 
implementar um SGA  

A empresa já 
implementou o seu SGA e 

acredita que agindo 
localmente poderá estar 
contribuindo para o 
desenvolvimento 
sustentável de sua 
atividade econômica 

1-5 

Quadro 4-1: Resultados relativos à Avaliação Ambiental Inicial. 

 

 Em apenas três casos avaliados foram possíveis identificar procedimentos para o 

levantamento e análise dos aspectos e impactos ambientais dos empreendimentos, 

representando que 85% dos hotéis não detêm conhecimento sobre os seus aspectos e 

impactos, o que pode trazer possíveis conseqüências jurídicas graves, caso seja notificada 

alguma infração ambiental ocasionada por impactos ambientais desconhecidos pela 

gerência dos hotéis, de tal modo, o desconhecimento dos aspectos ambientais também 

inviabiliza o desenvolvimento de melhorias e programas ambientais considerando que é 
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necessário conhecer a interface ambiental da empresa com o meio para geri-la 

ambientalmente.  

 Dois hotéis possuem banco de indicadores ambientais e realizam o monitoramento 

destes, representando 90% de empresas não conformidades para as questões 06 e 07 do 

item de avaliação ambiental inicial, tal fato indica que mesmo os hotéis que possuem SGA, 

manual de SGA, objetivos e metas, apenas 2 hotéis realizam controle ambiental efetivo de 

suas atividades e características que tenham influência ambiental e apenas 1 realiza o 

registro deste monitoramento e busca aprimorar os seus indicadores ambientais. De acordo 

com estes dados verifica-se uma baixa qualidade ambiental nos procedimentos de controle 

ambiental dos hotéis, nota-se que se faz necessário o desenvolvimento de procedimentos 

capazes de sanarem estas falhas para que um modelo de SGA traga os resultados positivos 

esperados. 

 No 10º quesito da análise da AAI as organizações obtiveram 100% de reprovação, 

visto que não existem registros de que a alta administração das empresas analisam 

periodicamente a política, as suas metas e os objetivos ambientais, este fato aponta para 

uma falha significativa, o distanciamento entre a alta administração dos hotéis, não sendo 

levada em consideração a sua classificação relacionada a EMBRATUR, e as questões 

ambientais, uma vez que são desenvolvidas algumas atitudes ambientais nos hotéis porém 

são todas delegadas, não sendo realizada uma análise crítica destas atividades e quando tais 

análises ocorrem, não são documentadas, logo o processo de legitimação das atitudes 

ambientais implementadas nos hotéis não apresentam o devido respaldo, sendo encaradas 

pelos colaboradores como um trabalho e uma preocupação a mais nas atribuições destes 

empregados.  

 Foi possível identificarmos que em quatro empresas foi estabelecido um grupo de 

trabalho- GT- ECOTIME, com colaboradores de diversas áreas e devidamente qualificados 

(via treinamento), logo em 80% das empresas não existe uma equipe treinada para realizar 

atividades de gestão ambiental; este dado apresenta-se como reflexo da ineficiência 

ambiental do setor hoteleiro de Ponta Negra, pois apenas é possível se desenvolver um 

SGA em uma empresa se os seus colaboradores passarem por um treinamento capaz de 

lhes dar subsídios para a sua atuação e sua reflexão ante o papel ambiental que exerce na 

empresa. 
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Figura 4-7: Pontuação de Avaliação Ambiental Inicial por hotel. 

  

 Foram observadas as pontuações obtidas para cada empreendimento (Figura 4-7), 

assim conclui-se que: 

• 14 hotéis, 70% dos empreendimentos, não acreditam ser necessária a 

implementação de um SGA, obtiveram pontuação 1;  

• 2 empreendimentos, 10% do total, não acreditam ser necessária a implementação de 

um SGA, porém já pensaram nesta possibilidade, obtiveram pontuação 2;  

• 2 hotéis, 10% das empresas, acreditam ser necessária a implementação de um SGA, 

porém desenvolvem poucas ações nesta perspectiva, obtiveram pontuação 3 e; 

• 2 organizações, 10% dos empreendimentos desenvolvem efetivamente um SGA, 

porém existe a necessidade de implementação de procedimentos e documentação não 

existentes, obtiveram pontuação 4. 

 Através da análise estatística dos dados e de um aprofundamento na interpretação, 

em que se leva em consideração a classificação de acordo com a quantidade de estrelas de 

cada hotel (Tabela 4-1), verificaram-se os seguintes resultados: 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL INICIAL

 Hotel 01
 Hotel 02
 Hotel 03
 Hotel 04
 Hotel 05
 Hotel 06
 Hotel 07
 Hotel 08
 Hotel 09
 Hotel 10
 Hotel 11
 Hotel 12
 Hotel 13
 Hotel 14
 Hotel 15
 Hotel 16
 Hotel 17
 Hotel 18
 Hotel 19
 Hotel 20

HOTÉIS
0

1

2

3

4

5
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O
N
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Tabela 4-1: Distribuição do tipo de hotel, segundo a Avaliação Ambiental Inicial. 

TIPO DE HOTEL 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL INICIAL 

TOTAL 

Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 10 0 0 0 10 

4 estrelas 4 2 2 2 10 

Total 14 2 2 2 20 

 Com relação à avaliação ambiental inicial (Figura 4-8) pode-se verificar que dos 14 

hotéis que obtiveram pontuação igual a 1, são 3 estrelas 71% e 29% são 4 estrelas, 

enquanto que dos que obtiveram pontuação 2, 3 e 4, são todos hotéis 4 estrelas. 
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Figura 4-8: Distribuição do tipo de hotel, segundo a Avaliação Ambiental Inicial 

Portanto para verificar se existe diferença na pontuação obtida em cada item em 

função do tipo de hotel (Quadro 4-2), foi utilizado o teste U de Mann-Whitney, o qual 

compara duas amostras independentes, cujas observações sejam medidas, pelo menos, 

numa escala ordinal (SIEGEL, 1975).  

Itens 
Pontuação Média 

p-valor 
3 estrelas 4 estrelas 

1. Avaliação Ambiental Inicial 1,00 2,20 0,005099 

Quadro 4-2: Resultado da análise estatística para a Avaliação Ambiental Inicial. 
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Pode-se afirmar então que existe diferença significativa entre os tipos de hotéis com 

relação à pontuação da Avaliação Ambiental Inicial (p-valor<0,05), o que significa dizer 

que em média os hotéis 4 estrelas têm uma AAI melhor do que os hotéis 3 estrelas, sendo 

possível concluir que o processo de concorrência está fazendo com que os hotéis 4 estrelas 

busquem a qualidade ambiental e os hotéis 3 estrelas não reconheçam a necessidade da 

implementação de procedimentos de gestão ambiental.  

 Através da análise estatística da matriz de correlação (ANEXO 01) entre os itens 

avaliados nos hotéis de Ponta Negra identificou-se que o item 1 (AAI) está correlacionado 

com o item 2 (Política Ambiental) com uma correlação de 0,54 (54%), ou seja, existe uma 

correlação direta e moderada entre a pontuação da AAI e a pontuação da P.A, o que 

significa dizer que na medida em que a pontuação de um aumenta, o outro tende a 

aumentar também. Isso se explica pelo fato de um hotel que possui P.A tender a apresentar 

características de empresa que se preocupa com sua qualidade ambiental e por 

conseqüência obtém melhor desempenho na AAI. O item 1 (AAI) está correlacionado com 

o item 5 (Objetivos e metas) e com o item 12 (Gestão da qualidade, consumo e destinação 

final da água) com uma correlação de 0,67 (67%), ou seja, existe uma correlação direta e 

moderada tendendo a forte entre a pontuação da AAI e a pontuação dos objetivos e metas, 

uma vez que as empresas que apresentam um nível de desenvolvimento ambiental ao ponto 

de possuírem objetivos e metas definidos, provavelmente apresentarão uma boa AAI; 

conclui-se também que se a empresa que apresenta uma boa AAI, tende a possuir 

programas implementados, como o de gestão da qualidade da água. 

 O item 1 (AAI) está correlacionado com o item 6 (Recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades) com uma correlação de 0,76 (76%) e com o item 07 

(Competência, treinamento e conscientização) com uma correlação de 0,70 (70%), ou seja, 

existe uma correlação direta e forte entre esses itens, logo, dos hotéis de Ponta Negra, os 

que mais investem na qualificação de seus colaboradores e que definem corretamente as 

responsabilidades pelo controle ambiental, apresentam também um melhor desempenho na 

AAI.  

 Conclui-se que para um hotel, em Ponta Negra, apresentar um bom desempenho na 

AAI, deverá apresentar uma P.A definida, bem como objetivos e metas, além de realizar 

treinamentos e desenvolver competências também se fazendo necessária a delegação de 

responsabilidades e a disponibilização de recursos financeiros. 
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4.2.2 Política Ambiental  

 Na análise da etapa de Política Ambiental (Quadro 4-3) verificou-se que 50% das 

empresas possuem Política Ambiental, e que em 35% existem cartazes informativos 

distribuídos na empresa abordando esta questão, porém em 25% das empresas a Política 

Ambiental é comunicada a todos que trabalhem na organização ou que atuem em seu 

nome.  

Quadro 4-3: Resultados relativos à Política Ambiental. 

  

 É possível identificarmos então que mesmo as empresas que desenvolveram a 

preocupação de criar uma Política Ambiental, não atentaram para a necessidade de 

ETAPA- Política Ambiental Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 A empresa possui Política Ambiental? 10 10 

2 
Existem cartazes informativos distribuídos na empresa sobre a 
Política Ambiental?  

7 13 

3 
A Política Ambiental é comunicada a todos que trabalhem na 
organização ou que atuem em seu nome? 

5 15 

4 
A Política Ambiental é apropriada à natureza, escala e impactos 
ambientais de suas atividades, produtos e serviços da empresa? 

8 12 

5 
A Política Ambiental inclui o comprometimento com a melhoria 
contínua e com a prevenção de poluição? 

8 12 

6 
A Política Ambiental inclui um comprometimento em atender aos 
requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela 
organização que se relacionem a seus aspectos ambientais? 

8 12 

7 
A Política Ambiental fornece uma estrutura para o estabelecimento 
e análise dos objetivos e metas ambientais? 

1 19 

8 A Política Ambiental é documentada, implementada e mantida? 6 14 

9 Os clientes são informados sobre a Política Ambiental da empresa? 4 16 

10 A Política Ambiental está disponível para o público? 5 15 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO DA 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA DIREITA PONTOS 

02 
Política 

Ambiental 

A empresa não 
tem política 

ambiental. Ainda 
não se pensou 
nisso, nem na 

sua importância. 

A Política ambiental está 
claramente definida, documentada 

e divulgada para todos os em 
pregados. 

1-5 
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implementarem procedimentos que facilitassem a sua divulgação, sendo necessário o 

desenvolvimento deste procedimento no modelo proposto. 

 Tal análise é relevante uma vez que a política ambiental é a declaração da 

organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho ambiental 

global, porém verifica-se que em 50% das empresas que declararam possuir política 

ambiental, apenas 3 possuem SGA, assim verifica-se a exposição de uma preocupação 

ambiental que não se verifica na prática. Das políticas ambientais analisadas, 40 % é 

apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e 

serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-9: Pontuação de Política Ambiental por hotel. 

 Em 40 % dos casos a P.A inclui o comprometimento com a melhoria contínua e 

com a prevenção de poluição, assim, esta análise nos levou a buscar uma abordagem mais 

aprofundada no desenvolvimento do exemplo de Política Ambiental apresentada no 

modelo de SGA. Em 40% dos casos a P.A inclui um comprometimento em atender aos 

requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se 

relacionem a seus aspectos ambientais, porém verificou-se no item anterior que apenas 

15% das empresas possuem procedimentos para o levantamento e análise dos seus aspectos 

e impactos ambientais, assim, com o cruzamento destes dados verificamos que o efetivo 

comprometimento ocorre em apenas 15% destas empresas.  

 Em apenas 5% dos casos a Política Ambiental fornece uma estrutura para o 

estabelecimento e análise dos objetivos e metas ambientais.  Em 30% dos casos a P.A é 

documentada, implementada e mantida.  Em 20% dos casos os clientes são informados 

sobre a P.A da empresa e em 25% dos hotéis, está disponível para o público. 

 Foram observadas as pontuações obtidas para cada empreendimento (Figura 4-9), 

assim conclui-se que: 

POLÍTICA AMBIENTAL
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• 10 hotéis, 50% dos empreendimentos, não têm política ambiental e não acreditam 

na sua importância, obtiveram pontuação 1. 

• 1 empreendimento, 5% do total, tem política ambiental porém com muitas falhas o 

que faz com que se apresente sem relevância e efetividade na forma de gerir o 

empreendimento, obteve pontuação 2;  

• 4 hotéis, 20% das empresas, embora apresentem P.A, essa não possui 

características bem definidas, deixando uma lacuna referente a ao suporte para os objetivos 

e metas e ao SGA, obtiveram pontuação 3. 

• 4 organizações, 20% dos empreendimentos, possuem P.A documentada, porém 

com pequenas falhas passiveis de serem dirimidas através de uma orientação técnica e da 

sistematização dos procedimentos ambientais da empresa. 

• 1 hotel, 5% das empresas, apresentou a P.A claramente definida, documentada e 

divulgada para todos os em pregados. 

 Uma vez que a P.A (Tabela 4-2) é a declaração da corporação quanto aos princípios 

e compromissos assumidos em relação ao meio ambiente, verificamos, através da análise 

dos dados apresentados que é baixo o grau de comprometimento ambiental nos 

empreendimentos avaliados, pois podemos concluir que as empresas não têm sua P.A 

fundamentada de modo a dar embasamento ao SGA. 

Tabela 4-2: Distribuição do tipo de hotel, segundo a Política Ambiental. 

Tipo de Hotel 
POLÍTICA AMBIENTAL 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 Pontuação 5 

3 estrelas 8 0 1 1 0 10 

4 estrelas 2 1 3 3 1 10 

Total 10 1 4 4 1 20 

 

Com relação à política ambiental (Figura 4-10) pode-se verificar que dos 10 hotéis 

que obtiveram pontuação igual a 1, eram 3 estrelas 80% e 20% eram 4 estrelas, enquanto 

que dos que obtiveram pontuação 5, todos eram hotéis 4 estrelas. 
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Figura 4-10: Distribuição do tipo de hotel, segundo a Política Ambiental 

 Através da comparação entre os hotéis 3 e 4 estrelas, utilizando o teste U de Mann-

Whitney (Quadro 4-4) pode se observar a existência de diferença significativa entre os 

tipos de hotéis com relação à pontuação da Política Ambiental (p-valor<0,05), o que 

significa dizer que em média os hotéis 4 estrelas têm uma Política Ambiental melhor do 

que os hotéis de 3 estrelas. 

Itens 
Pontuação Média 

p-valor 
3 estrelas 4 estrelas 

2. Política Ambiental 1,50 3,00 0,014520 

Quadro 4-4: Resultado da análise estatística para a Política Ambiental. 

 Através da análise estatística da matriz de correlação (ANEXO 01) entre os itens 

avaliados nos hotéis de Ponta Negra identificou-se que o item 2 (P.A) está correlacionado 

com o item 10 (Controle de Documentos) com uma correlação de 0,60 (60%), ou seja, 

existe uma correlação direta e moderada entre a pontuação da P.A e os procedimentos de 

controle de documentos, logo um hotel que possui P.A tende a apresentar características de 

controle de documentos mais eficiente. 

 Conclui-se que se faz necessário o desenvolvimento de uma P.A que satisfaça aos 

requisitos da NBR ISO 14001: 2004 e que proporcione o estabelecimento de objetivos e 

metas ambientais, favorecendo o controle de documentos da empresa.  
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4.2.3 Aspectos Ambientais  

 Na análise da etapa de Planejamento (Quadro 4-5), no item de aspectos ambientais 

verificou-se que 85% das empresas não apresentaram procedimentos para identificar os 

aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços. 

ETAPA- Planejamento: Aspectos Ambientais Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para identificar os aspectos ambientais de suas 
atividades, produtos e serviços? 

3 17 

2 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para controlar aqueles aspectos ambientais que 
ela possa influenciar, levando em consideração, as atividades, 
produtos e serviços novos ou modificados? 

2 18 

3 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para determinar os aspectos que tenham ou 
possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (isto é, 
aspectos ambientais significativos)? 

3 17 

4 

A organização assegura que os aspectos ambientais 
significativos sejam levados em consideração no 
estabelecimento, implementação e manutenção de seu sistema 
da gestão ambiental? 

3 17 

5 A empresa realiza a análise contínua dos aspectos ambientais? 1 19 

6 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes ao desperdício de energia elétrica? 

8 12 

7 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes ao desperdício de água? 

9 11 

8 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes aos resíduos sólidos? 

10 10 

9 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes à segurança do trabalho? 

11 9 

10 
A empresa realiza levantamento dos aspectos ambientais 
referentes ao desperdício de alimentos? 

6 14 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

03 
Aspectos 
ambientais 

A empresa não acredita 
ser necessário 

identificar os impactos 
de suas atividades 

sobre o meio ambiente, 
pois atende às 

exigências dos órgãos 
ambientais competentes 
sempre que necessário. 

A empresa já 
identificou suas 

atividades, produtos e 
serviços considerados 
críticos, que podem 
causar impactos 
adversos no meio 
ambiente na região 

onde opera. 

1-5 

Quadro 4-5: Resultados relativos à Aspectos Ambientais. 

 



 88

 Em 90% dos hotéis não existem procedimentos para controlar aqueles aspectos 

ambientais que possam influenciar suas atividades, produtos e serviços e em 95% dos 

casos não se realiza análise contínua dos aspectos ambientais logo se delimita uma grave 

falha da gestão dos empreendimentos hoteleiros de Ponta Negra, pois o controle ambiental 

dos principais aspectos ambientais dos empreendimentos possibilita informações e 

subsídios básicos ao processo de análise crítica e melhoria contínua, sendo possível 

analisar os dados da eficiência das medidas adotadas para o controle. 

 Todavia, verifica-se uma melhora significativa no número de empreendimentos no 

que tange a realização de levantamento de aspectos ambientais que possuam influencia 

econômica positiva no desempenho dos hotéis, visto que 40% dos empreendimentos 

realizam o levantamento de desperdícios de energia elétrica, 45% para o desperdício de 

água e 50% para o controle dos resíduos sólidos, bem como 55% para o levantamento de 

aspectos referentes à segurança do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-11: Pontuação de aspectos ambientais por hotel 

 
 Através da análise das pontuações (Figura 4-11), pode-se então notar que se o 

modelo de SGA proposto possuir viabilidade técnica e proporcionar um bom rendimento 
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financeiro através do controle das variáveis ambientais apresentará uma maior 

receptividade por parte dos gestores dos empreendimentos. 

 Foram observadas as pontuações obtidas para cada empreendimento, assim conclui-

se que: 

• 9 hotéis, 45% dos empreendimentos, não acreditam ser necessário identificar os 

impactos de suas atividades sobre o meio ambiente, pois atendem às exigências dos órgãos 

ambientais competentes sempre que necessário, obtiveram pontuação 1. 

• 2 empreendimentos, 10% do total, acreditam não ser necessária a identificação dos 

aspectos e impactos de suas atividades sobre o meio ambiente embora tenham averiguado 

algumas questões, afim de não sofrerem restrições em suas atividades, obtiveram 

pontuação 2;  

• 6 hotéis, 30% das empresas, julgam necessário identificar apenas as atividades, 

produtos e serviços que possam lhe trazer benefícios econômicos a fim de melhorar o 

desempenho financeiro, obtiveram pontuação3. 

• 3 organizações, 15% dos empreendimentos, identificaram suas atividades, produtos 

e serviços considerados críticos, que podem causar impactos adversos no meio ambiente na 

região onde operam, obtiveram pontuação 4. 

Tabela 4-3: Distribuição do tipo de hotel, segundo os aspectos ambientais. 

Tipo de Hotel 
ASPECTOS AMBIENTAIS 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 5 1 4 0 10 

4 estrelas 4 1 2 3 10 

Total 9 2 6 3 20 

 

Quanto aos aspectos ambientais (Tabela 4-3) pode-se verificar que dos 09 hotéis 

que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-12), são 3 estrelas 56% e 44% são 4 estrelas, 

enquanto que dos que obtiveram pontuação 4, eram todos hotéis 4 estrelas 
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Figura 4-12: Distribuição do tipo de hotel, segundo os aspectos ambientais 

  

 Através do Teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-6) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de Aspectos Ambientais 

 

Itens 
Pontuação Média 

p-valor 
3 estrelas 4 estrelas 

3. Aspectos Ambientais 1,90 2,40 0,354003 

Quadro 4-6: Resultado da análise estatística para Aspectos Ambientais. 

 

 Através da análise estatística da matriz de correlação (ANEXO 01) entre os itens 

avaliados nos hotéis de Ponta Negra identificou-se que o item 3 (Aspectos Ambientais) 

está correlacionado com o item 5 (Objetivos e Metas) com uma correlação de 0,60 (60%), 

ou seja, existe uma correlação direta e moderada entre as características de 

empreendimentos que possuem levantamentos referentes aos aspectos ambientais onde 

estes empreendimentos tendem a apresentarem melhores desempenhos com relação à 

efetivação de seus objetivos e metas. 
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4.2.4 Requisitos Legais e Outros Requisitos  

Para a análise e discussão dos requisitos legais e outros requisitos dos hotéis foram 

utilizados os questionamentos presentes na lista de verificação (Quadro 4-7). 

ETAPA- Planejamento: Requisitos Legais e Outros requisitos. Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
A empresa possui procedimento para identificar e ter acesso a 
requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela 
organização, relacionados aos seus aspectos ambientais? 

14 6 

2 
A empresa possui procedimento para determinar como esses 
requisitos se aplicam aos seus aspectos e procedimentos 
ambientais? 

11 9 

3 

A organização assegura que esses requisitos legais aplicáveis e 
outros requisitos subscritos pela organização são levados em 
consideração no estabelecimento, implementação e manutenção 
de seu SGA? 

10 10 

4 

O empreendimento tem Alvará de Localização e funcionamento, 
licença ambiental válida emitida pelo órgão competente? (IDEMA, 
IBAMA, etc.). (solicitar o documento e anotar a validade da 
licença e observar se a área de abrangência da licença se é 
aplicável ao empreendimento ou não). 

18 2 

5 
O empreendimento tem o Habite-se fornecido pelo Corpo de 
Bombeiros? 

19 1 

6 
A empresa possui registro como empresa hoteleira e prova de 
regularidade perante as autoridades sanitárias e concessionárias 
de serviço público. 

18 2 

7 

A empresa possui a legislação no tocante a proteção contra 
incêndio, dispondo de equipamentos e instalações exigidos pelas 
autoridades competentes e prevendo rotas de fuga, iluminação 
de emergência e providências em situações de pânico? 

16 4 

8 
A empresa obedece às exigências da EMBRATUR referentes à 
fixação de placa de classificação em local determinado pela 
ABIH/ EMBRATUR? 

15 5 

9 

A empresa obedece às exigências da EMBRATUR referentes à 
divulgação e explicitação dos compromissos recíprocos para com 
o hóspede através de serviços e preços oferecidos, incluídos, ou 
não, na diária, divulgados na forma da legislação? 

18 2 

10 

A empresa obedece às exigências da EMBRATUR referentes à 
divulgação e explicitação dos compromissos recíprocos para com 
o hóspede através de regulamento interno, com direitos e 
deveres dos hospedes? 

16 4 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO DA 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA 
DIREITA 

PONTOS 

04 Requisitos legais 

A empresa não 
identificou a 

legislação ambiental 
aplicável. 

Leis, Decretos, 
Resoluções e Portarias, 
Federais, Estaduais e 
Municipais, relativos à 
qualidade ambiental, 
estão documentados, 
são periodicamente 

atualizados e 
divulgados na empresa. 

1-5 

Quadro 4-7: Resultados relativos a requisitos legais. 
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 Observa-se que são apresentados níveis de conformidade mais elevados, no que 

tange à comparação entre o item de requisitos legais e os outros itens, sendo verificado que 

um maior número de empresas apresenta-se em conformidade, este fato se dá devido ao 

posicionamento passivo das empresas gente aos seus aspectos gerenciais, onde a grande 

maioria apenas realiza determinadas atividades se estas estiverem sendo previstas em lei, 

apresentando obrigatoriedade para a sua execução. 

 Verifica-se que 70% das empresas possuem procedimentos para identificar e ter 

acesso a requisitos legais aplicáveis referentes aos seus aspectos ambientais e 90% dos 

empreendimentos tem alvará de localização e funcionamento, licença ambiental válida 

emitida pelo órgão competente. Em 95% dos casos verificou-se a existência de habite-se 

fornecido pelo Corpo de Bombeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-13: Pontuação de requisitos legais por hotel 

 
 Foram observadas as pontuações obtidas para cada empreendimento (Figura 4-13), 

assim conclui-se que: 

• 1 hotel, 5% dos empreendimentos, não identificou a legislação ambiental aplicável, 

obteve pontuação 1.  
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• Nenhum hotel apresentou pontuação 02 

• 3 empreendimentos, 15% do total, não apresentam procedimentos para a 

identificação e documentação da legislação referente à sua atividade, todavia possui 

conformidade jurídica tendo estes instrumentos legais sendo atendidos, obtiveram 

pontuação 3;  

• 10 hotéis, 50% das empresas, possuem procedimentos de documentação e análise 

de leis, decretos, resoluções e portarias, federais, estaduais e municipais, relativos às suas 

atividades e à qualidade ambiental, periodicamente atualizados e divulgados na empresa, 

sendo possível atingir 100% de conformidade através da adoção de práticas simples de 

controle da efetividade das ações estabelecidas nestes dispositivos legais, obtiveram 

pontuação 4. 

• 6 organizações, 30% dos empreendimentos, possuem procedimentos de 

documentação e análise das leis, decretos, resoluções e portarias, Federais, Estaduais e 

Municipais, relativos à qualidade ambiental, e são periodicamente atualizados e divulgados 

na empresa. 

Tabela 4-4: Distribuição do tipo de hotel, segundo os requisitos legais. 

Tipo de Hotel 
REQUISITOS LEGAIS 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 3 Pontuação 4 Pontuação 5 

3 estrelas 1 2 4 3 10 

4 estrelas 0 1 6 3 10 

Total 1 3 10 6 20 

 

Quanto aos requisitos legais (Tabela 4-4), pode se verificar que os hotéis que 

obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-14) são todos 3 estrelas, enquanto que dos que 

obtiveram pontuação 4, são  3 estrelas 50% e 50% são 4 estrelas. 
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Figura 4-14: Distribuição do tipo de hotel, segundo os requisitos legais. 

 Através do Teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-8) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de Requisitos Legais. 

Itens 
Pontuação Média 

p-valor 
3 estrelas 4 estrelas 

4. Requisitos Legais 3,80 4,20 0,537784 

Quadro 4-8: Resultado da análise estatística para requisitos legais. 

 Através da análise estatística da matriz de correlação (ANEXO 01) entre os itens 

avaliados nos hotéis de Ponta Negra identificou-se que o item 4 (Requisitos Legais) está 

correlacionado com o item 5 (Objetivos e Metas) com uma correlação de 0,60 (60%), ou 

seja, existe uma correlação direta e moderada entre estes dois itens de forma que 

demonstra que as empresas com melhor desempenho nas respostas ao requisitos legais são 

aquela que tendem ter maior número de procedimentos relacionados aos objetivos e metas 

visto que empresas que apresentam objetivos e metas bem definidos atendem 

primeiramente aos aspectos mínimos, e estes aspectos são justamente os presentes nos 

requisitos legais. Assim podemos justificar o fato de apresentar correlação de 0,59 (59%) 

com o item 19 (Análise pela Administração e Melhoria contínua) visto que a análise 

realizada pela administração deve verificar inicialmente se os requisitos legais 
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estabelecidos estão sendo devidamente cumpridos e posteriormente analisar os resultados 

atingidos referenciando-se pelos objetivos e metas previamente estabelecidos. 

4.2.5 Objetivos, metas e programas 

 Na análise e discussão dos objetivos, metas e programas foram utilizados os 

questionamentos presentes na lista de verificação (Quadro 4-9), onde nota-se que em 75% 

das organizações mantêm objetivos e metas ambientais documentados, bem como não 

apresentam comprometimento com prevenção de poluição e melhoria contínua. 

ETAPA- Planejamento: Objetivos, metas e programas Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
A organização estabelece, implementa e mantêm objetivos e 
metas ambientais documentados, nas funções e níveis relevantes 
na organização? 

5 15 

2 
Os objetivos e metas são mensuráveis e coerentes com a política 
ambiental? 

6 14 

3 

Os objetivos e metas incluem os comprometimentos com a 
prevenção de poluição, com o atendimento aos requisitos legais e 
outros requisitos subscritos pela organização e com a melhoria 
contínua? 

5 15 

4 
Os objetivos e metas consideram suas opções tecnológicas, seus 
requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a visão das 
partes interessadas? 

6 14 

5 
A organização estabelece, implementa e mantém programa(s) 
para atingir seus objetivos e metas? 

6 14 

6 
O(s) programa(s) inclui as atribuições de responsabilidades para 
atingir os objetivos e metas em cada função e nível pertinente da 
organização? 

3 17 

7 
O(s) programa(s) inclui os meios e o prazo no qual eles devem ser 
atingidos? 

6 14 

8 
Existem objetivos e metas referentes à Programa de controle do 
desperdício de energia elétrica? 

7 13 

9 
Existem objetivos e metas referentes à Programa de Controle do 
Desperdício de Água e Geração de Efluentes Líquidos? 

7 13 

10 
Existem objetivos e metas referentes à Programa de controle dos 
Resíduos Sólidos? 

8 12 

ITEM TITULO DESCRIÇÃO ESQUERDA DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

05 
Objetivos e 

metas 

No planejamento da 
empresa, não estão 

previstas implementações 
de ações relativas ao meio 

ambiente. 

Baseando-se na 
política ambiental e 
nos seus aspectos 

ambientais 
considerados críticos, 
a empresa estabeleceu 
seus objetivos e metas 

ambientais. 

1-5 

Quadro 4-9: Resultados relativos à objetivos e metas. 
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 Foi verificado que em 70% dos casos os objetivos e metas não são coerentes com a 

política ambiental; não consideram suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, 

operacionais, comerciais e a visão das partes interessadas. Pode-se observar que em 70 % 

das empresas não apresentam programas para atingir seus objetivos e metas. Então 

podemos concluir que mesmo o estabelecimento de objetivos e metas é de crucial 

importância para o desenvolvimento das empresas, em poucos casos verificou-se a 

existência, o que demonstra um baixo nível de gerenciamento ambiental dos aspectos do 

setor hoteleiro de Ponta Negra, logo observa-se uma necessidade expressiva em se criar 

mecanismos para a facilitação do estabelecimento de objetivos e metas no modelo de SGA 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-15: Pontuação de objetivos, metas e programas por hotel 

 Foram observadas as pontuações obtidas para cada empreendimento (Figura 4-15), 

assim conclui-se que: 

• 11 hotéis, 55% dos empreendimentos, não apresentam previstas implementações de 

ações relativas ao meio ambiente no seu planejamento, obtiveram pontuação 1.  

• 4 empreendimentos, 20% do total, apresentam no planejamento certa preocupação 

ambiental embora não estabeleçam programas para o desenvolvimento gerencial das 
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atividades de interface ambiental, prevendo implementações de ações que possam lhe 

trazer benefícios econômicos a fim de melhorarem o desempenho financeiro, obtiveram 

pontuação 2. 

• 1 hotel, 5% dos empreendimentos avaliados, estão previstas implementações de 

ações que possam lhe trazer conformidade ambiental a fim de melhorar o desempenho 

econômico, obteve pontuação 3. 

• 4 hotéis, 20% das empresas, baseando-se na política ambiental e nos seus aspectos 

ambientais considerados críticos, estabeleceram seus objetivos e metas ambientais, porém 

não são implementados programas ambientais com objetivos e metas devidamente 

definidos, obtiveram pontuação 4. 

Tabela 4-5: Distribuição do tipo de hotel, segundo os objetivos e metas. 

Tipo de Hotel 
OBJETIVOS E METAS 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 7 2 1 0 10 

4 estrelas 4 2 0 4 10 

Total 11 4 1 4 20 

Com relação aos objetivos e metas (Tabela 4-5) pode-se verificar que dentre os 

hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-16), são hotéis 3 estrelas 64% e 36% 

são 4 estrelas, enquanto que dos que obtiveram pontuação 4, eram todos hotéis 4 estrelas. 

64

50

100

0

36

50

0

100

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

P
e
rc
e
n
tu
al

Pontuação dos Objetivos e metas

3 estrelas 4 estrelas
 

Figura 4-16: Distribuição do tipo de hotel, segundo os objetivos e metas. 
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 Através do Teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-9) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de objetivos e metas. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

5. Objetivos e metas 1,40 2,40 0, 094915 

Quadro 4-10: Resultado da análise estatística para objetivos e metas. 

  

 Através da análise estatística da matriz de correlação (ANEXO 01) entre os itens 

avaliados nos hotéis de Ponta Negra identificou-se que o item 5 (Objetivos e Metas) está 

correlacionado com o item 6 (Recursos, funções, responsabilidades e autoridades) com 

uma correlação de 0,59 (59%), ou seja, existe uma correlação direta e moderada entre estes 

dois itens uma vez que as empresas que estabelecem objetivos e metas ambientais tendem 

a disponibilizar recursos para o desenvolvimento de seus procedimentos de gestão 

ambiental, definindo responsabilidades e delegando funções. Verificou-se que o item 5 

(Objetivos e Metas) está correlacionado com o item 7 (Competência, treinamento e 

conscientização) com uma correlação de 0,60 (60%), ou seja, existe uma correlação direta 

e moderada entre estes dois itens, demonstrando que as empresas tende a desenvolver 

procedimentos de treinamento e competência ao passo que identificam a necessidade de 

atingirem seus objetivos e metas. 

 Desta forma percebe-se que o estabelecimento de objetivos e metas favorece ao 

estabelecimento de uma estrutura organizacional para o desenvolvimento de um SGA, 

sendo identificada a necessidade do seu efetivo estabelecimento no modelo de SGA 

proposto neste trabalho, através de sugestões e da elaboração de procedimentos e definição 

de responsabilidades.  
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4.2.6 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

 Na análise do item de recursos, funções, responsabilidades e autoridades (Quadro 

4-11) verificou-se que em 70% das empresas a administração não assegura a 

disponibilidade de recursos essenciais para implementar a gestão ambiental, bem como não 

disponibilizam recursos humanos e infra-estrutura organizacional. 

ETAPA- Implementação e operação: Recursos, funções, responsabilidades 
e autoridades 

Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C. 

1 
A administração assegura a disponibilidade de recursos essenciais 
para estabelecer, implementar, manter e melhorar o SGA? 

6 14 

2 
Os recursos disponibilizados incluem recursos humanos e 
habilidades especializadas, infra-estrutura organizacional, 
tecnologia e recursos financeiros? 

6 14 

3 
São definidas as funções, responsabilidades e autoridades do 
SGA? 

4 16 

4 
As responsabilidades são documentadas e comunicadas visando 
facilitar uma gestão ambiental eficaz? 

2 18 

5 

A alta administração da organização indica representante(s) 
específico(s) da administração para assegurar que o SGA seja 
estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os 
requisitos da norma? 

1 19 

6 

A alta administração da organização indica representante(s) 
específico(s) da administração para relatar à alta administração 
sobre o desempenho do sistema da gestão ambiental para análise, 
incluindo recomendações para melhoria? 

 20 

7 
Existe uma coordenação estabelecida para o ECOTIME, bem 
como para o SGA 

3 17 

8 
Existe um responsável pelo Programa de controle do desperdício 
de energia elétrica? 

2 18 

9 
Existe um responsável pelo Programa de Controle do Desperdício 
de Água e Geração de Efluentes Líquidos? 

2 18 

10 
Existe um responsável pelo Programa de controle dos Resíduos 
Sólidos? 

2 18 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO DA 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DA 
DIREITA 

PONTOS 

06 
Recursos, funções, 
responsabilidades e 

autoridades 

A empresa não aplica 
recursos, não define 

funções e 
responsabilidades 

para o SGA 

A empresa aplica 
recursos, define 

funções e 
responsabilidades 

para o SGA 

1-5 

Quadro 4-11: Resultados relativos à recursos, funções, responsabilidades e autoridades. 

 Em 80% das organizações não são definidas as funções, responsabilidades e 

autoridades pelos procedimentos de gestão ambiental e em 90% as responsabilidades não 

são documentadas e comunicadas. Estas falhas demonstram a ineficácia da gestão 

ambiental dos hotéis de Ponta Negra atualmente, visto que para a efetivação de um SGA, 

faz-se necessário a definição das responsabilidades. 
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 Através da análise dos resultados (Figura 4-17), é possível identificar um alto nível 

de não conformidades neste item, onde foram observadas as pontuações obtidas para cada 

empreendimento assim conclui-se que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-17: Pontuação de recursos, funções, responsabilidades e autoridades por hotel. 

 
• 13 hotéis, 65% das empresas, não aplicam recursos, não definem funções e 

responsabilidades para o SGA, obtiveram pontuação 1.  

• 3 empreendimentos, 15% do total, empresa aplica recursos, porém não define 

funções e responsabilidades para a coordenação dos programas de controle ambiental, bem 

como para o ECOTIME, obtiveram pontuação 2. 

• 4 hotéis, 20% das empresas, aplicam recursos e definem funções e 

responsabilidades para o controle ambiental de sua atividade, porém não possuem uma 

estrutura para o ECOTIME, apresentando ainda fragilidade na execução das atividades e 

procedimentos realizados pelos encarregados das questões ambientais, obtiveram 

pontuação 3. 
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Tabela 4-6: Distribuição do tipo de hotel, segundo os recursos, funções, responsabilidades e 

autoridades. 

Tipo de Hotel 

RECURSOS FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E 

AUTORIDADES Total 

1 2 3 

3 estrelas 9 0 1 10 

4 estrelas 4 3 3 10 

Total 13 3 4 20 

Quanto aos recursos, funções, responsabilidades e autoridades (Tabela 4-6), 

verifica-se que dentre os hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-18), são hotéis 

3 estrelas 69% e 31% são 4 estrelas, enquanto que os hotéis que obtiveram pontuação 3, 

25% são 3 estrelas e 75% são 4 estrelas. 
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Figura 4-18: Distribuição do tipo de hotel, segundo os recursos, funções, responsabilidades 

e autoridades 

 

 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-12) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância existe diferença significativa entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação dos recursos, funções, responsabilidades e autoridades (p-valor<0,05), o que 

significa dizer que em média os hotéis 4 estrelas têm um melhor processo de gestão e 

disponibilização de recursos, funções, responsabilidades e autoridades do que os hotéis de 

3 estrelas, para os procedimentos de gestão ambiental. 
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Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

6. Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 1,20 1,90 0,035756 

Quadro 4-12: Resultado da análise estatística para recursos, funções, responsabilidades e 

autoridades. 

  

 Através da análise estatística da matriz de correlação (ANEXO 01) entre os itens 

avaliados nos hotéis de Ponta Negra identificou-se que o item 6 (Recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades) está correlacionado com o item 7 (Competência, 

treinamento e conscientização) com uma correlação de 0,59 (59%), ou seja, existe uma 

correlação direta e moderada entre estes dois itens, esta correlação explica-se pelo fato de 

os recursos serem disponibilizados para treinamentos e desenvolvimento de competências 

para que os colaboradores possam desempenhar um melhor papel na gestão ambiental 

destes empreendimentos. Verificou-se que o item 6 (Recursos, funções, responsabilidades 

e autoridades) está correlacionado com o item 9 (Documentação) com uma correlação de 

0,77 (77%), ou seja, existe uma correlação direta e forte entre estes dois itens, 

demonstrando que as empresas que apresentam definições de funções e responsabilidades, 

tendem a apresentar um melhor processo de documentação, visto que os encarregados 

pelas funções, devem apresentar uma sistematização de suas atividades bem como gerarem 

relatórios para facilitar a análise do desempenho ambiental pela administração. 
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4.2.7 Competência, treinamento e conscientização 

 Verificou-se com a análise do item de competência, treinamento e conscientização 

(Quadro 4-13) uma precária conscientização dos administradores dos empreendimentos 

uma vez que foram detectados altos níveis de não conformidade. 

ETAPA- Implementação e operação: Competência, treinamento e 
conscientização. 

Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C. 

1 

Os funcionários (mínimo de 90%) receberam treinamento, 
devidamente registrado e reconhecido por uma ementa ambiental 
satisfatória, sobre noções básicas de gestão ambiental, com um a 
carga horária mínima de 8 horas? 

1 19 

2 
Existe uma equipe treinada para realizar a análise contínua dos 
aspectos ambientais? 

5 15 

3 Todos os colaboradores do ECOTIME receberam treinamento?  3 17 

4 

A organização assegura que qualquer pessoa que, para ela ou em 
seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar 
impacto(s) ambiental (is) significativo(s) identificado pela 
organização, seja competente com base em formação apropriada, 
treinamento ou experiência? 

 20 

5 
A organização identifica as necessidades de treinamento 
associadas com seus aspectos ambientais e seu SGA? 

4 16 

6 

A organização implementa procedimento(s) para fazer com que os 
colaboradores estejam conscientes da importância de se estar em 
conformidade com a política ambiental e com os requisitos do 
SGA? 

2 18 

7 
Existe treinamento, devidamente registrado, para o uso correto 
dos EPI´s? 

17 3 

8 

A organização implementa procedimento(s) para fazer com que os 
colaboradores estejam conscientes de suas funções e 
responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do 
SGA? 

 20 

9 
A organização implementa procedimento(s) para fazer com que os 
colaboradores estejam conscientes das potenciais conseqüências 
da inobservância de procedimento(s) especificado(s)? 

2 18 

10 
A empresa possui Plano Anual de treinamento em Educação 
Ambiental? 

 20 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

07 
Competência, 
treinamento e 

conscientização. 

No momento a 
empresa não 
proporciona 

treinamento para seus 
colaboradores. 

A empresa investe 
continuamente em 
programas de 

treinamento e no 
processo de 

conscientização de 
seus empregados e 
dos funcionários 
terceirizados. 

1-5 

Quadro 4-13: Resultados relativos à competência, treinamento e conscientização. 
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 Na análise verificou-se que em 95% das empresas os funcionários (mínimo de 

90%) não receberam treinamento, devidamente registrado e reconhecido por uma ementa 

ambiental satisfatória, sobre noções básicas de gestão ambiental, com um a carga horária 

mínima de 8 horas, o que demonstra uma grande fragilidade nos procedimentos de 

treinamento aplicados nas empresas. Em 75% das organizações não existe uma equipe 

treinada para realizar a análise contínua dos aspectos ambientais. 

 Em 100% dos hotéis a gerencia não assegura que qualquer pessoa que, para ela ou 

em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto ambiental 

significativo identificado pela organização, seja competente com base em formação 

apropriada, treinamento ou experiência, assim, mesmo que a empresa demonstre 

preocupação em realizar o treinamento de seus funcionários, deixa uma lacuna no 

momento em que seus terceirizados continuam causando impactos ambientais. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-19: Pontuação de competência, treinamento e conscientização por hotel 

 
 Da mesma forma 100% das empresas não apresentam um Plano Anual de 

treinamento em Educação Ambiental, o que dificulta o processo de conscientização dos 

colaboradores, pois este treinamento tem por finalidade despertar nos colaboradores a 
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iniciativa de se integrarem ao meio, através da sua preservação, visto que possuem um 

grande potencial na colaboração com a gestão ambiental da empresa, estendendo suas 

ações além das fronteiras da empresa empregando a preservação ambiental nos seus 

hábitos diários.  

 Através da análise dos resultados (Figura 4-19), é possível identificar um alto nível 

de não conformidades neste item, onde foram observadas as pontuações obtidas para cada 

empreendimento assim conclui-se que: 

• 3 hotéis, 15% das empresas, não proporcionam treinamentos para seus 

colaboradores, obtiveram pontuação 1.  

• 15 empreendimentos, 75% do total, disponibilizam poucos treinamentos, sendo 

estes referentes à segurança do trabalho, obtiveram pontuação 2. 

• 1 hotel, 5% do total, investe em programas de treinamento de seus colaboradores 

podendo atingir 100% de conformidade para este item se implementar um programa 

efetivo de treinamento sobre a gestão ambiental do empreendimento, obteve pontuação 3. 

• 1 hotel, 5% das empresas, investe continuamente em programas de treinamento e 

no processo de conscientização de seus empregados embora não apresente preocupação em 

relação aos colaboradores terceirizados, obteve pontuação 4. 

Tabela 4-7: Distribuição do tipo de hotel, segundo a competência, treinamento e conscientização. 

Tipo de Hotel 
COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 3 7 0 0 10 

4 estrelas 0 8 1 1 10 

Total 3 15 1 1 20 

 

Com relação a competência, treinamento e conscientização (Tabela 4-7), pode-se 

observar que dentre os hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-20), eram todos 

hotéis 3 estrelas, enquanto que os hotéis que obtiveram pontuação 4  eram todos 4 estrelas. 
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Figura 4-20: Distribuição do tipo de hotel, segundo a competência, treinamento e 

conscientização. 

 

 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-14) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância existe diferença significativa entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação dos recursos, funções, responsabilidades e autoridades (p-valor<0,05), o que 

significa dizer que em média os hotéis 4 estrelas têm um melhor processo de 

desenvolvimento de competência, treinamento e conscientização do que os hotéis de 3 

estrelas. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

7. Competência, treinamento e conscientização 1,70 2,30 0,028426 

Quadro 4-14: Resultado da análise estatística para competência, treinamento e 

conscientização. 

 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 7 

(Competência, treinamento e conscientização) está correlacionado com o item 10 (controle 

de documentos) com uma correlação de 0,50 (50%), ou seja, existe uma correlação direta e 

moderada entre estes dois itens, assim verificou-se que quanto melhor o treinamento existe 

uma tendência moderara de ser melhor o controle de documentação posteriormente. 
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4.2.8 Comunicação 

 Na análise do item de Comunicação (Quadro 4-15) verificou-se que as empresas 

apresentaram um melhor desempenho, visto que o nível de conformidade apresentado foi 

considerado maior.  Em 75% das empresas são mantidos procedimentos para a 

comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização, porém em 70% não 

são estabelecidos procedimentos para o recebimento, documentação e resposta à 

comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas, o que dificulta o 

processo de convivência com os moradores locais.  

ETAPA- Implementação e operação: Comunicação Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) 
para a comunicação interna entre os vários níveis e funções da 
organização? 

15 5 

2 
A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) 
para o recebimento, documentação e resposta à comunicações 
pertinentes oriundas de partes interessadas externas? 

6 14 

3 Existe sinalização para áreas de risco? 18 2 

4 
Existem cartazes informativos sobre o uso racional da água, 
distribuídos nas UH's, nos banheiros da área de lazer e/ou 
restaurante e nos setores de acesso dos funcionários? 

10 10 

5 
Existem cartazes orientando os hóspedes sobre o sistema de 
reposição de toalhas e lençóis? 

18 2 

6 
Existem cartazes orientando sobre o uso racional de energia nas 
UH's e nas áreas de acesso aos funcionários? 

10 10 

7 
Foram definidos os responsáveis pelo procedimento de 
comunicação interna? 

3 17 

8 
Foram definidos os responsáveis pelo procedimento de 
comunicação externa? 

3 17 

9 
Existem procedimentos de orientação dos hóspedes no tocante à 
existência do SGA? 

1 19 

10 
Existem procedimentos de orientação dos hóspedes no tocante à 
Educação Ambiental? 

2 18 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

08 Comunicação 

Não há sistema de 
comunicação interna 
para informar os 
empregados e 

acionistas dos fatos e 
dados relativos às 

questões ambientais 
na empresa. A 

empresa não divulga 
informações sobre as 
questões ambientais 

A empresa tem sistema 
de comunicação interna. 
A política ambiental, os 
objetivos e metas e os 
planos da empresa são 

conhecidos por todos. Há 
procedimento interno 

específico que 
regulamenta o processo 

de comunicação da 
empresa. 

1-5 

Quadro 4-15: Resultados relativos à comunicação. 
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 As empresas demonstraram também um alto nível de preocupação com a segurança 

de seus hóspedes visto que em 90% das empresas existe sinalização para áreas de risco, 

incluindo sinalização para saídas de emergência, indicação da localização de extintores de 

incêndio, e plantas das empresas afixadas nos murais para facilitar o deslocamento dentro 

da empresa em caso emergência, apresentando também sensores de fumaça. 

 Com relação às questões ambientais avaliaram-se os procedimentos de 

comunicação referentes ao contato empresas/ hóspedes, através da verificação dos meios 

pelos quais são realizadas as informações referentes à gestão ambiental dos 

empreendimentos, tendo sido verificado que 50% das empresas utilizam cartazes 

informativos sobre o uso racional da água, distribuídos nas UH's, nos banheiros da área de 

lazer e/ou restaurante e nos setores de acesso dos funcionários. Em 90% das empresas 

existem cartazes orientando os hóspedes sobre o sistema de reposição de toalhas e lençóis, 

em 50% existem cartazes orientando sobre o uso racional de energia nas UH's e nas áreas 

de acesso aos funcionários. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-21: Pontuação de comunicação por hotel 
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 Foi possível identificar que em 95% dos hotéis não existem procedimentos de 

orientação dos hóspedes no tocante à existência do SGA, e em 90 % no tocante à Educação 

Ambiental, fato explicado pelo baixo nível de conformidade verificado nos outros itens 

avaliados. 

 Foram observadas as pontuações (Figura 4-21) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

• Nenhum hotel obteve pontuação 1. 

• 7 empreendimentos, 35% do total, têm sistema de comunicação interna, porém 

assistemática, não apresentando um procedimento definido de comunicação interna e de 

resposta à documentação externa, obtiveram pontuação 2. 

• 9 hotéis, 45% das organizações, têm sistema de comunicação interna, porém 

assistemática, uma vez que não existem procedimentos e responsáveis definidos para a 

execução de tal tarefa, porém existe regulamente o processo de comunicação da empresa 

com a comunidade, obtiveram pontuação 3. 

• 4 hotéis, 20% das empresas, têm sistema de comunicação interno corretamente 

definido, porém não existe procedimento interno específico que regulamenta o processo de 

comunicação da empresa com a comunidade, obtiveram pontuação 4. 

 

Tabela 4-8: Distribuição do tipo de hotel, segundo a comunicação. 

Tipo de Hotel 
COMUNICAÇÃO 

Total 
Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 6 4 0 10 

4 estrelas 1 5 4 10 

Total 7 9 4 20 

 

Com relação à comunicação (Tabela 4-8), pode-se verificar que dentre os hotéis 

que obtiveram pontuação igual a 2 (Figura 4-22), são hotéis de 3 estrelas 86% e 14% são 4 

estrelas enquanto que dentre os que obtiveram pontuação 4 todos eram do tipo 4 estrelas. 
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Figura 4-22: Distribuição do tipo de hotel, segundo a comunicação. 

 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-16) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância existe diferença significativa entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação dos recursos, funções, responsabilidades e autoridades (p-valor<0,05), o que 

significa dizer que em média os hotéis 4 estrelas têm um melhor processo de 

desenvolvimento de competência, treinamento e conscientização do que os hotéis de 3 

estrelas. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

8. Comunicação 2,40 3,30 0, 007151 

Quadro 4-16: Resultado da análise estatística para a comunicação. 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 8 

(Comunicação) está correlacionado com o item 19 (Análise pela administração e melhoria 

contínua) com uma correlação de 0,47 (47%), ou seja, existe uma correlação direta e 

moderada entre estes dois itens, assim verificou-se que o procedimento de comunicação 

apresenta-se moderadamente interligado com a análise pela administração, isso se explica 

pelo fato de o processo de comunicação ser fundamental, como forma de retorno dos 

colaboradores, dos acontecimentos cotidianos na empresa, bem como uma forma de a 

administração se fazer presente, através de ofícios e memorandos direcionados para os 

determinados setores das empresas. 
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4.2.9 Documentação 

 Para a análise e discussão dos procedimentos de documentação dos hotéis foram 

utilizados os questionamentos presentes na lista de verificação (Figura 4-17). 

ETAPA- Implementação e operação: Documentação Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
A documentação do SGA Inclui a política, objetivos e metas 
ambientais? 

3 17 

2 
A documentação do SGA Inclui a descrição dos principais 
elementos do SGA e sua interação e referência aos documentos 
associados? 

3 17 

3 
A documentação do SGA Inclui documentos, incluindo registros, 
requeridos pela norma ISO 14001/2004? 

2 18 

4 

A documentação do SGA Inclui documentos, incluindo registros, 
determinados pela organização como sendo necessários para 
assegurar o planejamento, operação e controle eficazes dos 
processos que estejam associados com seus aspectos ambientais 
significativos? 

1 19 

5 
Existe um sistema de registros para as revisões do manual do 
SGA? 

3 17 

6 
Existem registros dos resultados obtidos pelo SGA, ao longo do 
tempo de sua implantação? (Planilhas, gráficos, etc.) 

2 18 

7 
A documentação do SGA Inclui os procedimentos operacionais do 
Programa de controle do desperdício de energia elétrica? 

6 14 

8 
A documentação do SGA Inclui os procedimentos operacionais do 
Programa de Controle do Desperdício de Água e Geração de 
Efluentes Líquidos? 

6 14 

9 
A documentação do SGA Inclui os procedimentos operacionais do 
Programa de controle dos resíduos sólidos? 

7 13 

10 

A documentação do SGA Inclui os procedimentos operacionais do 
Programa de Segurança do Trabalho e são realizados registros 
dos fornecimentos dos EPI’s aos funcionários e esses são 
devidamente confirmados como comprovada a entrega, com a 
assinatura do colaborador?  

13 7 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

09 Documentação 

A empresa não possui 
sistema de 

documentação, 
registros ou cadastros 

relativos ao meio 
ambiente. 

A empresa mantém 
sistema de 
informação 

atualizado, inclusive 
um manual de 

gestão ambiental. 
Cada setor mantém 

cópia da lista 
atualizada de 
informações 
ambientais. 

1-5 

Quadro 4-17: Resultados relativos à documentação. 

 Em 85% das empresas a documentação do SGA não inclui a política, objetivos e 

metas ambientais, bem como não inclui a descrição dos principais elementos do SGA e sua 
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interação e referência aos documentos associados e não existe sistema de registros para as 

revisões do manual. 

 Em apenas 10% das empresas existem registros dos resultados obtidos pelo SGA, 

ao longo do tempo de sua implantação. Em 30% a documentação do SGA inclui os 

procedimentos operacionais do programa de controle do desperdício de energia elétrica e 

do programa de controle do desperdício de água. 

 O item que apresentou um mais alto nível de conformidade ambiental foi o 

referente à inclusão de procedimentos operacionais do programa de segurança do trabalho 

onde em 65% das empresas são realizados registros dos fornecimentos dos EPI’s aos 

funcionários e esses são devidamente confirmados como comprovada a entrega, com a 

assinatura do colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-23: Pontuação de documentação por hotel. 

 Foram observadas as pontuações (Figura 4-23) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

• 7 hotéis, 35% dos empreendimentos, não possuem sistema de documentação, 

registros ou cadastros relativos ao meio ambiente, obtiveram pontuação 1. 
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• 7 empreendimentos, 35% do total, não possuem sistema de documentação e 

registros relativos ao meio ambiente embora apresente alguns procedimentos sendo 

desenvolvidos, obtiveram pontuação 2. 

• 3 hotéis, 15% das organizações, possuem sistema de documentação, registros ou 

cadastros relativos aos programas de controle ambiental, obtiveram pontuação 3. 

• 3 hotéis, 15% das empresas, mantêm sistema de informação atualizado, inclusive 

com manual de gestão ambiental onde cada setor mantém cópia da lista atualizada de 

informações ambientais, porém apresentam falhas passível de ação corretiva através de 

sistematização dos procedimentos de verificação dos aspectos e impactos ambientais, 

obtiveram pontuação 4. 

Tabela 4-9: Distribuição do tipo de hotel, segundo a documentação. 

Tipo de Hotel 

DOCUMENTAÇÃO 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 4 4 2 0 10 

4 estrelas 3 3 1 3 10 

Total 7 7 3 3 20 

Com relação à documentação (Tabela 4-9), pode-se verificar que dentre os hotéis 

que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-24), são hotéis de 3 estrelas 57% e 43% são 4 

estrelas, enquanto que dentre os que obtiveram pontuação 4 todos são classificados como 4 

estrelas. 
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Figura 4-24: Distribuição do tipo de hotel, segundo a documentação. 
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 Através do Teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-18) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de documentação. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

9. Documentação 1,80 2,40 0,302877 

Quadro 4-18: Resultado da análise estatística para a documentação. 

  

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 9 

(Documentação) está correlacionado com o item 18 (Auditorias ambientais) com uma 

correlação de 0,51 (51%), ou seja, existe uma correlação direta e moderada entre estes dois 

itens, logo se verifica que em sendo a documentação a base para a realização das 

verificações referentes às auditorias ambientais, um hotel em Ponta Negra que apresenta 

um sistema de documentação melhor elaborado, tenderá a ter uma auditoria ambiental 51% 

mais satisfatória que os hotéis que não apresentam procedimentos de documentação. 

 

4.2.10 Controle de Documentos 

 Na análise do item de Controle de documentos (Figura 4-19) verificou-se em 90% 

das empresas que os documentos requeridos pelo SGA e pela Norma ISO 14001: 2004 não 

são controlados, porém as organizações apresentaram 55% de conformidade no que tange à 

aprovação de documentos quanto à sua adequação antes de seu uso. 

 Em 45% da empresas existem procedimentos para analisar e atualizar os 

documentos conforme necessário; 75% não apresentam procedimentos para assegurar que 

as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificadas. 

 Foi verificado que 95% das organizações não mantêm procedimentos para 

assegurar que os documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição 

seja controlada, assim não apresentam um sistema eficiente de contato com o público 

externo, devendo ser sugerido no modelo de SGA proposto neste trabalho um 

procedimento de comunicação externa.  

 Um item fundamental na análise da etapa de controle de documentação é a 

verificação de que 90% dos hotéis de Ponta Negra não implementam procedimentos para 

prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos o que gera a possibilidade 
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da utilização de um documento que pode levar a falhas no sistema, ocasionando não 

conformidades que serão identificadas apenas em procedimentos de auditorias ambientais 

dificultando o processo de certificação. 

ETAPA- Implementação e operação: Controle de Documentos Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
Os documentos requeridos pelo SGA e pela Norma ISO 
14001/2004 são controlados? 

2 18 

2 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para aprovar documentos quanto à sua 
adequação antes de seu uso? 

11 9 

3 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para analisar e atualizar, conforme necessário, 
e reaprovar documentos? 

9 11 

4 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para assegurar que as alterações e a situação 
atual da revisão de documentos sejam identificadas? 

5 15 

5 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para assegurar que as versões relevantes de 
documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de 
uso? 

4 16 

6 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para assegurar que os documentos 
permaneçam legíveis e prontamente identificáveis? 

3 17 

7 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para assegurar que os documentos de origem 
externa determinados pela organização como sendo 
necessários ao planejamento e operação do SGA sejam 
identificados e que sua distribuição seja controlada? 

1 19 

8 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para prevenir a utilização não intencional de 
documentos obsoletos e utilizar identificação adequada nestes, 
se forem retidos para quaisquer fins? 

2 18 

9 
A organização estabelece e mantém registros, conforme 
necessário, para demonstrar conformidade com os requisitos de 
seu SGA, bem como os resultados obtidos? 

2 18 

10 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para a identificação, armazenamento, proteção, 
recuperação, retenção e descarte de registros, bem como sua 
rastreabilidade? 

3 17 

ITEM TITULO DESCRIÇÃO ESQUERDA 
DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

10 
Controle de 
Documentos 

A empresa não possui 
sistema de controle de 
documentos, registros 
ou cadastros relativos 

ao SGA. 

A empresa mantém 
sistema de 

informação de 
controle de 
documentos. 

1-5 

Quadro 4-19: Resultados relativos à controle de documentos. 

  Em 90% das empresas não são mantidos registros para demonstrar 

conformidade com os requisitos de seu SGA, bem como os resultados obtidos, o que 

dificulta uma possível análise por parte da administração. 
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Figura 4-25: Pontuação de controle de documentos por hotel. 

 Foram observadas as pontuações (Figura 4-25) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

• 9 hotéis, 45% dos empreendimentos, não possuem sistema de controle de 

documentos, registros ou cadastros relativos ao SGA, obtiveram pontuação 1. 

• 5 empreendimentos, 25% do total, possuem sistema de controle de documentos 

assistemático, com falhas no processo de controle de dados, registros ou cadastros relativos 

ao SGA, obtiveram pontuação 2. 

• 5 hotéis, 25% das organizações, mantêm sistema de informação de controle de 

documentos, porém existem falhas passíveis de serem mitigadas com a elaboração de 

procedimentos para sistematização desta etapa, obtiveram pontuação 3. 

• 1 hotel, 5% das empresas, mantém sistema de informação de controle de 

documentos adequado, atingindo 100% de conformidade neste item com poucas 

modificações no sentido de elaborar procedimento para controle de documentos obsoletos, 

obteve pontuação 4. 
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Tabela 4-10: Distribuição do tipo de hotel, segundo o controle de documentos. 

Tipo de Hotel 
CONTROLE DE DOCUMENTOS 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 6 2 2 0 10 

4 estrelas 3 3 3 1 10 

Total 9 5 5 1 20 

 Quanto ao controle de documentos (Tabela 4-10), pode-se verificar que dentre os 

hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-26), são hotéis de 3 estrelas 67% e 33% 

são 4 estrelas, enquanto que dentre os que obtiveram pontuação 4 todos eram do tipo 4 

estrela. 
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Figura 4-26: Distribuição do tipo de hotel, segundo o controle de documentos. 

 
 Através do Teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-20) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de controle de documentos. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

10. Controle de documentos 1,60 2,20 0,170646 

Quadro 4-20: Resultado da análise estatística para controle de documentos. 
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 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

10 (Controle de documentos) está correlacionado com o item 7 (Competência, treinamento 

e conscientização) com uma correlação de 0,50 (50%). 

4.2.11 Controle Operacional 

 Na análise do item de Controle operacional (Quadro 4-21) verificou-se que em 75% 

das empresas não são identificadas e planejadas as operações que estejam associadas aos 

aspectos ambientais significativos. Em 75% dos casos as empresas possuem Plano de 

Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA, e 95% das empresas possuem Programa de 

Controle Médico de Saúde Operacional- PCMSO.  

ETAPA- Implementação e operação: Controle Operacional Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
A organização identifica e planeja as operações que estejam 
associadas aos aspectos ambientais significativos? 

5 15 

2 

A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) 
documentado (s) para controlar situações onde sua ausência 
possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos 
e metas ambientais? 

1 19 

3 A empresa possui Plano de Prevenção de Riscos Ambientais? 15 5 

4 
A empresa possui Programa de Controle Médico de Saúde 
Operacional? 

19 1 

5 

A empresa possui um plano de gerenciamento, implementado, 
dos seus resíduos sólidos, que segue as orientações das Normas 
Brasileiras da ABNT, quanto a: coleta, acondicionamento, 
armazenamento, transporte e disposição final? 

7 13 

6 
Existem Indicadores que identifiquem o consumo de água dos 
principais processos do empreendimento (em termos de 
representatividade no consumo global)? 

 20 

7 
As (os) camareiras (os), ou outro colaborador, realizam o controle 
da validade dos alimentos oferecidos no quarto? 

15 5 

8 
Existe orientação que contemple o tempo de recolhimento? Ex.: 
15 dias antes do prazo de validade. 

10 10 

9 Existem planilhas que facilitem a anotação dos materiais gastos? 12 8 

10 
Existe um procedimento descrito tipo PEPS (primeiro que entra, 
primeiro que sai) orientando sobre a expedição de materiais? 

14 6 

ITEM TITULO DESCRIÇÃO ESQUERDA DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

11 
Controle 

operacional 

O controle operacional 
das atividades da 

empresa está voltado 
exclusivamente para a 
atividade-fim, isto é, 

para os seus produtos. 

Todas as atividades, 
produtos e serviços da 
empresa, que foram 
caracterizados como 

ambientalmente 
críticos têm um rígido 
controle operacional. 

1-5 

Quadro 4-21: Resultados relativos à controle operacional. 
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Em 35% das empresas foi verificada a existência de plano de gerenciamento, 

implementado, dos seus resíduos sólidos, que segue as orientações das Normas Brasileiras 

da ABNT, quanto a: coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição 

final. Em 100% das organizações não existem indicadores que identifiquem o consumo de 

água dos principais processos do empreendimento (em termos de representatividade no 

consumo global). Em 60% foi identificada a existência de planilhas que facilitem a 

anotação dos materiais gastos e em 70% existe procedimento descrito tipo PEPS (primeiro 

que entra, primeiro que sai) orientando sobre a expedição de materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-27: Pontuação de controle operacional por hotel. 

  Foram observadas as pontuações (Figura 4-27) obtidas para cada 

empreendimento assim conclui-se que: 

• 1 hotel, 5% das empresas, tem o controle operacional das atividades voltado 

exclusivamente para a atividade-fim, isto é, para a prestação dos seus serviços, obteve 

pontuação 1. 

• 5 empreendimentos, 25% do total, têm o controle operacional das atividades 

voltado exclusivamente para a atividade-fim, isto é, para prestação de serviços, não tendo 
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um rígido controle operacional, apresentando apenas ações voltadas para o melhoramento 

do desempenho financeiro das empresas, obtiveram pontuação 2. 

• 9 hotéis, 45% das organizações, o controle operacional das atividades está voltado 

para a atividade fim, apresentando procedimentos de segurança do trabalho e controle de 

custos, obtiveram pontuação 3. 

• 5 hotéis, 25% das empresas, todas as atividades, produtos e serviços da empresa, 

que foram caracterizados como ambientalmente críticos têm um rígido controle 

operacional, excetuando-se o controle do consumo de água, obtiveram pontuação 4. 

 

Tabela 4-11: Distribuição do tipo de hotel, segundo o controle operacional. 

Tipo de Hotel 
CONTROLE OPERACIONAL 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 1 5 4 0 10 

4 estrelas 0 0 5 5 10 

Total 1 5 9 5 20 

 Quanto ao controle operacional (Tabela 4-11), dentre os hotéis que obtiveram 

pontuação igual a 1 (Figura 4-28) verifica-se que são todos classificados como 3 estrelas, 

enquanto que dos que obtiveram pontuação 4 são todos do tipo 4 estrelas. 
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Figura 4-28: Distribuição do tipo de hotel, segundo o controle operacional. 
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 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro4-22) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância existe diferença significativa entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação de Controle Operacional (p-valor<0,05), o que significa dizer que em média os 

hotéis 4 estrelas têm um melhor controle operacional do que os hotéis de 3 estrelas.  

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

11. Controle operacional 2,30 3,50 0,001265 

Quadro 4-22: Resultado da análise estatística para controle operacional. 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

11 (controle operacional) está correlacionado com o item 12 (Controle do desperdício de 

água e geração de efluentes líquidos) com uma correlação de 0,62 (62%) e com o item 13 

(Gestão de resíduos sólidos e produtos perigosos) com uma correlação de 0,53 (53%), ou 

seja, existe uma correlação direta e moderada entre esses itens, bem como está 

correlacionado com o item 15 (Ações de emergência) apresentando uma correlação de 0,49 

(49%), logo, existe uma correlação direta e fraca entre esses itens.  

4.2.12 Implementação e operação: Programa de Controle do Desperdício de Água e 

Geração de Efluentes Líquidos 

 Na análise do item de Controle do desperdício de água e geração de efluentes 

líquidos (Quadro 4-23) verificou-se que em 85% das empresas não existe registro, na 

forma de um relatório padrão, das não conformidades encontradas nas instalações 

hidráulicas, porém em 85% das organizações o colaborador responsável pela limpeza dos 

quartos recebeu treinamento ou está orientado para identificar a necessidade do cliente para 

substituição dos lençóis e toalhas. Verificou-se que 80% dos reservatórios são vedados e 

em 65% existe procedimento e registro para limpeza dos reservatórios. Foi possível 

identificar que em 75% dos hotéis o projeto das instalações sanitárias (destino final) segue 

os padrões recomendados pela ABNT (fossa e sumidouro) e que em 85% das empresas os 

efluentes gerados são encaminhados para a rede de esgoto e/ou tratamento adequado, assim 

verifica-se um alto nível de conformidade ambiental para este quesito embora tenha sido 

identificado que em apenas 40% das empresas O óleo utilizado é descartado, em separado, 

aos demais resíduos e em 25% existe algum procedimento escrito para o descarte e 

destinação correta do óleo de cozinha, o que pode gerar um impacto ambiental 

significativo no sistema de tratamento de efluentes líquidos, bem como em corpos d’água. 
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ETAPA- Implementação e operação: Programa de Controle do Desperdício 
de Água e Geração de Efluentes Líquidos- PCDAGEL 

Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 

Existe registro, na forma de um relatório padrão, das não 
conformidades encontradas nas instalações hidráulicas, 
referenciando para códigos específicos para todos os pontos de 
consumo (listagem)? 

3 17 

2 
O colaborador responsável pela limpeza dos quartos recebeu 
treinamento ou está orientado para identificar a necessidade do 
cliente para substituição dos lençóis e toalhas? 

17 3 

3 Os reservatórios são vedados? 16 4 

4 Existe procedimento e registros para limpeza dos reservatórios? 13 7 

5 
Existe procedimento, cronograma e registros para limpeza e 
desinfecção do sistema de captação da água do poço tubular? 

8 12 

6 
O projeto das instalações sanitárias (destino final) segue os 
padrões recomendados pela ABNT (fossa e sumidouro)? 

15 5 

7 
Os efluentes gerados são encaminhados a rede de esgoto e/ou 
tratamento adequado? 

17 3 

8 
A empresa realiza e possui registro do monitoramento a cada 6 
meses da qualidade da água consumida? 

4 16 

9 
O óleo utilizado é descartado, em separado, aos demais 
resíduos? 

8 12 

10 
Existe algum procedimento escrito para o descarte e destinação 
correta do óleo de cozinha? 

5 15 

ITEM TITULO DESCRIÇÃO ESQUERDA 
DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

12 

Gestão da 
qualidade, 
consumo e 

destinação final da 
água 

A empresa não realiza a 
gestão da qualidade da 
água e a empresa não 

realiza gestão do 
consumo de água, visto 

que este recurso é 
abundante na região 

A empresa controla 
a qualidade e já 
implementou um 
processo de 

racionalização do 
consumo de água. A 
empresa realiza a 
correta destinação 
final dos efluentes 

líquidos. 

1-5 

Quadro 4-23: Resultados relativos ao PCDAGEL. 

 

 É possível destacar que os hotéis obtiveram um elevado nível de conformidade 

ambiental para este quesito, comprovado pelas pontuações (Figura 4-29) obtidas para cada 

empreendimento, assim conclui-se que: 

• 1 hotel, 5% das empresas, não realiza a gestão da qualidade da água de maneira 

satisfatória, obteve pontuação 1. 

• 5 empreendimentos, 25% do total, não realizam a gestão da qualidade da água, 

apresentando poucos procedimentos referentes ao controle do desperdício e destinação 

final, obtiveram pontuação 2. 
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Figura 4-29: Pontuação de PDCAGEL por hotel. 

 

• 7 hotéis, 35% das organizações, realizam a gestão da qualidade da água de maneira 

satisfatória, embora apresentem alguns procedimentos ambientalmente corretos, 

implementados devido a exigências legais, obtiveram pontuação 3. 

• 6 hotéis, 30% das empresas, controlam a qualidade da água e implementam 

processo de racionalização do consumo, bem como realizam a correta destinação final dos 

efluentes líquidos, porém o óleo de fritura, utilizado na cozinha, não é descartado em 

separado dos demais resíduos, obtiveram pontuação 4. 

• 1 hotel, 5% do total, controla a qualidade da água e implementou um processo de 

racionalização do consumo de água, bem como a empresa realiza a correta destinação final 

dos efluentes líquidos. 
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Tabela 4-12: Distribuição do tipo de hotel, segundo o PCDAGEL. 

Tipo de 

Hotel 

CONTROLE DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA E GERAÇÃO DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS Total 

Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 Pontuação 5 

3 estrelas 1 4 5 0 0 10 

4 estrelas 0 1 2 6 1 10 

Total 1 5 7 6 1 20 

Levando em consideração o programa de controle do desperdício de água e geração 

de efluentes líquidos (Tabela 4-12), verifica-se que dentre os hotéis que obtiveram 

pontuação igual a 1 (Figura 4-30), são todos classificados como 3 estrelas, enquanto que 

dos que obtiveram pontuação igual a 5, são todos do tipo 4 estrelas. 
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Figura 4-30: Distribuição do tipo de hotel, segundo o PCDAGEL. 

 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-24) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância existe diferença significativa entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação de Gestão da qualidade, consumo e destinação final da água (p-valor<0,05), o 

que significa dizer que em média os hotéis 4 estrelas têm um melhor Controle do 

Desperdício de Água e Geração de Efluentes Líquidos do que os hotéis de 3 estrelas.  
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Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

12. Controle do Desperdício de Água e Geração de 

Efluentes Líquidos 
2,40 3,70 0,002696 

Quadro 4-24: Resultado da análise estatística para PCDAGEL. 

 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

12 (Controle do Desperdício de Água e Geração de Efluentes Líquidos) está 

correlacionado com o item 3 (aspectos ambientais) e 5 (Objetivos e metas), com uma 

correlação de 0,53 (53%), ou seja, existe uma correlação direta e moderada entre esses 

itens, logo, identifica-se uma seqüência lógica entre os itens, onde primeiramente são 

identificados os aspectos ambientais, posteriormente são estabelecidos objetivos e metas e 

para finalizar são desenvolvidos programas para que sejam atingidos os objetivos e metas e 

para que os aspectos ambientais sejam controlados de forma a evitar impactos ambientais 

significativos.  

 Identificou-se que o item 12 está correlacionado com o item 6 (Recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades) com uma correlação de 0,60 (60%), ou seja, existe uma 

correlação direta e moderada entre esses itens, de forma que as empresas que 

disponibilizam recursos e funções para a gestão ambiental, tendem a apresentar programas 

de controle do desperdício de água, bem como apresentam preocupação com a disposição 

final dos efluentes líquidos, apresentando o item 12 apresenta correlação com o item 7 

(Competência, treinamento e conscientização.) com uma correlação de 0,57 (57%), ou seja, 

existe uma correlação direta e moderada entre esses itens, assim uma empresa tende a ter 

um melhor desempenho em gestão da qualidade da água, quando apresenta um processo de 

desenvolvimento de competência através de treinamentos e conscientização. O item 12 está 

correlacionado com o item 11 (Controle operacional) com uma correlação de 0,62 (62%), 

ou seja, existe uma correlação direta e moderada entre esses itens, visto que através do 

controle operacional busca-se administrar o SGA e os programas referentes à gestão 

ambiental. 
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4.2.13 Implementação e operação: Programa de Controle dos Resíduos Sólidos 

 Na análise do item de controle dos resíduos sólidos (Quadro 4-25)  verificou-se que 

em 50% das empresas não existe um procedimento orientando para a redução do consumo 

e a reutilização do papel ofício em geral. Em 95% das empresas não existe procedimento 

ou indicação que oriente os clientes/colaboradores para o descarte das baterias e pilhas 

utilizadas, bem como não existe um local próprio livre de luz, calor, umidade e com tampa 

para o descarte de baterias e pilha. 

ETAPA- Implementação e operação: Programa de Controle dos Resíduos 
Sólidos- PCRS 

Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
Existe um procedimento orientando para a redução do consumo 
e a reutilização do papel ofício em geral?(carta, A4, ofício duplo, 
etc). 

10 10 

2 
Existe um procedimento ou indicação que oriente os 
clientes/colaboradores para o descarte das baterias e pilhas 
utilizadas? 

1 19 

3 
Existe um local próprio livre de luz, calor, umidade e com tampa 
para o descarte de baterias e pilhas? 

1 19 

4 
Existe um coletor específico de forma cilíndrica para que os 
copos descartáveis descartados sejam colocados de forma a 
diminuir o volume produzido? 

1 19 

5 
Os coletores estão colocados junto aos locais de geração 
(analisar todo o empreendimento)? 

2 18 

6 
Existem lixeiras identificadas para coleta seletiva, secos e 
molhados, nas áreas externas do empreendimento? 

6 14 

7 
O lixo contaminado originado nos banheiros é separado dos 
demais numa categoria a parte como lixo contaminado? 

3 17 

8 
O lixo recolhido é separado por categoria na origem? SECOS 
(metal, papel, plásticos...) e MOLHADOS (restos e sobras de 
comida...) 

9 11 

9 
Existem registros das quantidades do lixo gerado? Ex: Sacos de 
50, 80, 100 Litros. 

6 14 

10 

Existe local apropriado para acondicionamento de todo o lixo 
gerado na empresa que seja limpo, seco, coberto e com piso 
que possibilita a fácil limpeza e que seja de fácil acesso ao 
sistema de coleta urbano? 

18 2 

ITEM TITULO DESCRIÇÃO ESQUERDA DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

13 

Gestão de 
resíduos sólidos 

e produtos 
perigosos 

A empresa entende que é 
impossível funcionar sem 
gerar resíduos. Todos os 
resíduos gerados são 

mandados para aterros. A 
empresa reconhece que 

utiliza produtos 
perigosos, mas ainda não 
realiza a gestão destes no 

seu processo. 

A empresa mantém 
um inventário 

atualizado de todos 
os resíduos e 

produtos perigosos. 
É meta de a empresa 

reduzir 
continuamente a 

geração de resíduos. 

1-5 

Quadro 4-25: Resultados relativos à PCRS. 
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 Em 95% das empresas não existe um coletor específico de forma cilíndrica para 

que os copos descartáveis descartados sejam colocados de forma a diminuir o volume 

produzido e em 45% dos casos o lixo recolhido é separado por categoria na origem, 

SECOS (metal, papel, plásticos...) e MOLHADOS (restos e sobras de comida...), sendo 

possível identificar que em 9 empresas é realizada a coleta seletiva, porém em 70% das 

empresas não existem lixeiras identificadas para coleta seletiva, secos e molhados, nas 

áreas externas dos empreendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-31: Pontuação de PCRS por hotel. 

 Foram observadas as pontuações (Figura 4-31) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

 

• 1 hotel, 5% das empresas, reconhece que utiliza produtos perigosos, mas ainda não 

realiza a gestão destes nos seus procedimentos, obteve pontuação 1. 

• 11 empreendimentos, 55% do total, entendem que é impossível funcionar sem gerar 

resíduos e todos os resíduos gerados são mandados para aterros, reconhecem também que 
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utilizam produtos perigosos, mas ainda não realizam a gestão destes nos seus processos, 

obtiveram pontuação 2. 

• 7 hotéis, 35% das organizações, entendem que é impossível funcionar sem gerar 

resíduos e embora exista toda a estrutura para o funcionamento dos procedimentos de 

coleta seletiva, todos os resíduos gerados são mandados para aterros, demonstrando uma 

falha sistêmica neste procedimento, visto que a destinação final é executada sem atingir 

sua finalidade. As empresas reconhecem que utilizam produtos perigosos, mas ainda não 

realizam a gestão destes nos seus processos, embora apresentem procedimentos 

ambientalmente corretos no trato com os resíduos sólidos, obtiveram pontuação 3. 

• 1 hotel, 5% das empresas, mantém um inventário atualizado de todos os resíduos e 

produtos perigosos. É meta de a empresa reduzir continuamente a geração de resíduos, 

sendo possível atingir 100% de conformidade neste item através da adoção de práticas 

simples de gestão ambiental de resíduos sólidos no empreendimento, através da 

sistematização de procedimentos de separação dos resíduos contaminados, obteve 

pontuação 4. 

 

Tabela 4-13: Distribuição do tipo de hotel, segundo o PCRS. 

Tipo de Hotel 
CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Total 
1 2 3 4 

3 estrelas 1 6 3 0 10 

4 estrelas 0 5 4 1 10 

Total 1 11 7 1 20 

 

Quanto a Gestão de resíduos sólidos e produtos perigosos (Tabela 4-13), verifica-se 

que dentre os hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-32), eram todos do tipo 3 

estrelas obtiveram, enquanto que dos que obtiveram pontuação igual a 4, eram todos do 

tipo 4 estrelas. 
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Figura 4-32: Distribuição do tipo de hotel, segundo o PCRS 

  Através do Teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-26) pode-se verificar que 

ao nível de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de controle dos resíduos sólidos. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

13. Programa de Controle dos Resíduos Sólidos 2,20 2,60 0,234513 

Quadro 4-26: Resultado da análise estatística para PCRS. 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

13 (Programa de Controle dos Resíduos Sólidos) está correlacionado com o 11 (Controle 

operacional) com uma correlação de 0,53 (53%), ou seja, existe uma correlação direta e 

moderada entre esses itens, visto que através do controle operacional busca-se administrar 

o SGA e os programas referentes à gestão ambiental. 
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4.2.14 Implementação e operação: Programa de Controle do Desperdício de Energia 

Elétrica 

 Verificou-se com a análise do item de controle do desperdício de energia elétrica 

(Quadro 4-27) um elevado nível de conformidade. 

ETAPA- Implementação e operação: Programa de Controle do Desperdício 
de Energia Elétrica 

Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
O empreendimento utiliza-se de recursos naturais de 
iluminação, como meio de reduzir o consumo de energia 
elétrica? Existe um cronograma de melhorias previstas? 

12 8 

2 
As paredes e tetos são pintados em cores claras para melhorar 
a distribuição da luz natural? 

14 6 

3 

Existe controle de energia, por setor do empreendimento, 
avaliando por meio da potencia dos equipamentos e do tempo 
médio de utilização (atualizado por meio de um levantamento 
periódico e seguindo uma metodologia descrita em uma 
instrução de trabalho atualizada, com planilhas e procedimentos 
de cálculos)? 

2 18 

4 

As camareiras são instruídas para a verificação das instalações 
elétricas?(lâmpadas queimadas, interruptores quebrados, ar-
condicionado e televisão que não funcionam ao serem ligados; 
frigobar sem funcionamento) 

19 1 

5 
Os colaboradores são instruídos para a verificação das 
instalações elétricas?(lâmpadas queimadas, interruptores 
quebrados, equipamentos que não funcionam ao serem ligados) 

19 1 

6 
Existe registro das verificações realizadas nas instalações 
elétricas pelos colaboradores e camareiras? 

18 2 

7 

Existem registros, na forma de um relatório padrão, das não 
conformidades encontradas nas instalações elétricas, 
referenciando para códigos específicos para todos os pontos de 
consumo (listagem)? 

4 16 

8 
Existe manutenção preventiva de todos os equipamentos de ar 
condicionado? 

15 5 

9 Existe registros da manutenção dos ar condicionados? 12 8 

10 
Os equipamentos utilizados na empresa têm o selo de 
economia de energia? 

18 2 

ITEM TITULO DESCRIÇÃO ESQUERDA 
DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

14 
Gestão do 
consumo de 

energia 

A empresa não realiza 
gestão do consumo de 

energia. 

A empresa 
implementou um 
processo de 

racionalização do 
consumo de 
energia. 

1-5 

Quadro 4-27: Resultados relativos PCDEE. 

 

Identificou-se que 60% dos hotéis de Ponta Negra utilizam-se de recursos naturais 

de iluminação, como meio de reduzir o consumo de energia elétrica e existe um 
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cronograma de melhorias previstas, porém em apenas 10 % Existe controle de energia, por 

setor do empreendimento, avaliando por meio da potencia dos equipamentos e do tempo 

médio de utilização, como forma de um maior controle do desperdício de energia elétrica.  

Foi verificado que em 95% das empresas as camareiras e os colaboradores são 

instruídos para a verificação das instalações elétricas, bem como em 90% existe registro 

das verificações realizadas e em 90% os equipamentos utilizados têm o selo de economia 

de energia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-33: Pontuação de PCDEE por hotel. 

 
 Foram observadas as pontuações (Figura 4-33) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

 

• 1 hotel, 5% das empresas, não realiza gestão do consumo de energia, obteve 

pontuação 1. 

• Nenhum hotel obteve pontuação 2. 
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• 6 empreendimentos, 30% do total, implementaram um processo de racionalização 

do consumo de energia, porém apresenta-se falho, pois sua efetivação necessita de 

acompanhamento e melhoramento visto que não foi elaborado Diagnóstico Energético para 

as empresas, obtiveram pontuação 3. 

• 12 hotéis, 60% das organizações, implementaram processo de racionalização do 

consumo de energia, porém apresenta-se falho, pois sua efetivação necessita de 

acompanhamento e melhoramento visto que estão sendo elaborados diagnósticos 

energéticos nas empresas, obtiveram pontuação 4. 

• 1 hotel, 5% das empresas, implementou um processo de racionalização do consumo 

de energia baseado em um diagnóstico energético dos setores, obteve pontuação 5. 

Tabela 4-14: Distribuição do tipo de hotel, segundo o PCDEE. 

Tipo de Hotel 
CONTROLE DO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 3 Pontuação 4 Pontuação 5 

3 estrelas 1 4 5 0 10 

4 estrelas 0 2 7 1 10 

Total 1 6 12 1 20 

 

Quanto ao controle do desperdício de energia elétrica (Tabela 4-14), verifica-se que 

dentre os hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-34), são todos classificados 

como 3 estrelas, enquanto que os de pontuação igual a 4, são todos classificados como 4 

estrelas. 
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Figura 4-34: Distribuição do tipo de hotel, segundo o PCDEE. 
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 Através do Teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-28) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de controle do desperdício de energia elétrica. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

14. Controle do desperdício de energia elétrica 3,30 3,90 0,108366 

Quadro 4-28: Resultado da análise estatística para PCDEE. 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

14 (Controle do desperdício de energia elétrica) está correlacionado com o item 4 

(Requisitos legais) com uma correlação de 0,72 (72%), ou seja, existe uma correlação 

direta e forte entre esses itens, isto é uma empresa que se preocupa em manter-se em 

conformidade com os requisitos legais, tende a apresentar programa de controle do 

desperdício de energia em Ponta Negra; apresentou também correlação com o item 19 

(Análise pela administração e melhoria contínua) com uma correlação de 0,47 (47%), ou 

seja, existe uma correlação direta e fraca entre esses itens, isto é, as empresas que realizam 

o controle do desperdício de energia elétrica, apresentaram 47% de tendência a realizarem 

também a análise dos resultados por parte da administração e desenvolverem processos de 

melhoria contínua. 

 

4.2.15 Implementação e operação: Preparação e Resposta a Emergência 

No item de preparação e resposta a emergências (Quadro 4-29) foi verificado que 

em 95% das empresas não existe um programa de gestão ambiental para respostas a 

emergências, porém 35% das organizações apresentaram procedimentos para identificarem 

potenciais situações de emergência, bem como em 90% dos casos existem procedimentos 

definidos a serem adotados pelos colaboradores em momentos de emergência. Identificou-

se em Ponta Negra uma preocupação latente referente às respostas à emergências, embora 

assistemáticas, as ações visam principalmente o bem estar dos hóspedes de forma a 

evitarem possíveis problemas jurídicos relacionados à má prestação de socorro em caso de 

emergência. Verificou-se que os procedimentos existentes estão voltados para a segurança 

do trabalhador, uma vez que causas trabalhistas costumam render grandes problemas para 

os gerentes e donos de empresas. 
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ETAPA- Implementação e operação: Preparação e resposta a emergências 

Item Requisito C. N.C. 

1 
Existe Programa de Gestão Ambiental de Emergência na 
empresa? 

1 19 

2 
A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) 
para identificar potenciais situações de emergência? 

7 13 

3 

A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) 
para identificar potenciais acidentes que possam ter impacto(s) 
sobre o meio ambiente, e como a organização responderá a 
estes? 

4 16 

4 
A organização responde às situações reais de emergência e aos 
acidentes, e preveni ou mitiga os impactos ambientais adversos 
associados? 

8 12 

5 
A organização periodicamente analisa e, quando necessário, 
revisa seus procedimentos de preparação e resposta à 
emergências? 

10 10 

6 

Após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais, a 
organização realiza a reavaliação de seus procedimentos de 
Saúde e Segurança, bem como seus Planos de Prevenção de 
Riscos Ambientais? 

12 8 

7 
A organização periodicamente testa tais procedimentos, quando 
exeqüíveis? 

10 10 

8 
Existem procedimentos definidos a serem adotados pelos 
colaboradores em momentos de emergência? 

18 2 

9 
Existe algum plano de emergência quando quebra de algum 
equipamento da cozinha (relatório)? 

1 19 

10 Existe procedimento para inspeção da rede ou botijões de gás? 3 17 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

15 
Ações de 

emergência 

Caso venha a ocorrer 
um acidente grave na 

empresa, os 
empregados devem 
acionar o corpo de 
bombeiros, pronto-

socorro ou a delegacia 
de polícia mais próxima. 
A empresa, não tem 

registros de acidentes 
graves. 

Existe Programa de 
Gestão Ambiental de 

emergência na 
empresa, 

abrangendo ações 
para prevenir e 
minimizar os 

impactos ambientais 
adversos. Os 

empregados são 
periodicamente 

treinados para agir 
perante situações de 

emergência. 

1-5 

Quadro 4-29: Resultados relativos à preparação e resposta a emergências. 

 Verificou-se também que em 80% das empresas não são mantidos procedimentos 

para a identificação de potenciais acidentes que possam ter impactos sobre o meio 

ambiente; em 60% dos casos não existe  resposta  às situações reais de emergência e aos 

acidentes, além de não ser realizada a prevenção ou mitigação dos impactos ambientais 

adversos associados às atividades demonstrando que grande parte das empresas atua 

corretivamente, deixando à margem o potencial da prevenção. 
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Figura 4-35: Pontuação de Preparação e respostas a emergências por hotel. 

 
 Foram observadas as pontuações (Figura 4-35) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

• 2 hotéis, 10% das empresas, a atitude a ser executada caso venha a ocorrer um 

acidente grave na empresa será a de os empregados acionarem o corpo de bombeiros, 

pronto-socorro ou a delegacia de polícia mais próxima, obteve pontuação 1. 

• 8 empreendimentos hoteleiros, 40% do total, apresentam alguns procedimentos de 

controle de emergências, porém caso venha a ocorrer acidente grave, os empregados 

acionarão o corpo de bombeiros, pronto-socorro ou a delegacia de polícia mais próxima, 

demonstrando assim que as empresas atuam corretivamente, não se preocupando com a 

prevenção de acidentes, podendo provocar impactos ambientais irreversíveis, porém as 

empresas não têm registros de acidentes graves, obtiveram pontuação 2. 

• 7 empreendimentos, 35% do total, realizam ações para prevenir acidentes e 

minimizar os impactos ambientais adversos, bem como os empregados são periodicamente 

treinados para agirem perante situações de emergência, porém ainda não implementaram 

Programa de Gestão Ambiental de emergências, o que faz com que as empresas não 
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apresentem alguns procedimentos que proporcionariam maior segurança em suas 

atividades, obtiveram pontuação 3. 

• 4 hotéis, 20% das empresas, apresentam prevenção de riscos ambientais e realizam 

ações para prevenirem acidentes e minimizarem os impactos ambientais adversos, bem 

como os empregados são periodicamente treinados para agirem perante situações de 

emergência, porém não apresentam programas de gestão ambiental para controle de 

emergências, obtiveram pontuação 4. 

Tabela 4-15: Distribuição do tipo de hotel, segundo a preparação e respostas a emergências. 

Para as ações de emergência (Tabela 4-15) pode-se verificar que dentre os hotéis 

que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-36), são todos do tipo 3 estrelas e entre os 

hotéis que obtiveram pontuação igual a 4, são 3 estrelas 33% e 67% são classificados como 

4 estrelas. 
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Figura 4-36: Distribuição do tipo de hotel, segundo a preparação e respostas a 

emergências. 

 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-30) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância existe diferença significativa entre os tipos de hotéis com relação à 

Tipo de Hotel 
PREPARAÇÃO E RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 2 6 1 1 10 

4 estrelas 0 2 6 2 10 

Total 2 8 7 3 20 
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pontuação de Preparação e resposta a emergências (p-valor<0,05), o que significa dizer que 

em média os hotéis 4 estrelas têm uma melhor resposta às emergências do que os hotéis de 

3 estrelas.  

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

15. Preparação e respostas a emergências  2,10 3,00 0,016283 

Quadro 4-30: Resultado da análise estatística para preparação e respostas a emergências. 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

15 (Preparação e respostas a emergências) está correlacionado com o item 11 (controle 

operacional) com uma correlação de 0,49 (49%), ou seja, existe uma correlação direta e 

fraca entre esses itens, isto é uma empresa que se preocupa em desenvolver um sistema de 

controle operacional, apresenta uma tendência de 49% em manter-se em conformidade 

com a resposta a emergências. 

4.2.16 Verificação: Monitoramento e Medições e Avaliação do atendimento a 

requisitos legais e outros 

 Verificou-se com a análise do item de monitoramento, medição e avaliação 

do atendimento a requisitos legais (Quadro 4-31) que 95% das empresas não mantêm 

procedimentos para monitorar e medir regularmente as características principais de suas 

operações que possam ter impactos ambientais significativos e que em 100% das empresas 

não existem procedimentos que incluam a documentação de informações para monitorar o 

desempenho, os controles operacionais pertinentes e as conformidades com os objetivos e 

metas ambientais, bem como nenhuma empresa assegura que existam equipamentos de 

monitoramento e medição calibrados ou verificados para serem utilizados. Assim, pode-se 

verificar que as empresas apresentaram um baixo nível de conformidade ambiental, onde a 

grande maioria apresenta poucas atividades relativas a monitoramento.  Os itens avaliados 

relativos ao monitoramento, medição e avaliação do atendimento a requisitos legais, que 

obtiveram melhores resultados foram os relativos ao controle de despesas e ao atendimento 

aos requisitos legais, onde se observou que em 65% é realizado acompanhamento dos 

gastos com os produtos, visando à redução de custos, monitorados por um sistema de 

indicadores, porém em 90% das empresas não existe procedimento de monitoramento do 

desempenho para cada programa de gestão ambiental implementado. 
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ETAPA- Verificação: Monitoramento, Medição e Avaliação do atendimento a 
requisitos legais e outros 

Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 

A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as 
características principais de suas operações que possam ter um 
impacto ambiental significativo? 

1 19 

2 

O(s) procedimento(s) inclui a documentação de informações para 
monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e 
a conformidade com os objetivos e metas ambientais da 
organização? 

 20 

3 
A organização assegura que equipamentos de monitoramento e 
medição calibrados ou verificados são utilizados e mantidos, 
devendo-se reter os registros associados? 

 20 

4 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos 
requisitos legais e outros requisitos aplicáveis? 

6 14 

5 
A organização mantém registros dos resultados das avaliações 
periódicas dos requisitos legais e outros requisitos? 

8 12 

6 
A empresa realiza um acompanhamento dos gastos com os 
produtos, visando uma redução de custos, monitorados por um 
sistema de indicadores? 

13 7 

7 
Existe uma tabela de referência que determine a quantidade de 
refeições que devem ser processadas de acordo com o numero 
de hospedes por dia? 

14 6 

8 
Existe planilha de controle das quantidades de consumo dos 
materiais utilizados na jardinagem? 

10 10 

9 
Existem procedimentos de monitoramento de desempenho do 
SGA? 

3 17 

10 
Existe procedimento de monitoramento de desempenho para 
cada Programa de Gestão Ambiental implementado? 

2 18 

ITEM TITULO DESCRIÇÃO ESQUERDA 
DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

16 

Monitoramento e 
Medições e 
Avaliação do 
atendimento a 

requisitos legais e 
outros 

A empresa só realiza 
medições e 

monitoramentos 
exigidos pelo órgão 

ambiental competente. 

A empresa realiza 
medições e 

monitoramento 
periódicos do 
desempenho 
ambiental para 

implementar ações 
corretivas e 
preventivas. 

1-5 

Quadro 4-31: Resultados relativos ao monitoramento, medição e avaliação. 

 

 Foram observadas as pontuações (Figura 4-37) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

• 6 hotéis, 30% das empresas, só realizarão medições e monitoramentos caso sejam 

exigidos pelo órgão ambiental competente, obtiveram pontuação 1. 
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Figura 4-37: Pontuação de monitoramento, medição e avaliação por hotel. 

 

• 7 empreendimentos hoteleiros, 35% do total, realizam medições e monitoramentos 

periódicos relacionados ao controle de custos, se detendo em avaliar possibilidades de 

melhoramento financeiro de desempenho, sem levar em consideração as possibilidades de 

um monitoramento referente aos aspectos ambientais da atividade, obtiveram pontuação 2. 

• 5 empreendimentos, 25% do total, realizam medições e monitoramentos periódicos 

relacionados ao controle da gestão ambiental, através de auditorias internas para avaliar 

possibilidades de melhoramento financeiro de desempenho, podendo levar em 

consideração as possibilidades de um monitoramento referente aos aspectos ambientais da 

atividade, obtiveram pontuação 3. 

• 2 hotéis, 10% das empresas, realizam medições e monitoramentos aperiódicos do 

desempenho ambiental para implementarem ações corretivas, obtiveram pontuação 4. 
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Tabela 4-16: Distribuição do tipo de hotel, segundo o monitoramento, medição e avaliação. 

Tipo de Hotel 

MONITORAMENTO E MEDIÇÕES E AVALIAÇÃO DO 

ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS  Total 

Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 5 3 1 1 10 

4 estrelas 1 4 4 1 10 

Total 6 7 5 2 20 

 

Quanto ao Monitoramento e medições e avaliação (Tabela 4-16) pode-se verificar 

que dentre os hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-38), são classificados 

como 3 estrelas 83% e 17% são 4 estrelas, já entre os hotéis que obtiveram pontuação igual 

a 4, são 3 estrelas 50% e 50% são classificados como 4 estrelas. 
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Figura 4-38: Distribuição do tipo de hotel, segundo o monitoramento, medição e avaliação. 

 
 

 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 32) pode-se verificar que ao nível de 

5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à pontuação 

obtida no item de monitoramento e medições e avaliação do atendimento a requisitos 

legais. 
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Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

16. Monitoramento e medições e avaliação do atendimento a 

requisitos legais 
1,80 2,50 0,082243 

Quadro 4-32: Resultado da análise estatística para o monitoramento, medição e avaliação. 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

16 (Monitoramento e medições e avaliação do atendimento a requisitos legais) está 

correlacionado com o item 17 (Não-Conformidade, ação corretiva e ação preventiva) com 

uma correlação de 0,46 (46%), ou seja, existe uma correlação direta e fraca entre esses 

itens, isto é uma empresa que realiza atividades de monitoramento e medição tendem a 

responder melhor às não conformidades e desenvolvendo ações preventivas de forma a 

evitarem impactos ambientais. 

 

4.2.17 Verificação: Não Conformidade, ação corretiva e ação preventiva 

 Foi possível detectar um baixo nível de conformidade neste item de avaliação das 

não conformidades, ações corretivas e ações preventivas (Quadro 4-33) visto que foi 

verificado que em 95% das empresas não existe procedimento para tratar as não-

conformidades reais e potenciais, outrossim, em 95% dos hotéis não existem 

procedimentos adotados pelas empresas que definam requisitos para a investigação de não-

conformidade e determinação de suas causas.  

 Em 15% das empresas existem procedimentos para executar ações corretivas e 

preventivas e os procedimentos adotados definem requisitos para avaliar as necessidades 

de ações para prevenirem não-conformidades e implementarem ações apropriadas para 

evitar sua ocorrência, sendo definidos procedimentos para registrar os resultados das ações 

corretivas e preventivas executadas nas empresas. 

Em 90% dos empreendimentos os procedimentos adotados definem requisitos para 

analisar a eficácia das ações corretivas e preventivas executadas, demonstrando um baixo 

nível controle das ações corretivas, possibilitando que uma mesma falha ocorra 

repetitivamente, o que seria evitado se fossem desenvolvidos sistemas de prevenção de não 

conformidades. 

Apenas 10% das empresas asseguram que são feitas as mudanças necessárias na 

documentação do SGA quando ocorre a identificação de uma não-conformidade. 
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É significante esta identificação pois os impactos ambientais provocados pelas 

atividades dos hotéis de Ponta Negra, poderiam produzir menores impactos ambientais se 

os aspectos ambientais fossem corretamente geridos por meio de ações preventivas. 

ETAPA- Verificação: Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para tratar as não-conformidades reais e 
potenciais? 

1 19 

2 
A organização estabelece, implementa e mantém 
procedimento(s) para executar ações corretivas e preventivas? 

3 17 

3 
O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define requisitos 
para a identificação e correção de não-conformidade(s) e 
execução de ações para mitigar seus impactos ambientais? 

2 18 

4 
O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define requisitos 
para a investigação de não-conformidade(s), determinação de 
sua(s) causa(s) e execução de ações para evitar sua repetição? 

1 19 

5 

O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define requisitos 
para avaliar a necessidade de ação (ões) para prevenir não-
conformidades e implementar ações apropriadas para evitar sua 
ocorrência? 

3 17 

6 
O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define requisitos 
para registrar os resultados da(s) ação(ões) corretiva(s) e 
preventiva(s) executada(s)? 

3 17 

7 
O(s) procedimento(s) adotado pela empresa define requisitos 
para analisar a eficácia da(s) ação(ões) corretiva(s) e 
preventiva(s) executada(s)? 

2 18 

8 
As ações executadas são adequadas à magnitude dos problemas 
e ao(s) impacto(s) ambiental(is) encontrado(s)? 

5 15 

9 
A organização assegura que sejam feitas as mudanças 
necessárias na documentação do SGA quando ocorre a 
identificação de uma não-conformidade? 

2 18 

10 
Existe procedimento para limpeza e manutenção e localização 
dos equipamentos utilizados nas atividades da empresa? 

10 10 

ITEM TITULO DESCRIÇÃO ESQUERDA 
DESCRIÇÃO 
DIREITA 

PONTOS 

17 
Não Conformidade, 
ação corretiva e ação 

preventiva 

A empresa não verifica 
as suas conformidades 
ambientais, bem como 

não estabelece 
procedimento de ação 

corretiva e ação 
preventiva 

A empresa realiza 
verificações 
periódicas de 
conformidade 
ambiental e 

implementa ações 
corretivas e 
preventivas 

quando identifica 
necessidade. 

1-5 

Quadro 4-33: Resultados relativos a não conformidade, ação corretiva e ação preventiva. 

 

 Foram observadas as pontuações (Figura 4-39) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 
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• 8 hotéis, 40% das empresas, não verificam as suas conformidades ambientais, bem 

como não estabelecem procedimentos de ação corretiva e ação preventiva, obtiveram 

pontuação 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-39: Pontuação de não conformidade, ação preventiva e corretiva por hotel. 

 

• 9 empreendimentos hoteleiros, 45% do total, verificam as suas conformidades 

ambientais, porém não estabelecem procedimentos de ação corretiva e ação preventiva, 

obtiveram pontuação 2. 

• 2 empreendimentos, 10% do total, realizam verificações de conformidade 

ambiental e implementam ações corretivas e preventivas quando identificam necessidade, 

porém não apresentam procedimentos requisitados na NBR ISO 14001:2004 para que 

sejam consideradas conforme, obtiveram pontuação 3. 

• 1 hotel, 5% das empresas, realiza verificações periódicas de conformidade 

ambiental e implementa ações corretivas e preventivas quando identifica necessidade, 

obteve pontuação 5. 
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Tabela 4-17: Distribuição do tipo de hotel, segundo as não conformidades, ações preventivas e 

corretivas. 

Tipo de Hotel 
NÃO CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 5 

3 estrelas 6 4 0 0 10 

4 estrelas 2 5 2 1 10 

Total 8 9 2 1 20 

Com relação a não conformidade, ação corretiva e ação preventiva (Tabela 4-17) 

pode-se verificar que dentre os hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-40), são 

hotéis 3 estrelas 75% e 25% são 4 estrelas, porém entre os hotéis que obtiveram pontuação 

igual a 4, todos são classificados como 4 estrelas. 
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Figura 4-40: Distribuição do tipo de hotel, segundo não conformidade, ação preventiva e 

corretiva. 

 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-34) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância existe diferença significativa entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação de não conformidade, ação corretiva e ação preventiva (p-valor<0,05), o que 

significa dizer que em média os hotéis 4 estrelas têm melhores procedimentos de 

atendimento a não conformidades, bem como realizam mais ações preventivas do que os 

hotéis de 3 estrelas.  
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Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

17. Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva 1,40 2,30 0,032599 

Quadro 4-34: Resultado da análise estatística para não conformidade, ação corretiva e ação 

preventiva. 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

17 (Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva) está correlacionado com o item 

11 (Controle Operacional) com uma correlação de 0,61 (61%), ou seja, existe uma 

correlação direta e moderada entre esses itens, visto que empresas que apresentam controle 

operacional tendem a ter uma melhor resposta a não conformidades, bem como 

desenvolvem ações preventivas. 

 

4.2.18 Verificação: Auditoria Ambiental 

 As auditorias internas (Quadro 4-35) do SGA em 95% das empresas não são 

conduzidas em intervalos planejados para determinar se o SGA está em conformidade com 

os arranjos planejados para a gestão ambiental, incluindo-se os requisitos da NBR ISO 

14001:2004, este fato se verifica, pois a grande maioria das empresas não possuem SGA e 

mesmo as que estão em vias de implementação não desenvolveram seus procedimentos de 

auditoria ambiental. Em 90% das empresas as auditorias internas do SGA não são 

conduzidas em intervalos planejados para determinar se o SGA foi adequadamente 

implementado e está sendo mantido, assim dificultando o processo de fornecimento de 

informações à administração sobre os resultados das auditorias apresentando-se como uma 

barreira para um possível procedimento de melhoria contínua. 

 Foi verificado que em 45% das empresas os procedimentos de auditoria são 

implementados para tratar da determinação dos critérios de auditoria, escopo, freqüência e 

métodos e 30 % realizam auditorias internas para certificar-se do correto desempenho dos 

programas de controle do desperdício de energia elétrica, bem como 25% realizam 

auditorias internas para certificar-se do correto desempenho dos programas de controle do 

desperdício de água e geração de efluentes líquidos e dos programas de controle dos 

resíduos sólidos. 
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 Foi verificado que 50% das organizações realizam auditorias internas para 

certificar-se do correto desempenho do programa de segurança do trabalho e utilização de 

EPI’s pelos colaboradores. 

ETAPA- Verificação: Auditoria Ambiental 

Item Requisito C. N.C. 

1 

As auditorias internas do SGA são conduzidas em intervalos 
planejados para determinar se o SGA está em conformidade com 
os arranjos planejados para a gestão ambiental, incluindo-se os 
requisitos da NBR ISO 14001/2004? 

1 19 

2 
As auditorias internas do SGA são conduzidas em intervalos 
planejados para determinar se o SGA foi adequadamente 
implementado e é mantido? 

2 18 

3 
As auditorias internas do SGA são conduzidas em intervalos 
planejados para fornecer informações à administração sobre os 
resultados das auditorias? 

2 18 

4 

Procedimento(s) de auditoria é estabelecido(s) para tratar das 
responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as 
auditorias, para relatar os resultados e manter registros 
associados? 

6 14 

5 
Procedimento(s) de auditoria é implementado(s) para tratar da 
determinação dos critérios de auditoria, escopo, freqüência e 
métodos? 

8 12 

6 
A seleção de auditores e a condução das auditorias asseguram 
objetividade e imparcialidade do processo de auditoria? 

9 11 

7 
A organização realiza auditorias internas para certificar-se do 
correto desempenho do Programa de controle do desperdício de 
energia elétrica? 

6 14 

8 
A organização realiza auditorias internas para certificar-se do 
correto desempenho do Programa de Controle do Desperdício de 
Água e Geração de Efluentes Líquidos? 

5 15 

9 
A organização realiza auditorias internas para certificar-se do 
correto desempenho do Programa de controle dos Resíduos 
Sólidos? 

5 15 

10 
A organização realiza auditorias internas para certificar-se do 
correto desempenho do Programa de Segurança do Trabalho e 
utilização de EPI’s pelos colaboradores? 

10 10 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

18 
Auditorias 
ambientais 

A empresa não realiza 
auditorias do seu 

desempenho ambiental. 

A empresa realiza 
auditorias periódicas 
do seu desempenho 

ambiental. 

1-5 

Quadro 4-35: Resultados relativos a Auditorias Ambientais. 

 Foram observadas as pontuações (Figura 4-41) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

• 8 hotéis, 40% das empresas, não realizam auditorias do seu desempenho ambiental, 

obtiveram pontuação 1. 
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• 4 empreendimentos hoteleiros, 20% do total, realizam auditorias internas, porém 

seu enfoque está voltado principalmente para a avaliação do desempenho dos 

procedimentos relacionados ao controle de custos financeiros, buscando reduzir o 

desperdício de energia elétrica e evitar problemas relacionados à segurança do trabalho 

visto que a inobservância destes procedimentos pode ocasionar o acionamento judicial das 

empresas, obtiveram pontuação 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-41: Pontuação de Auditoria Ambiental por hotel. 

 

• 5 empreendimentos, 25% do total, realizam auditorias periódicas do seu 

desempenho ambiental, embora as auditorias apresentem falhas relevantes no que tange a 

conformidade com a NBR ISO 14001: 2004, obtiveram pontuação 3. 

• 3 hotéis, 15% das empresas, realizam auditorias periódicas do seu desempenho 

ambiental, apresentando poucas falhas passiveis de sistematização através de poucas ações, 

obtiveram pontuação 4. 
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Tabela 4-18: Distribuição do tipo de hotel, segundo as auditorias ambientais. 

Tipo de Hotel 

AUDITORIAS AMBIENTAIS 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 Pontuação 4 

3 estrelas 6 1 2 1 10 

4 estrelas 2 3 3 2 10 

Total 8 4 5 3 20 

 

Com relação a auditorias ambientais (Tabela 4-18) pode-se verificar que dentre os 

hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-42), são hotéis classificados como 3 

estrelas 75% e 25% são classificados como 4 estrelas e entre os hotéis que obtiveram 

pontuação igual a 4, são classificados como 3 estrelas 33% e 67% são  4 estrelas.  
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Figura 4-42: Distribuição do tipo de hotel, segundo a auditoria ambiental. 
  

 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-36) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de auditorias ambientais. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

18. Auditorias ambientais 1,80 2,50 0,142931 

Quadro 4-36: Resultado da análise estatística para auditorias ambientais. 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

18 (Auditorias ambientais) está correlacionado com o item 6 (Recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades) com uma correlação de 0,47 (47%), ou seja, existe uma 
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correlação direta e fraca entre esses itens, isto é, uma empresa que apresenta o 

investimento sistêmico no desenvolvimento de atividades ambientais tende a apresentar um 

melhor desempenho nas auditorias ambientais, verifica-se que o item 18 está 

correlacionado com o item 9 (Documentação) com uma correlação de 0,51 (51%), ou seja, 

existe uma correlação direta e moderada entre esses itens, assim os hotéis de Ponta Negra 

que apresentaram procedimentos documentados, tenderam a obter pontuação mais elevada 

na avaliação das suas auditorias ambientais. 

4.2.19 Análise pela Administração e Melhoria contínua 

 Na análise pela administração e melhoria contínua (Quadro 4-37), observa-se que: 

ETAPA- Análise pela administração e melhoria contínua Nº de Hotéis 

Item Requisito C. N.C 

1 

Existem registros de que a Alta Administração da empresa 
analisa periodicamente (de acordo com o que for definido no 
procedimento) a política, as metas e os objetivos ambientais da 
empresa? 

 20 

2 
As entradas para análise pela administração incluem resultados 
das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos 
requisitos legais e outros subscritos pela organização? 

3 17 

3 
As entradas para análise pela administração incluem 
comunicação (ões) proveniente(s) de partes interessadas 
externas, incluindo reclamações? 

5 15 

4 
As entradas para análise pela administração incluem o 
desempenho ambiental da organização? 

5 15 

5 
As entradas para análise pela administração incluem extensão 
na qual foram atendidos os objetivos e metas? 

2 18 

6 
As entradas para análise pela administração incluem situação 
das ações corretivas e preventivas? 

2 18 

7 
As entradas para análise pela administração incluem ações de 
acompanhamento das análises anteriores? 

3 17 

8 
As entradas para análise pela administração incluem mudança 
de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos 
legais e outros relacionados aos aspectos ambientais? 

3 17 

9 
As entradas para análise pela administração incluem 
recomendações para melhoria? 

9 11 

10 
A organização implementa programa de melhoria contínua com a 
adoção de processos e equipamentos que apresentam melhor 
desempenho ambiental? 

11 9 

ITEM TITULO 
DESCRIÇÃO 
ESQUERDA 

DESCRIÇÃO DIREITA PONTOS 

19 

Análise pela 
Administração 
e Melhoria 
contínua 

A empresa não faz 
avaliação 

sistemática de sua 
política ambiental. 

A empresa revisa 
periodicamente sua política e 
objetivos e metas, a partir dos 
resultados das medições, 
monitoramentos e das 
auditorias ambientais. 

1-5 

Quadro 4-37: Resultados relativos a análise pela administração e melhoria contínua. 
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 Em 100% das empresas não existem registros de que a Alta Administração da 

empresa analisa periodicamente a política, as metas e os objetivos ambientais da empresa, 

e em 85% das organizações as entradas para análise pela administração não incluem 

resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais. 

 Verificou-se que 55% das organizações implementam programa de melhoria 

contínua com a adoção de processos e equipamentos que apresentam melhor desempenho 

ambiental, sendo uma verificação importante, pois demonstra que é possível através do 

desenvolvimento de um modelo de SGA viável economicamente e que apresenta 

capacidade de ser utilizado com eficiência para a promoção das empresas através de 

marketing ambiental, proporcionar um melhoramento ambiental nos hotéis de Ponta Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4-43: Pontuação de análise pela administração e melhoria contínua por hotel. 

 
 Foram observadas as pontuações (Figura 4-43) obtidas para cada empreendimento 

assim conclui-se que: 

• 8 hotéis, 40% das empresas, não fazem avaliação sistemática de sua política 

ambiental, obtiveram pontuação 1. 
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• 6 empreendimentos hoteleiros, 30% do total, não realizam avaliação sistemática de 

sua política ambiental, embora realizem análises de procedimentos com a finalidade de 

melhorar o seu desempenho econômico, obtiveram pontuação 2. 

• 6 hotéis, 30% das empresas, embora realizem procedimentos voltados para a 

melhoria contínua, não apresentam uma análise e revisão sistêmica de seus processos e 

procedimentos, obtiveram pontuação 3. 

Tabela 4-19: Distribuição do tipo de hotel, segundo a análise pela administração e melhoria 

contínua. 

Tipo de Hotel 
ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA 

Total 
Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3 

3 estrelas 5 4 1 10 

4 estrelas 3 2 5 10 

Total 8 6 6 20 

 
Com relação à análise pela administração e melhoria contínua (Tabela 4-19) pode-

se verificar que dentre os hotéis que obtiveram pontuação igual a 1 (Figura 4-44), são 

hotéis 3 estrelas 63% e 38% são hotéis classificados como 4 estrelas, todavia entre os 

hotéis que obtiveram pontuação igual a 3, são classificados como 3 estrelas 17% e 83% são 

classificados como 4 estrelas. 
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Figura 4-44: Distribuição do tipo de hotel, segundo a análise pela administração e melhoria 

contínua 
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 Através do teste U de Mann-Whitney (Quadro 4-38) pode-se verificar que ao nível 

de 5% de significância não existe diferença entre os tipos de hotéis com relação à 

pontuação obtida no item de auditorias ambientais. 

 

Itens 

Pontuação Média 
p-valor 

3 estrelas 4 estrelas 

19. Análise pela administração e melhoria contínua 1,60 2,20 0,126659 

Quadro 4-38: Resultado da análise estatística para análise pela administração e melhoria 

contínua. 

 

 Através da análise da matriz de correlação (ANEXO 01) identificou-se que o item 

19 (Análise pela administração e melhoria contínua) está correlacionado com o item 18 

(Auditoria ambiental) com uma correlação de 0,72 (72%), ou seja, existe uma correlação 

direta e forte entre esses itens, isto é, as empresas que realizam auditoria ambiental, ou que 

apresentam procedimentos de auditoria ambiental estabelecidos, tendem a apresentar 

melhor desempenho na análise pela administração uma vez que os resultados das auditorias 

ambientais sevem como subsídios básicos para a melhoria contínua. 
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4.3 Modelo de Sistema de Gestão Ambiental  
 
 O Modelo de SGA proposto para o setor hoteleiro de Ponta Negra tem como 

direcionamento principal o controle adequado dos resíduos sólidos, do desperdício de 

energia elétrica e de água. 

O SGA deve começar por uma breve apresentação que conste da localização do 

empreendimento, composição estrutural do hotel bem como exemplificação dos seus 

serviços prestados. O modelo proposto possui sete etapas, a seguir enumeradas: 

1. Introdução e Comprometimento; 

2. Diagnóstico de Controle Ambiental; 

3. Planejamento, Política ambiental e Organização Pessoal; 

4. Implementação; 

5. Controle Operacional; 

6. Ação corretiva e Atendimento a Emergências. 

7. Auditoria Ambiental, Análise Crítica e Melhoria Contínua 

4.3.1 Etapa de Introdução e Comprometimento 

É de extrema importância para a perfeita implementação deste SGA o total 

comprometimento por parte da alta administração dos hotéis e o estabelecimento de um 

Grupo Gestor- ECOTIME, uma vez que o aporte econômico e estratégico, relacionado ao 

direcionamento dos programas de gestão ambiental a serem implantados serão 

provenientes da gerência do hotel. Para a correta aplicação deste modelo proposto deve ser 

executado um diagnóstico ambiental que contemple os aspectos ambientais internos e 

externos dos empreendimentos. Deverão ser elaborados procedimentos documentados para 

serem utilizados na identificação dos aspectos ambientais associados às atividades e 

serviços em situações operacionais normais, anormais ou de risco na área de abrangência 

do SGA. A identificação dos aspectos ambientais deverá ser realizada nas seguintes 

situações: 

• Implantação do SGA; 

• Modificação nas atividades ou serviços; 

• Inclusão de novas atividades e serviços; 

• Inclusão ou modificação dos requisitos legais e outros requisitos pertinentes ao 

Hotel.  
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Devem ser desenvolvidos procedimentos para a identificação de aspectos 

ambientais significantes, definindo-se os responsáveis pela avaliação. O objetivo do 

presente procedimento é identificar aspectos ambientais das atividades dos hotéis, 

especificamente aquelas que a empresa possa controlar ou que possa ter influência. 

 Baseado nas informações geradas por este procedimento, os hotéis irão identificar e 

documentar os aspectos ambientais significativos, que serão considerados na definição dos 

objetivos e metas ambientais.  

O ECOTIME deverá ser responsável pela elaboração e revisão deste procedimento, 

devendo desenvolver uma lista contendo todos os aspectos ambientais identificados nas 

atividades da empresa, onde este procedimento de identificação deverá contemplar a 

verificação de todas as atividades realizadas na prestação do serviço, tais como: uso 

racional de energia elétrica; utilização de produtos químicos; controle na produção de 

resíduos sólidos; controle de emissões e lançamentos; avaliação da higiene e da segurança 

do trabalho. O processo deve incluir a verificação de todas as entradas (energia, materiais 

químicos, etc) e saídas (emissões, lançamentos, produção de resíduos sólidos, etc) em cada 

etapa das atividades executadas pela empresa. Tal verificação deve ser realizada nas 

seguintes situações: 

• Condições normais de operação 

• Condições anormais de operação 

• Condições de emergência (situações que ocorram de forma previsível e realística). 

A determinação da significância do aspecto ambiental será realizada por julgamento 

de especialista na área, contratado para tal fim, quando necessário. 

Os aspectos ambientais deverão ser considerados no estabelecimento dos objetivos 

e metas ambientais e nas decisões que asseguram que a rotina ou o controle existente é 

suficiente para garantir o atendimento à Política Ambiental. 

4.3.2 Etapa de Diagnóstico de Controle Ambiental (DCA) 

O DCA deverá verificar a existência de procedimentos ambientais executados de 

forma assistemática pela empresa, obtendo assim um panorama geral do estado da arte em 

gestão ambiental na organização. Cada organização deverá elaborar a sua metodologia de 

diagnosticar seus aspectos e impactos ambientais, todavia deverá levar em consideração os 

seguintes quesitos: 
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• Avaliação Ambiental Inicial- Verificar se alguma avaliação ambiental foi executada 

na empresa e buscar seus resultados em caso de afirmativo; 

• Política Ambiental- Verificar se na política da empresa existem itens concernentes 

a atuação ambiental, em caso de afirmativo ressaltar tal quesito na elaboração da Política 

Ambiental da organização; 

• Requisitos Legais e Outros Requisitos- Realizar o levantamento dos requisitos 

legais os quais a organização esteja sujeita e verificar possíveis procedimentos existentes 

na empresa relacionados a esses documentos; 

• Objetivos, Metas e Programas- averiguar se existem programas ambientais sendo 

desenvolvidos pela organização, levando-se em conta principalmente a preservação dos 

recursos naturais tais como água e geração de efluentes líquidos, resíduos sólidos, energia 

elétrica e preparação e resposta a emergências e no caso de afirmativo com relação a ações 

ambientais da organização, pesquisar seus objetivos e metas. 

• Recursos, funções, responsabilidades e autoridades- Averiguar se a empresa destina 

recursos e mão de obra, bem como designa colaboradores para funções direcionadas para a 

preservação ambiental; 

• Competência, treinamento e conscientização- Verificar se alguma vez foram 

executados programas de treinamento de cunho ambiental na empresa; 

• Comunicação, Documentação, Controle de Documentos, Controle Operacional- 

averiguar quais são os procedimentos que a empresa emprega para realizar suas atividades 

de comunicação, documentação e controle destes documentos como meio de se 

desenvolver uma atividade de conhecimento das metodologias logísticas da organização 

desta forma sendo avaliado também o controle operacional das atividades; 

• Monitoramento, não-conformidade, ação corretiva, ação preventiva e auditoria 

interna- Deve-se verificar a existência de auditorias efetuadas pela organização e se alguma 

destas auditorias levou em consideração os possíveis aspectos ambientais do hotel. 

4.3.3 Etapa de Planejamento, Política ambiental e Organização Pessoal 

Na fase de Planejamento deve ser desenvolvido um manual para o SGA. Este 

manual estabelecerá os requisitos do SGA do hotel, logo, definirá de forma abrangente a 

Política Ambiental do SGA, as diretrizes e os procedimentos que o orientarão.  

O SGA será baseado no modelo apresentado se segue os princípios e conceitos da 

norma NBR ISO 14001:2004 e deverá ser aplicável a todas as instalações do hotel.  
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Idealizou-se este modelo de SGA com base na filosofia do PDCA (Planejar, Fazer, 

Checar e Atuar ou Corrigir) comprometido com a melhoria contínua do desempenho 

ambiental das empresas. A base do SGA em termos de decisão deverá constituir na 

Gerência do hotel juntamente com o ECOTIME presidido pelo Coordenador Ambiental e 

Técnico Responsável pelo SGA.  

O SGA deverá ser coordenado pelo responsável técnico, com responsabilidade de 

assegurar a implementação e manutenção, tendo autoridade para: 

• Delatar à alta administração o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental, nas 

reuniões de análise crítica. 

• Implementar modificações junto à gerência com a finalidade de salvaguardar o 

desempenho ambiental do hotel, de acordo com a Política Ambiental, os Objetivos 

e Metas estabelecidos e demais requisitos aplicáveis. 

• Representar o hotel perante os organismos de regulamentação e fiscalização 

ambientais e em eventos sócio/ ambientais nos quais a alta administração julgue 

pertinente a presença da empresa. 

 A implantação, a manutenção e a contribuição para a melhoria contínua do hotel e 

por conseqüência de seu respectivo SGA, são atribuições da Gerência do hotel no trabalho 

em comunhão com o coordenador ambiental e responsável técnico. 

 Deve ser emitido um relatório do diagnóstico ambiental para que as informações 

contidas nele sejam utilizadas na elaboração do histórico de SGA do hotel.  

Nesta etapa de planejamento a identificação dos requisitos legais e outros 

requisitos, bem como o estabelecimento de procedimentos para a sua identificação, é de 

fundamental importância para o desenvolvimento da Política Ambiental, logo, o objetivo 

deste procedimento é definir como os hotéis identificarão e acompanharão os requisitos 

legais ou outros requisitos que as organizações estejam (possam vir a estar) sujeitos.  

Devem ser definidas as responsabilidades quanto a este procedimento, a 

identificação e atualização de requisitos legais, logo, por serem de fundamental 

importância para o correto encaminhamento do modelo proposto, este procedimento 

deverá ser de responsabilidade do coordenador do SGA. Os procedimentos a serem 

adotados serão especificados a seguir: 

• O Gerente Geral deverá receber mensalmente uma lista com a atualização das 

mudanças regulatórias pertinentes às atividades desenvolvidas, pesquisadas e organizadas 

pelo Coordenador do SGA. O coordenador do SGA é responsável pela revisão deste 
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procedimento juntamente com o Gerente Geral. Novos requisitos legais deverão ser 

armazenados em pasta especifica.  

• O Coordenador do SGA deve comunicar os novos regulamentos jurídicos aos 

setores influenciados por tais, que terão um período de trinta dias para responderem sobre a 

aplicabilidade do novo regulamento às operações da atividade. 

• O Coordenador do SGA e o chefe do setor diretamente influenciado pelo 

regulamento avaliarão o impacto do novo requerimento no funcionamento das atividades e 

desenvolvem um método para atender tais requisitos. 

• O Coordenador e Responsável Técnico será encarregado de incluir o novo 

requerimento no processo de auditoria da organização.  

Para a identificação dos requisitos legais deve ser mantido procedimento 

documentado para identificar, ter acesso e controlar o atendimento aos requisitos 

ambientais e outros requisitos ao hotel aplicáveis. Esta etapa deve contar com os seguintes 

procedimentos: 

• Documentos e Registros Aplicáveis: 

• Lista dos Requisitos Legais e Outros Requisitos; 

• Procedimento para Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos. 

Após tais definições, chega-se à Política Ambiental com itens fundamentais ao 

correto desempenho deste modelo de SGA, sendo exemplificado a seguir: 

O hotel terá por Política Ambiental a busca da consciência ambiental e atuação 

permanente da administração em busca do desenvolvimento sustentável. Como uma 

organização comprometida com a proteção do meio ambiente, buscará desenvolver em 

sua unidade de prestação de serviço hoteleiro em Natal/ RN os seguintes quesitos de 

Política Ambiental: 

• Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Ambiental; 

• Aplicar práticas e tecnologias, que minimizem o impacto ambiental e poluição 

gerada pelas atividades na prestação de serviços hoteleiros; 

• Manter-se em conformidade com a legislação ambiental relevante a atividade de 

prestação de serviço hoteleiro, assim como outras exigências, as quais a organização 

possa estar submetida; 

• Implementar procedimentos que busquem a melhoria continua de seu Sistema de 

Gestão Ambiental; 
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• Capacitação do pessoal operacional do hotel em todas as atividades relacionadas 

aos aspectos ambientais levantados; 

• Revisão de objetivos e metas através de auditorias internas semestrais. 

• Comunicação interna e externa visando conscientização dos colaboradores e de 

práticas de boa vizinhança; 

• Manter um programa interno de treinamento de funcionários para redução do 

desperdício de energia elétrica e do desperdício de água; 

• Manter um programa interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes nas 

cores internacionalmente identificadas para coleta seletiva; 

• Manter um local adequado para armazenamento de resíduos sólidos separados; 

• Dispor de critérios específicos para destinação adequada dos resíduos sólidos; 

• Manter monitoramento específico sobre o consumo de energia elétrica; 

• Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e 

equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo; 

• Manter monitoramento específico sobre o consumo de água; 

• Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 

complementos que promovam a redução do consumo de água; 

• Manter registro específico e local adequado para armazenamento de produtos 

nocivos e poluentes; 

• Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos 

biodegradáveis; 

• Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as 

Ações Ambientais por estes realizadas. 

Esta política deverá ser disseminada a todos os colaboradores do hotel, através de 

capacitação, atividades de sensibilização e programas de educação ambiental. 

O manual do SGA deverá ser aprovado pelo grupo gestor- ECOTIME, 

exemplificado a seguir: 

 Este Manual está devidamente aprovado pelo Gerente do hotel como documento 

básico do Sistema de Gestão Ambiental, que aliado à Política Ambiental nele expressa, 

estabelece as diretrizes que determinam o compromisso do hotel em suas atividades de 

prestação de serviços de hospedagem. 
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 O controle da revisão, emissão e divulgação deste manual de SGA são de 

responsabilidade do gerente geral do hotel juntamente com o coordenador do SGA. Este 

manual poderá ser distribuído para fornecedores a critério da administração. 

 A alteração de qualquer uma das páginas deste manual obrigará a acrescer de uma 

unidade o número da revisão de todas as páginas e a substituir as cópias colocadas como 

obsoletas (como status de revisão anterior).  

 O histórico das revisões efetuadas deverão se encontrar no manual original (revisão 

00), que poderá ficar arquivado na coordenação do SGA. Os originais das revisões 

posteriores, ou seja, a partir da revisão 01, quando desativados serão identificados como 

“Documento Obsoleto” e guardados na coordenação do SGA por um período de no 

mínimo 1 e no máximo 2 anos. 

 Segue a essas atividades, a definição das Ações Gerenciais para eliminação e ou 

minimização dos impactos ambientais visando o controle e ou a mitigação dos problemas 

que por ventura surjam. Essas ações compreendem Planos de Ação que deverão ser 

implementados e avaliados em três níveis: 

a) de definição de Objetivos e Metas; 

b) de controle operacional; 

c) de procedimentos de rotina. 

Essas ações deverão ser acompanhadas pelo coordenador e responsável técnico pelo 

SGA.  

Devem ser definidos os objetivos e metas para o SGA. É apresentado como 

procedimento para esta fase o seguinte exemplo:  

O Coordenador do SGA juntamente com o Gerente Geral do hotel, considerando 

os princípios, da Política Ambiental do hotel expressos no Manual do SGA; do 

comprometimento em atender os requisitos legais e/ ou corporativos e prevenir a poluição 

bem como de atender à melhoria contínua do SGA, analisarão os aspectos ambientais e 

desenvolverão planos de ação tendo em vista a viabilidade e proporção dos investimentos 

necessários à implantação de tais planos no âmbito do hotel.  

Nesta etapa devem ser registrados e definidos procedimentos para a 

documentação referente a cada plano de ação do hotel. 

Na fase de planejamento e organização pessoal, devem ser desenvolvidos os 

programas de gestão ambiental onde o conjunto de objetivos e metas levados à alta 

administração deverá ser analisado sob a ótica dos recursos tecnológicos disponíveis, a 

viabilidade operacional dos controles previstos e a existência de recursos financeiros e 
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humanos compatíveis para o estabelecimento dos Programas de Gestão Ambiental- PGA, a 

serem cumpridos em um determinado período. Podem complementar a lista de objetivos e 

metas, sugestões ou indicações de ações relacionadas a uma série de projetos a serem 

desenvolvidos para consecução e acompanhamento dos objetivos e metas. A consolidação 

dos objetivos e metas deverá ser assegurada pelo desdobramento em planos de ação, pelo 

sistema de gerenciamento das diretrizes, com revisão anual e acompanhamento nas 

reuniões de análise crítica pela administração; como forma de exemplificar tais 

procedimentos e visando uma maior compreensão desta etapa foram desenvolvidas as 

seguintes propostas de programas: Programa de Controle do Desperdício de Energia 

Elétrica; Programa de Controle do Desperdício de Água e Geração de Efluentes Líquidos e 

o Programa de Controle dos Resíduos Sólidos. 

Será exposto a seguir exemplos dos sugeridos programas: 

• Programa de Controle do Desperdício de Energia Elétrica- PCDEE 

O Programa de Controle do Desperdício de Energia Elétrica- PCDEE terá como 

objetivo reduzir o consumo de energia em toda a estrutura do hotel, tendo como meta a 

redução de consumo de energia elétrica em 5% nas atividades do hotel, com prazo de 6 

meses; sendo responsável pela implementação deste programa o encarregado de 

manutenção juntamente com o coordenador do SGA. Todos os colaboradores do hotel 

deverão ser responsáveis pelas atividades respectivas atribuídas neste programa. O 

coordenador manterá mensalmente a elaboração de gráficos de desempenho 

desenvolvidos a partir da medição mensal do consumo de Energia Elétrica do hotel, em 

quilowatt-hora (kwh), para fins de demonstração e avaliação de desempenho do SGA, 

servindo também, como base estratégica de informações para a gerência, com a finalidade 

de otimizar as previsões de gastos com o consumo de energia elétrica. As possíveis 

atividades a serem implementadas são a substituição de equipamentos, onde, no período 

de um ano, haverá a substituição de aparelhos de ar condicionado. Deverá ser feita a 

revisão de todo o sistema de aquecimento solar de água, com revisão periódica de 

manutenção nas placas. Deverá ser realizada a revisão das lâmpadas na área 

administrativa e a verificação da possibilidade de diminuição na quantidade de lâmpadas 

acesas durante o dia. Deverá ser desenvolvido um estudo de caso onde será demonstrado 

o nível de economia após a implantação destas atividades relacionadas com o consumo de 

energia elétrica para avaliação da eficiência do projeto por parte do coordenador do SGA 

juntamente com o Gerente Geral. 
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• O Programa de Controle do Desperdício de Água e Geração de Efluentes Líquidos- 

PCDAGEL 

 O PCDAGEL terá como objetivo mitigar o desperdício interno e externo, com 

meta de redução em 10% do consumo de água em todas as atividades, com prazo de 1 

ano. O responsável pela implementação deste programa é o encarregado de manutenção 

juntamente com o coordenador do SGA, responsável pelo acompanhamento e 

desenvolvimento do Plano de Monitoramento do Consumo de Água. Todos os funcionários 

são responsáveis pelas atribuições respectivas desenvolvidas neste programa. O 

Coordenador do SGA fará uma analise crítica semestral do sistema. O Coordenador 

manterá mensalmente o desenvolvimento de gráficos de desempenho desenvolvidos a 

partir da medição diária e mensal do consumo de água do hotel para fins de 

demonstração e avaliação de desempenho do SGA, servindo também, como base 

estratégica de informações para a gerência, com a finalidade de otimizar as previsões de 

gastos com consumo de água. As atividades a serem desenvolvidas para a implementação 

são: 

1. Revisão, manutenção ou substituição de torneiras e registros nas instalações do 

Hotel. 

2. Reestruturação no sistema de lavagem da rouparia reduzindo a quantidade de 

troca da rouparia nos apartamentos. 

3. Definição do horário noturno para irrigação das plantas. 

Como forma de monitoramento e verificação deste item, será utilizado o valor, em 

m³/dia, como indicador da eficiência das medidas adotadas. A avaliação da eficiência do 

procedimento será mensal. O programa deverá ser revisado mensalmente ou sempre que 

ocorrer qualquer alteração nas atividades do hotel, que envolvam o consumo de água.     

• Programa de Controle dos Resíduos Sólidos- PCRS 

O PCRS terá como objetivo reduzir os impactos gerados pelos resíduos sólidos 

produzidos nas atividades dos hotéis. Deverá ser estabelecida meta de implantar 100% 

deste programa com o prazo de 3 meses para execução. Ficam definidos os seguintes 

responsáveis pelo programa: 

A governanta é a responsável pela implementação deste programa juntamente com 

o coordenador do SGA. O coordenador do SGA é o responsável pelo acompanhamento 

diário do processo de coleta seletiva. O coordenador do SGA é o responsável pela 

conscientização e motivação dos colaboradores e hóspedes na participação no Programa 

Interno de Coleta Seletiva - PICS. O coordenador do SGA é o responsável pela analise 
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crítica semestral deste programa. O Gerente Geral é responsável pelo apoio ao 

coordenador do SGA no que se refere à parte estrutural e material para conscientização 

dos colaboradores, cedendo local e disponibilizando tempo dos colaboradores para que 

participem efetivamente do PICS – Etapa de Conscientização e é juntamente com o 

coordenador do SGA, responsável pela confecção de cartazes informativos, os quais 

devem permanecer sempre afixados nos murais de informação, tanto para hóspedes como 

para funcionários  Todos os funcionários são responsáveis pelas atribuições respectivas 

designadas neste programa. Devem ser efetivadas as seguintes atividades para que se 

tenha eficiência neste programa: 

• Substituição dos depósitos para Resíduos Sólidos por depósitos adaptados para 

Coleta Seletiva. 

• Implantação efetiva do Programa Interno de Coleta Seletiva. 

• Conscientização dos Colaboradores. 

 O foco principal será a educação ambiental que deverá ser proporcionada a todos 

os colaboradores da empresa. Deverá ser utilizado o valor em Kg/ mês, de material 

produzido, bem como, o valor de revenda do material coletado, como indicadores da 

eficiência das medidas adotadas. A avaliação da eficiência do procedimento será mensal. 

 O programa deverá ser revisado mensalmente ou sempre que ocorrer qualquer 

alteração nas atividades do hotel que envolva o processo de coleta seletiva. 

Continuando na fase de planejamento, na etapa de organização pessoal devem ser 

desenvolvidas ações de treinamento, conscientização e competências, com o seguinte 

escopo: 

Deverá ser estabelecido e mantido procedimento documentado para identificar as 

necessidades de treinamentos em Educação Ambiental, e a partir destas, providenciar 

treinamentos e cursos para os colaboradores. Deverão ser estabelecidos Planos Individuais 

de Treinamento (PIT), Plano Anual de Treinamento (PAT) e o Plano Anual de Educação 

Ambiental (PAEA) onde se dará a Semana de Meio Ambiente do hotel como forma de 

divulgação e conscientização dos envolvidos. 

 Todos os Planos desenvolvidos deverão ser acompanhados de monitoramento das 

ações de treinamento através das reuniões de análise crítica pela administração. 

 Programas de conscientização deverão ser definidos e estabelecidos pelo Gerente 

Geral com a colaboração do coordenador do SGA. Os Programas poderão envolver 
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sistematicamente, em base anual, procedimentos de educação e conscientização ambiental 

relativos a: 

•  Política ambiental; 

•  Procedimentos e Requisitos do SGA; 

•  Conseqüência da não observância dos procedimentos. 

Os procedimentos adotados para a realização de educação ambiental no hotel 

poderão envolver: 

•  Palestras e mini-cursos; 

•  Seminários; 

•  Reuniões por setor; 

•  Outras atividades propostas pelos próprios colaboradores; 

Deve ser mantido procedimento de documentação destas ações, para fins de 

comprovação dos treinamentos e das ações ambientais de acordo com uma ementa 

satisfatória que contemple no mínimo 8 horas/ aula. 

4.3.4 Etapa de Implementação 

Na etapa de implementação devem ser definidas a estrutura e as responsabilidades, 

os recursos financeiros, os procedimentos de comunicação, de documentação do SGA, o 

controle destes documentos, bem como o controle operacional e os procedimentos de 

atendimento a emergências. Como definição da estrutura e das responsabilidades o hotel 

deverá adotar o seguinte procedimento: 

Todas as funções cujas atividades estão relacionadas com o SGA deverão ter suas 

responsabilidades e autoridades definidas no conjunto de procedimentos documentados do 

SGA no respectivo Manual e na pasta de Documentos. 

 O SGA do hotel deverá ser estruturado e organizado de forma a garantir a 

performance de cada função e atividade do sistema. Deverá ser definida uma estrutura para 

o grupo gestor da implementação do SGA, com responsabilidades nas áreas de atuação 

profissional, como exemplo pode-se citar: 

• 1 – Assistente administrativo; 

• 1 – Controlador de compras; 

• 1 – Recepcionista; 

• 1 – Cozinheiro; 

• 1 – Encarregado da manutenção; 
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• 1 – Governanta; 

• 1 – Coordenador ambiental. 

Como exemplos de procedimentos que poderão ser adotados para a execução do 

programa de comunicação interno e externo do hotel serão expressos a seguir: 

Para os hotéis, a comunicação de fatores que envolvam aspectos ambientais de suas 

atividades, seja essa comunicação interna ou externa, deverá ser considerada como uma 

das partes mais importantes na implementação e manutenção de seu SGA. Para tanto, o 

coordenador do SGA deverá elaborar um procedimento de comunicação. O objetivo deste 

procedimento é assegurar a adequada comunicação dos procedimentos de gestão ambiental 

no hotel, tendo como responsáveis pelo programa o coordenador do SGA que é o 

responsável pela manutenção deste procedimento, análise crítica dos resultados e 

coordenação geral das atividades necessárias a sua efetiva implementação; os encarregados 

pelo Marketing serão responsáveis pela implementação operacional das atividades deste 

procedimento no que se refere à divulgação externa das atividades ambientais do hotel e 

todos os setores do hotel serão responsáveis pelas atividades deste procedimento em sua 

área de atuação, visando a conscientização ambiental. Os procedimentos serão distintos 

para a comunicação interna e para a comunicação externa, assim deverão ser adotados os 

seguintes procedimentos: 

• Comunicação interna 

 A comunicação interna do hotel será realizada através dos seguintes meios: 

- Ofícios circulares enviados a todos os setores e afixados em murais relativos à 

efetiva divulgação da Política Ambiental e Procedimentos do SGA. 

- Cartas Setoriais, informando sobre a Política, Atividades e Resultados do 

monitoramento do SGA. 

• Comunicação Externa 

- Elaboração e fixação em lugares de circulação pública de cartazes e banners 

relativos à Política Ambiental e atividades do SGA. 

- Circulação por meio eletrônico como Internet e envio da Política Ambiental e 

outros comunicados via mala direta para os prestadores de serviço e todos os que se 

façam interessados no SGA do hotel. 

- Possível publicação em jornais de circulação local, artigos e informações sobre a 

Política Ambiental e os resultados obtidos pelo SGA. 

 - Divulgação da visão social presente em seu Sistema de Gestão Ambiental. 
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Para garantir a execução dos programas ambientais, a gerência geral do hotel, 

juntamente com o ECOTIME, deverá estabelecer um procedimento para comunicação de 

suas atividades aos seus fornecedores conforme o descrito a seguir:  

Este procedimento define como o hotel efetuará a comunicação das atividades do 

SGA aos fornecedores e sub –contratados; terá como responsável o coordenador do SGA, 

que trabalhará pela manutenção deste procedimento, análise crítica dos resultados e 

coordenação geral das atividades necessárias a sua efetiva implementação. Deverá ser 

adotado o seguinte procedimento: A Gerencia Geral juntamente com o responsável pelas 

compras são responsáveis por identificar todos os fornecedores/ sub-contratados cujas 

atividades interajam com o SGA.  Como parte do contrato os responsáveis pelo mesmo 

deverão assegurar que cada fornecedor/ sub-contratado receba um manual intitulado. 

“Aspectos Ambientais das Atividades do Hotel”, cujo escopo define os requisitos 

necessários para que o fornecedor/ sub-contratado esteja em conformidade com as 

especificações do SGA do hotel. Este manual deverá ser desenvolvido com orientação 

técnica pertinente. 

Ainda na etapa de implementação devem ser definidos os procedimentos referentes 

aos recursos que serão investidos nos programas de gestão ambiental que serão efetivados 

pelo hotel. Como definição deste procedimento foi definida a seguinte metodologia a ser 

adotada pelo hotel: investir em tecnologia, conscientização dos colaboradores e infra - 

estrutura para garantir o perfeito funcionamento das atividades da empresa e dispor de um 

coordenador do SGA, para a retroalimentação de informações que servem como base para 

análise crítica do sistema e conseqüente melhoria de sua performance, sendo também 

responsável pelas atividades de conscientização, desenvolvimento e manutenção do 

sistema e de todas as atividades ambientais do hotel juntamente com a alta administração e 

fundamentado no apoio do ECOTIME. A alocação de recursos deverá ser definida e 

monitorada pela gerencia geral do hotel a partir dos Planos de Investimentos que deverão 

estar presentes em cada Plano de Ação desenvolvido para a execução de cada programa de 

gestão ambiental. 

 A identificação das necessidades de recursos será feita em momentos distintos de 

acordo com o abaixo discriminado: 

• Listagem dos aspectos ambientais significativos para estabelecimento e revisão dos 

Objetivos e Metas.  

• Reunião de Análise Crítica do SGA: Os recursos identificados como necessários à 

manutenção ou melhoria do SGA serão avaliados pelo coordenador do SGA para que 
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sejam discutidos, priorizados e viabilizados. Recursos de Treinamentos para gestão e 

execução de atividades inerentes às funções ou que estejam relacionadas aos aspectos 

ambientais e influam diretamente na performance do SGA, serão planejados de acordo 

com os itens estabelecidos no Manual.  

Os procedimentos de documentação devem ser estabelecidos nesta fase, logo foram 

definidos os seguintes procedimentos: 

O hotel deverá manter procedimento documentado para recebimento, 

documentação e resposta às comunicações provenientes das partes interessadas interna e 

externa, sobre questões ambientais. Todas as comunicações ou manifestações ambientais 

(reclamações, elogios, curiosidade, dúvidas, etc) pertinentes, efetuadas pelas partes 

interessadas, internas ou externas deverão ter o seu processo de recebimento, análise e 

resposta estabelecido em procedimento padronizado. As manifestações consideradas 

relevantes pelo coordenador do SGA deverão ser levadas às reuniões de análise crítica pela 

administração, para que seja analisado quanto ao seu atendimento, quer seja por definição 

de objetivos e metas, quer seja por mudança de procedimentos.  

O hotel manterá registro dos seus aspectos ambientais no manual do SGA que 

mediante consulta prévia, e desde que aprovado pelo gerente geral, poderá ser 

disponibilizado para as partes interessadas. 

 As comunicações ou manifestações de interesse mais abrangentes deverão ser 

disponibilizadas em painel de avisos do hotel. 

Para assegurar que o hotel mantenha os documentos de forma organizada e 

adequada à implementação do SGA, o ECOTIME deverá desenvolver procedimento de 

Controle de Documentos, cujas características serão descritas a seguir: 

O Sistema de Gestão Ambiental do hotel será mantido por documentos e registros 

adequados; nesse manual estarão descritos todos os elementos do SGA. Sempre que 

aplicável este manual identificará procedimentos a serem consultados de modo a permitir 

entendimento de todo o SGA.  

O procedimento de controle de documentos deverá definir como o hotel efetuará o 

controle de documentação que será executado pelo coordenador do SGA. O coordenador 

do SGA poderá ser responsável pela manutenção deste procedimento, análise critica dos 

resultados e coordenação geral das atividades necessárias a sua efetiva implementação.  

Todos os setores do hotel são responsáveis pelas atividades deste procedimento em 

sua área de atuação.  



 167

O procedimento de execução adotado neste procedimento ficou estabelecido da 

seguinte maneira: 

 Cada setor do hotel terá cópias dos documentos pertinentes conforme seja definido 

pelo ECOTIME. Trimestralmente ou sempre que necessário, todos os documentos de 

procedimentos e outros exigidos no SGA serão analisados pelo Coordenador do SGA. 

Qualquer mudança nestes documentos deve ser devidamente aprovada e registrada pela 

gerência geral do hotel. Todos os documentos obsoletos serão retirados dos setores e 

arquivados no Arquivo Morto por período mínimo de 1 ano e máximo de 2 anos.  

Os documentos e dados referentes ao SGA deverão ser analisados criticamente e 

controlados quanto a sua emissão, de forma a estarem disponíveis nos locais de utilização 

e serem removidos quando estes se tornarem obsoletos devido a modificações.  

Quando se fizer necessário; cópias de segurança dos documentos obsoletos serão 

mantidas, identificadas em local específico, pelo prazo mínimo de um ano. Deverá ser 

praticado um controle de revisões dos documentos e dados, bem como da 

responsabilidade e autoridade para executá-las, usando-se para isso procedimento 

documentado. Normas Técnicas Nacionais ou Internacionais e registros legais, quando 

utilizadas, são mantidos e controlados pelo ECOTIME. Deverá ser desenvolvida uma Lista 

Mestra de Documentos (LMD), onde relacionará os documentos pertinentes ao SGA e será 

mantida e revisada periodicamente para demonstrar o estágio da revisão da 

documentação do SGA; esta lista estará disponível na Coordenação do SGA e seu controle 

deverá ser feito pelo ECOTIME. Todos os documentos do SGA (Manual, Ações 

Gerenciais, Documentos de Circulação, Identificação de Requisitos Legais e Outros 

Requisitos, Registro de Identificação dos Aspectos Ambientais, Treinamento e 

Conscientização, etc) serão analisados anualmente, revisados quando necessário e 

aprovados quanto a sua adequação por pessoal autorizado. 

4.3.5 Etapa de Controle Operacional 

Na etapa de Controle Operacional as atividades, processos e serviços que 

interferem sobre a qualidade dos serviços e qualidade ambiental do hotel ou que estejam 

associados aos aspectos ambientais identificados devem ser mantidas de forma a assegurar 

que sejam executadas sobre condições controladas. Condições controladas podem ser 

garantidas por obras de melhoria de infra-estrutura, uso de tecnologias limpas, 

equipamentos de controle, procedimentos operacionais específicos para cada atividade e 

acompanhamento e monitoramento por parte dos próprios colaboradores principalmente do 
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coordenador do SGA que é responsável direto pelo Controle Operacional apoiado pelo 

ECOTIME.  

4.3.5 Etapa de Ação Corretiva e Atendimento a Emergências 

Na etapa de Ação Corretiva e Atendimento a Emergências deve ser adotado 

procedimento para que todas as ações necessárias ao atendimento às emergências sejam 

estabelecidas e registradas no Plano de Controle de Emergência- PCE, o qual deverá 

descrever as ações de prevenção, manutenção e contenção de princípios de incêndio, 

explosão e outros, logo, o PCE descreve as medidas a serem utilizadas pelos funcionários/ 

colaboradores do hotel em cada situação específica. As ações de preparação e atendimento 

a emergências deverão ser registradas e os registros gerados devem ser arquivados. Este 

procedimento define as atividades para assegurar a identificação e o atendimento a 

acidentes e situações de emergência, assim como prevenir e mitigar impactos ambientais 

associados. O ECOTIME será responsável pela manutenção deste procedimento, análise 

critica dos resultados e coordenação geral das atividades necessárias a sua efetiva 

implementação. Deverão ser implementados os seguintes procedimentos: 

• Trimestralmente, todas as gerências que possuam atividades que tenham impactos 

ambientais significativos devem realizar estudos de identificação de potenciais acidentes e 

situações de emergência associados, conforme procedimento padrão definido no PCE- 

Plano de Controle de Emergência.  

• Decorrente dos estudos de identificação de potencial de acidentes e situações de 

emergência associados, cada um dos setores deve elaborar um plano de prevenção de 

acidentes e situações de emergência. 

• Esse plano deve ser revisado anualmente ou sempre que ocorram acidentes ou 

situações de emergência. 

• O ECOTIME deverá realizar anualmente análise crítica deste procedimento.   

Deve ser estabelecido um procedimento de monitoramento e medição em que o que 

o hotel deverá manter procedimento que defina as atividades e os critérios de medição, 

monitoramento e controle das atividades relacionadas aos aspectos ambientais, levando-

se em conta, em especial, o compromisso com a Política Ambiental e os Requisitos Legais 

e corporativos aplicáveis. Este procedimento deverá definir as atividades de monitorar e 

medir periodicamente as características principais das atividades que causam impactos 

ambientais significativos. O ECOTIME é responsável pela manutenção deste 
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procedimento, análise critica dos resultados e coordenação geral das atividades 

necessárias a sua efetiva implementação. Todas as atividades que possuam aspectos e 

impactos ambientais significativos deverão ser monitoradas, conforme plano específico, os 

quais envolvem: 

a) Indicadores de características operacionais 

b) Indicadores de desempenho ambiental.   

O acompanhamento do atendimento à legislação e outros requisitos é de 

responsabilidade do ECOTIME, sob supervisão do coordenador do SGA, esse 

acompanhamento deve ser explicitado no documento Procedimento para Identificação de 

Requisitos Legais e Outros Requisitos. Sendo detectado o não atendimento à legislação 

ambiental e aos outros requisitos será aberto RAC – Relatório de Ação Corretiva pelo 

coordenador do SGA. O monitoramento e a medição do desempenho deverão ser feitos 

através de itens de controle estabelecidos pelo Coordenador do SGA e acompanhados 

mensalmente pela gerencia geral através das reuniões de análise crítica do SGA. Os 

objetivos e metas deverão revistos anualmente levando-se em consideração a Política 

Ambiental e o desempenho alcançado pelo SGA que será demonstrado por meio de 

monitoramento e medição. 

Os tratamentos de não conformidades e ações corretivas devem seguir 

procedimento padronizado que estabeleça os critérios para o tratamento de não 

conformidades através da implementação de ações corretivas e preventivas. Os 

procedimentos de controle de ações corretivas e preventivas a serem abertas para 

bloquear as reais causas das não conformidades e prevenir as causas de possíveis outras 

não-conformidades, deverão ser estabelecidas e mantidas por meio de procedimento 

documentado nos quais estarão definidos critérios para assegurar que, verificada a 

ocorrência de não conformidades nos processos e serviços ou no SGA, sejam aplicadas 

ações considerando o grau apropriado de impacto e abrangência desta não conformidade 

e sejam investigadas suas causas e origens, para estabelecimento das ações corretivas; 

seja feito o acompanhamento da implementação das ações, para a confirmação do 

resultado e verificação de efetividade das ações; seja avaliada a abrangência e o impacto 

da não conformidade identificada; sejam utilizadas fontes de informação apropriadas 

para investigar causas potenciais de não conformidades para possibilitar a tomada de 

ações preventivas. O objetivo deste procedimento é definir as atividades para investigar as 

não-conformidades. O ECOTIME, sob a supervisão do Coordenador do SGA é 

responsável pela manutenção deste procedimento, análise critica dos resultados e 
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coordenação geral das atividades necessárias a sua efetiva implementação. Os 

procedimentos de tratamento de não conformidades e ações corretivas deverá ser 

implementado sempre quando ocorrerem não-conformidades, onde o respectivo setor 

deverá constituir um grupo específico para tratar as não- conformidades, envolvendo: 

a) Interromper imediatamente a continuidade do impacto ambiental decorrente da 

não conformidade. 

b) Estabelecer e implementar ações mitigadoras dos impactos ambientais gerados. 

c) Monitorar a eficácia das ações definidas em a) e b). 

d) Emitir relatório à Coordenação de Meio Ambiente ou ECOTIME 

Trimestralmente, o ECOTIME realizará analise crítica deste procedimento. 

Na etapa de Ação corretiva e Atendimento a Emergências devem ser estabelecidos 

os procedimentos de registros. Os hotéis deverão manter procedimento padronizado para 

identificar, coletar, armazenar, manter e dispor os registros do SGA. Todo registro 

referente ao Sistema de Gestão Ambiental deverá: 

• Ser arquivado por prazo determinado, de modo ordenado e protegido de forma a 

evitar danos, perdas ou deteriorações. 

• Ser legível e acessível em tempo hábil para sua utilização, assim como deverá estar 

identificado o responsável. 

• Estar disponível para a avaliação de partes interessadas, quando requeridos pelos 

mesmos. 

• Ser arquivado por no mínimo um ano ou em período especificado nos padrões. 

• Possuir uma Lista Mestra de Registros e uma matriz de assinaturas do SGA, com a 

responsabilidade de cada integrante do ECOTIME, disponíveis no Manual do SGA. 

4.3.6 Etapa de Auditoria Ambiental, Análise Crítica e Melhoria Contínua 

Na etapa de Auditoria Ambiental, Análise Crítica e Melhoria Contínua deve ser 

estabelecido, implementado e mantido procedimento documentado para planejar e executar 

auditorias internas periódicas, do SGA para fins de verificação da sua eficácia, bem como 

do cumprimento dos requisitos descritos no manual. As auditorias deverão ser planejadas e 

sua realização deverá ser feita por pessoal qualificado autorizado pelo gerente geral do 

hotel. Os resultados das auditorias serão documentados, analisados criticamente nas 

reuniões de análise crítica do SGA e enviados aos responsáveis designados para elaboração 
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e implementação de planos de ações corretiva; o Coordenador do SGA acompanhará a 

implementação desses planos.  

Este procedimento define as atividades a serem executadas para a realização de 

auditorias do SGA do hotel.  

O coordenador do SGA é responsável pela manutenção deste procedimento, onde 

os auditores ambientais designados pela gerência geral serão responsáveis pela 

implementação destes procedimentos que possuem as seguintes características:  

• As auditorias deverão ser realizadas conforme NBR ISO14011. 

• Os auditores ambientais serão designados pela gerência geral.  

• A gerência geral deverá assegurar qualificação conforme NBR ISO14012. 

• As auditorias do SGA serão realizadas conforme programa de auditorias definidas 

anualmente.  

• A periodicidade de auditorias não pode ser superior a 1 ano. 

• Anualmente, a Coordenação de Meio Ambiente realizará análise crítica deste 

procedimento. 

Para os hotéis implementarem ações de melhoramento contínuo, devem ser 

realizadas reuniões de análise crítica do SGA, coordenadas pela alta administração, com a 

finalidade de analisar periodicamente o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental bem 

com os objetivos de assegurarem as ações necessárias a sua permanente adequação e 

eficácia. Estas avaliações contemplam vários indicadores, coletados de forma sistemática, 

resultados de auditorias internas; reclamações e manifestações relevantes das partes 

interessadas; ações preventivas e corretivas; Objetivos e Metas; andamento dos Programas 

de Treinamento e de Educação Ambiental bem como o atendimento e a adequação da 

Política do SGA frente aos compromissos da empresa e o compromisso com a melhoria 

contínua. O objetivo deste procedimento é definir as atividades para realização de análises 

críticas pela administração, sendo o coordenador do SGA responsável pela manutenção 

deste procedimento. Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

O ECOTIME juntamente com a gerência do hotel, utilizando-se das informações 

dos Relatórios de Auditoria, Relatório de Ações Corretivas e Preventivas, Política 

Ambiental, assim como o Relatório de Objetivos e Metas Ambientais realizará analise 

crítica do SGA 

   Com base nesse relatório, o gerente do hotel aprova a análise crítica do SGA a 

partir dos seguintes itens: 
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a) Capacidade do SGA em atender a Política Ambiental. 

b) Sua adequação para alcançar os Objetivos e Metas Ambientais. 

c) Melhorias propostas para o desempenho do SGA para o período seguinte. 

Esta Avaliação e Aprovação levam em conta, também a análise crítica e respectiva 

avaliação realizada no ano anterior, devendo as análises críticas serem realizadas 

anualmente. 

Com estes planejamentos e procedimentos buscou-se definir em linhas gerais o 

modelo de SGA que melhor se aplica ao setor hoteleiro da praia de Ponta Negra/ Natal- 

RN. 
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Capítulo 5 

Conclusões e Recomendações 

 

 

 

 

 

 Este capítulo apresenta uma síntese geral da Tese e as conclusões e eventuais 

recomendações que você queira apresentar. Retoma-se aqui um resumo dos principais 

pontos de cada capítulo. Em geral, é conveniente que todo capítulo possua dois parágrafos 

introdutórios, um explica o objetivo do capítulo, como este. 

 O outro descreve o conteúdo do capítulo. Este capítulo apresenta os principais 

pontos dos capítulos, realiza uma avaliação dos resultados do trabalho como um todo 

comparados aos objetivos, apresenta limitações do trabalho e direções de pesquisa, e faz 

um fecho final conclusivo do trabalho, apresentando [ou não] recomendações baseadas nos 

resultados encontrados 

5.1 Pesquisa Bibliográfica 

No capítulo 2, buscou-se elaborar uma revisão da literatua de forma que o 

pesquisar, de posse deste trabalho, possa colher informações sobre o desenvolvimento 

histórico da relação do homem com o meio ambiente, juntamente com informações sobre o 

turismo, com suas definições, histórico do desenvolvimento do turismo com descrição 

sobre a atual situação das empresas hoteleiras e discussão sobre a experiência 

internacional, nacional e local sobre  sobre a gestão ambiental nestas empresas;  

Foi realizada uma abordagem da relação entre a gestão ambiental e suas interações 

com o turismo sustentável e o papel dos meios de hospedagem, reerênciando para a 

elaboração de Sistemas de Gestão Ambiental e suas partes integrantes e os desafios da 

gestão ambiental para pequenas e médias empresas, uma vezque a grande maioria dos 

hotéis de Ponta negra apresentam-se inseridos neste grupo de empresas; posteriormente 

foirealizada uma apresentação de indicadores ambientais para análise de aspectos e 
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impactos ambientais da atividade turística, que foram utilizados como parametros para a 

elaboração da lista de verificação aplicada para a execução do diagnóstico ambiental dos 

hotéis e como fechamento do capítulo apresentaram-se os desafios da gestão ambiental 

para pequenas e médias empresas. 

5.2 Metodologia da Pesquisa 

O capítulo de metodologia da pesquisa apresenta-se dividido em três itens, onde 

são explicados os procedimentos metodológicos para a execução da caracterização 

ambiental da praia de Ponta Negra, através de visitas técnicas à área de estudo e à 

interpretação de imagens de satélite e cartogramas das principais características ambientais 

da região; o trabalho realizado concernente ao desenvolvimento, aplicação e interpretação 

da avaliação dos aspectos ambientais de cada hotel, com considerações sobre a amostra e 

período de coleta de dados utilizados para avaliação, instrumento da pesquisa e uma 

descrição do procedimento utilizado para análise dos dados coletados e  em um terceiro 

item foi apresentada a metodologia utilizada para a elaboração de um Modelo de Sistema 

de Gestão Ambiental simples e aplicável a pequenos e médios hotéis, tendo como enfoque 

principal os pertencentes à praia de Ponta Negra.  

5.3 Resultados da Pesquisa 

No capítulo quatro são apresentados os resultados e as discussões suscitadas neste 

trabalho, onde em um primeiro momento é realizado um diagnóstico ambiental da área de 

influência dos hotéis sendo apresentada a definição das áreas de influência direta e indireta 

da urbanização, através de um panorama geral da praia de Ponta Negra, foi apresentado 

também a descrição da presença de vegetação nativa da qualidade ambiental da área de 

influência; foi realizada também a caracterização de unidades geológicas, a geomorfologia 

e a pedologia local, além das unidades de conservação; foi realizada uma simples 

caracterização de alguns aspectos do sistema de  do saneamento presente na praia de ponta 

negra, tratando dos aspectos de drenagem e coleta de resíduos sólidos.  

Na segunda etapa, foi realizada análise dos aspectos ambientais internos dos hotéis 

onde foram utilizados 19 itens que compõem a NBR ISO 14001: 2004, além de possíveis 

programas ambientais e atividades de educação ambiental destinados ao setor hoteleiro, 

detalhados em 10 questões para a caracterização de cada item, assim sendo utilizados 190 

questões na lista de verificação para de cada hotel, em um total de 20 hotéis, logo, foram 
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aplicadas 3800 questões que foram detalhadas ao longo da análise estatística apresentando 

os resultados e discussões provenientes do teste U de Mann-Whitney e da matriz de 

correlação entre os itens verificados. 

Na terceira etapa foram definidas as principais características do modelo de SGA 

apresentado neste trabalho, desenvolvido através dos resultados obtidos na segunda etapa, 

sendo constituído pelos procedimentos a serem adotados e pelas sugestões para cada item 

do modelo, que foi idealizado na seguinte formatação: 

1. Introdução e Comprometimento; 

2. Diagnóstico de Controle Ambiental; 

3. Planejamento, Política ambiental e Organização Pessoal; 

4. Implementação; 

5. Controle Operacional; 

6. Ação corretiva e Atendimento a Emergências. 

7. Auditoria Ambiental, Análise Crítica e Melhoria Contínua 

5.4 Análise Crítica do Trabalho 

O trabalho apresentou-se como um passo inicial para o processo de avaliação 

ambiental da Praia de Ponta Negra, apresentando muitas características a serem melhor 

desenvolvidas em trabalhos futuros, desta forma proporcionando um melhor espaço para a 

discussão de cada uma destas características, de forma que este trabalho poderá servir de 

base para futuras pesquisas direcionadas ao melhoramento ambiental da praia de Ponta 

Negra como um todo. 

5.5 Limitações do Trabalho 

O trabalho foi realizado através de entrevista com os gerentes dos 

empreendimentos, buscando uma avaliação fiel à realidade destes empreendimentos, logo 

identificou-se que alguns itens apresentavam-se buscando detalhar informações 

estratégicas para o processo de  concorrência entre os hotéis, assim foi dificultada a 

receptividade da pesquisa por parte dos gerentes, onde em 7 empreendimentos não foi 

realizada a autorização para a aplicação da lista de verificação. 
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5.6 Direções de Pesquisa 

Através da análise deste trabalho pode-se sugerir a realização de pesquisas 

direcionadas ao detalhamento dos impactos ambientais na praia de Ponta negra 

provenientes de um possível mal funcionamento do sistema de tratamento de efluentes 

líquidos. Pode ser avaliado o grau dos impactos ambientais provenientes da errônea 

destinação final dos resíduos sólidos e as possíveis conseqüências da implementação de um 

sistema de coleta seletivo coletivo para os hotéis, de forma que seja efetivada a separação 

dos materiais e na linha de educação ambiental poderiam ser desenvolvidos trabalhos 

fundamentados no melhoramento da qualidade ambiental e na qualidade de vida dos 

colaboradores dos hotéis que por muitas vezes apresentaram problemas em relação às 

condições de trabalho. 

5.7 Conclusão 

Com base no estudo desenvolvido e nos resultados obtidos, chegou-se às seguintes 

conclusões: 

De modo geral, as atividades realizadas por hotéis em Ponta Negra são impactantes 

e lesivas ao meio ambiente devido a assistematicidade das ações ambientais desenvolvidas, 

tendo sido verificado que as melhores pontuações na análise de conformidade ambiental 

foram para os itens de requisitos legais e para o controle de desperdício de energia elétrica, 

que obtiveram respectivamente médias de pontuação iguais à 4 e 3,6, concluindo-se assim 

que as ações realizadas buscam prioritariamente o atendimento das exigências impostas 

pelos órgãos reguladores bem como visam apenas ao retorno financeiro, não sendo 

apresentada uma real preocupação com atividades de controle da interface ambiental das 

empresas, visto que as piores pontuações são referentes aos itens de recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades bem como avaliação ambiental inicial, que obtiveram 

respectivamente médias gerais iguais a 1,55 e 1,6, concluindo-se que a gerencia destes 

empreendimentos não apresenta comprometimento ambiental. A simples implementação 

de procedimentos de análise e controle dos aspectos ambientais poderia contribuir 

significativamente para a redução dos impactos ambientais do setor hoteleiro na praia e 

regiões circunvizinhas.  

Conclui-se que em mais de 50 % dos itens avaliados não existe diferença 

significativa entre os tipos de hotéis com relação à pontuação obtida, são eles: Aspectos 

Ambientais; Requisitos legais; Objetivos e metas; documentação; controle de documentos; 
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Controle dos resíduos sólidos e produtos perigosos; Controle do consumo de energia 

elétrica; Monitoramento, medição e avaliação; Auditorias ambientais e Análise pela 

administração e melhoria contínua (p-valor > 0,05), o que significa dizer que em média os 

hotéis 3 e 4 estrelas apresentam pontuações semelhantes nestes 10 itens, o que implica que 

a assistematicidade detectada referente ao controle ambiental dos hotéis avaliados pode 

gerar impactos ambientais semelhantes, tanto para hotéis 3 estrelas quanto para hotéis 4 

estrelas, porém nos nove itens onde foram verificadas diferenças significativas entre os 

tipos de hotéis conclui-se que em todos os casos os hotéis 4 estrelas obtiveram melhores 

pontuações, logo os hotéis 4 estrelas apresentaram melhor desempenho ambiental. 

Observou-se que o estudo contribuiu para a sensibilização dos administradores em 

relação aos problemas ambientais, visto que por muitas vezes o problema detectado era na 

realidade o desconhecimento dos aspectos e impactos ambientais dos hotéis, por falta de 

levantamentos e estudos sobre o tema, tendo sido verificado o despertar de uma possível 

atitude ambientalmente correta por parte de alguns gestores. 
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Anexo 01 

 

 

 

 

 
 
 

Matriz de 

Correlação 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

Item 

9 

Item 

10 

Item 

11 

Item 

12 

Item 

13 

Item 

14 

Item 

15 

Item 

16 

Item 

17 

Item 

18 

Item 

19 

Item 1 1,00 0,54 0,35 0,10 0,67 0,76 0,70 0,53 0,60 0,63 0,48 0,67 0,38 0,36 0,31 0,26 0,45 0,14 0,31 

Item 2 0,54 1,00 0,29 0,15 0,42 0,55 0,40 0,59 0,40 0,60 0,37 0,51 0,60 0,14 0,18 0,24 0,29 0,24 0,42 

Item 3 0,35 0,29 1,00 0,18 0,60 0,34 0,34 0,45 0,15 0,43 0,28 0,53 0,18 0,28 0,22 0,43 0,20 0,33 0,59 

Item 4 0,10 0,15 0,18 1,00 0,27 0,26 0,33 0,15 0,10 0,00 0,25 0,43 0,00 0,72 0,00 0,27 0,27 0,48 0,44 

Item 5 0,67 0,42 0,60 0,27 1,00 0,59 0,60 0,57 0,25 0,40 0,30 0,53 0,18 0,28 0,25 0,15 0,21 0,24 0,45 

Item 6 0,76 0,55 0,34 0,26 0,59 1,00 0,59 0,57 0,77 0,40 0,16 0,60 0,15 0,34 0,14 0,09 0,36 0,47 0,53 

Item 7 0,70 0,40 0,34 0,33 0,60 0,59 1,00 0,44 0,45 0,50 0,29 0,57 0,12 0,30 0,37 0,33 0,41 0,36 0,48 

Item 8 0,53 0,59 0,45 0,15 0,57 0,57 0,44 1,00 0,28 0,34 0,39 0,65 0,23 0,15 0,05 0,18 0,47 0,34 0,47 

Item 9 0,60 0,40 0,15 0,10 0,25 0,77 0,45 0,28 1,00 0,31 0,18 0,34 0,01 0,11 0,27 0,03 0,41 0,51 0,36 

Item 10 0,63 0,60 0,43 0,00 0,40 0,40 0,50 0,34 0,31 1,00 0,24 0,44 0,54 0,28 0,07 0,24 0,15 0,06 0,31 

Item 11 0,48 0,37 0,28 0,25 0,30 0,16 0,29 0,39 0,18 0,24 1,00 0,62 0,53 0,32 0,49 0,52 0,61 0,29 0,28 

Item 12 0,67 0,51 0,53 0,43 0,53 0,60 0,57 0,65 0,34 0,44 0,62 1,00 0,36 0,54 0,32 0,53 0,43 0,36 0,50 

Item 13 0,38 0,60 0,18 0,00 0,18 0,15 0,12 0,23 0,01 0,54 0,53 0,36 1,00 0,02 -0,03 0,30 0,41 -0,08 -0,02 

Item 14 0,36 0,14 0,28 0,72 0,28 0,34 0,30 0,15 0,11 0,28 0,32 0,54 0,02 1,00 0,17 0,34 0,18 0,29 0,47 

Item 15 0,31 0,18 0,22 0,00 0,25 0,14 0,37 0,05 0,27 0,07 0,49 0,32 -0,03 0,17 1,00 0,44 0,16 0,28 0,15 

Item 16 0,26 0,24 0,43 0,27 0,15 0,09 0,33 0,18 0,03 0,24 0,52 0,53 0,30 0,34 0,44 1,00 0,46 0,45 0,39 

Item 17 0,45 0,29 0,20 0,27 0,21 0,36 0,41 0,47 0,41 0,15 0,61 0,43 0,41 0,18 0,16 0,46 1,00 0,49 0,29 

Item 18 0,14 0,24 0,33 0,48 0,24 0,47 0,36 0,34 0,51 0,06 0,29 0,36 -0,08 0,29 0,28 0,45 0,49 1,00 0,72 

Item 19 0,31 0,42 0,59 0,44 0,45 0,53 0,48 0,47 0,36 0,31 0,28 0,50 -0,02 0,47 0,15 0,39 0,29 0,72 1,00 


