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RESUMO 
 

O desenvolvimento sustentável e seus pilares ambiental, social e econômico é uma 
premissa que deve permear as estruturas de uma organização, em todos as suas 
áreas. O turismo, apontado como alternativa de desenvolvimento em diferentes 
escalas, tem contribuído significativamente para a geração de trabalho e renda, ao 
mesmo tempo em que desencadeia impactos ambientais negativos sobre os territórios 
onde se desenvolve. No estado do Paraná, o litoral apresenta singular beleza natural 
e importantes eventos culturais, atraindo turistas de diferentes regiões. 
Especificamente o município histórico de Morretes (PR), localizado junto à Serra do 
Mar, possui atrativos turísticos naturais que incentivam a visitação e promovem o 
desenvolvimento local. Nesse município se desenvolveu a presente pesquisa, e se 
pode observar que empreendimentos turísticos, em especial a hotelaria contribui para 
a empregabilidade, oportunizando a ocupação de mão-de-obra local. Contudo, a 
gestão desses empreendimentos deve estar associada a boas práticas, minimizando 
o impacto ambiental gerado com a atividade turística. Sendo assim, este trabalho tem 
como objetivo investigar a ocorrência de boas práticas sustentáveis adotadas pelos 
empreendimentos turísticos no município de Morretes, localizado no litoral do Paraná, 
com foco no setor de hospedagem. Especificamente buscou-se caracterizar as 
práticas adotadas pelo setor hoteleiro no município identificando as ambientalmente 
sustentáveis e identificar a importância das boas práticas e sua relação com o 
desenvolvimento do turismo no município de Morretes. Metodologicamente, trata-se 
de estudo de caso múltiplo, de natureza qualitativa e procedimento descritivo. A 
pesquisa constitui-se por etapas, em primeiro momento realizou-se a revisão 
bibliográfica e documental, com base no tema proposto; em segundo momento a 
pesquisa exploratória, averiguando o objeto de pesquisa, o setor hoteleiro de Morretes 
e no terceiro momento foi realizado a pesquisa de campo para coleta de dados por 
meio de entrevistas realizadas com proprietários das pousadas selecionadas. Os 
resultados apontam que o setor hoteleiro do município de Morretes, adota práticas 
sustentáveis e disseminam o conhecimento sobre sustentabilidade ambiental, mas 
ainda é necessário a adoção de ações mais efetivas e constantes. 
 

Palavras chaves: Turismo; Hotelaria; Práticas Sustentáveis; Morretes. 

  



ABSTRACT 
 

Sustainable development and its environmental, social and economic pillars are a 
premise that must permeate the structures of an organization, in all its areas. Tourism, 
pointed as a development alternative at different scales, it has contributed significantly 
to the creation of work and income, while it triggers negative environmental impacts on 
the territories where it develops. In the state of Paraná, the coast presents unique 
natural beauty and important cultural events, attracting tourists from different regions. 
Specifically, the historic county of Morretes (PR), located next to Serra do Mar (Sea’s 
ridge), has natural tourist attractions that encourage visit and promote local 
development. In this county, this study was developed, and tourism enterprises, 
especially the hotel industry, contribute to employability, providing opportunities for the 
occupancy of local labor. However, the management of these enterprises must be 
associated with good practices, minimizing the environmental impact generated by the 
tourist activity. Therefore, this study aims to investigate the occurrence of good 
sustainable practices adopted by tourism enterprises in the county of Morretes, located 
on the coast of Paraná, with focus on the accommodation sector. Specifically, we 
sought to distinguish the practices adopted by the hotel sector in the county, identifying 
the environmentally sustainable ones and, to recognize the importance of good 
practices and their relationship with the development of tourism in the county of 
Morretes. Methodologically, it is a multiple case study, of qualitative nature and 
descriptive procedure. The study is constituted in stages, in the first moment the 
bibliographic and documentary review was carried out, based on the proposed theme; 
secondly, the exploratory research, enquiring the object of research, the hotel sector 
of Morretes and in the third moment, the field research was carried out to collect data 
through interviews with the owners of the selected inns. The results indicate that the 
hotel sector in the county of Morretes, has adopted sustainable practices and has 
spread knowledge about environmental sustainability, but it is still necessary to adopt 
more effective practices and with constant actions. 
 

Keywords: Tourism; Hotel Industry; Sustainable Practices; Morretes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Nos últimos anos, o ambiente de negócios tem enfrentado mudanças e para se 

manterem ativas as empresas buscam inovar, como forma de reter seus clientes e 

consumidores. Neste cenário, os pequenos negócios vêm demostrando sua 

importância na economia brasileira, onde 52% dos empregos gerados com carteira 

assinada e 40% da massa salarial do país são proporcionados por 8,9 milhões de 

micro e pequenas empresas que contribuem com 27% no Produto Interno Bruto (PIB) 

do país (SEBRAE, 2016). 

 Pequenas e médias empresas geralmente não são administradas por meio de 

instrumentos gerencias, mas sim, pela “experiência” de seus empreendedores ou 

líderes que, muitas vezes, acabam não utilizando todas as potencialidades que a 

empresa dispõe. No Brasil, muitas empresas não conseguem sobreviver aos primeiros 

dois anos, levando assim toda dedicação, empenho e trabalho à ruína. Entre as 

principais falhas que levam a mortalidade das empresas, pode-se citar a má gestão 

financeira e falta de clientes. Para mudar esse cenário as empresas precisam buscar 

conhecimento e inovar para atender com qualidade os seus clientes (SEBRAE, 2014). 

 No turismo, o cenário não é diferente. De acordo com Grimm (2016), a atividade 

tem contribuído para a balança de pagamentos abrindo oportunidades para pequenas 

empresas que fornecem produtos e serviços ao setor. Sua contribuição é 

particularmente forte no espaço local, interferindo no setor agrícola, de pesca, 

artesanato e mesmo na indústria da construção civil. Para a autora, o turismo 

“representa oportunidade para iniciativa privada, servindo como ponto de apoio ao 

desenvolvimento da economia de mercado, onde pequenas e médias empresas 

podem expandir suas atividades” (GRIMM, 2016, p. 108). 

 O turismo é um setor da economia, que tem sido apontado como alternativa 

para o desenvolvimento local, regional e nacional. Tem grande papel na geração de 

empregos e serviços ou produtos para acolhimento do turista. “O destino turístico é o 

local principal de consumo dos bens e serviços produzidos e, consequentemente, o 

local de implantação e desenvolvimento de atividades dos estabelecimentos ligados 

ao setor” (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL, 2008, p. 5.). 
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 Nesse contexto, o Paraná tem relevância no setor turístico em nível nacional e 

internacional, e isso aponta resultados significativos na economia do estado. O litoral 

paranaense, com singulares belezas naturais e seus eventos culturais, atrai visitantes 

de diversas regiões do país e do mundo (PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PARANAENSE, 2015). 

 No município de Morretes, foco deste trabalho, o turismo representa uma 

importante estratégia de geração de trabalho e renda, onde a atividade vem se 

destacado em virtude dos atributos naturais. O Município apresenta exuberante 

paisagem natural e contexto histórico cultural, que permite desenvolver o turismo em 

variados segmentos, tais como: de lazer, festivo, cultural, religioso, rural e, 

principalmente, o turismo de natureza ou ecoturismo. 

 Outro destaque do turismo em Morretes é a gastronomia local, realizada com 

produtos da região, onde se destaca o barreado, prato típico do estado do Paraná. O 

município, que se encontra 70 km distante de Curitiba, capital paranaense e é uma 

cidade histórica, “situada aos pés da Serra do Mar, Morretes encanta por sua natureza 

preservada, seu clima agradável, a saborosa gastronomia que oferece o famoso 

barreado e suas charmosas pousadas” (SECRETARIA DE ESPORTE E DO 

TURISMO- SETUR- PR, 2019), e é considerada um importante destino turístico no 

Estado. 

 O município conta com uma área de 10.840,61 km² de preservação da Mata 

Atlântica, totalizando 5 (cinco) grandes Unidades de Conservação: dois Parques 

Nacionais, o Parque Nacional Guaricana e o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange; 

e três Parques Estaduais, o Parque Estadual Pico do Marumbi, o Parque Estadual 

Graciosa e o Parque Estadual do Pau Oco (SECRETARIA DE MORRETES, 2019). 

 Nesse contexto, é imprescindível que os empreendimentos turísticos do 

município estejam atentos ao desenvolvimento de uma atividade turística de baixo 

carbono que contribua para minimizar os impactos negativos gerados sobre o meio 

ambiente. Também é fundamental que os empreendedores locais que oferecem 

serviços turístico, tanto de forma direta como indireta, atenham-se às necessidades 

de mercado, buscando se atualizar e utilizar práticas consideradas mais sustentáveis. 

Tais colocações, são fundamentais quando se busca identificar o nível de inovação e 

o uso de boas práticas nos empreendimentos hoteleiros no município de Morretes. 

Diante disso, esta pesquisa teve como questões problematizadoras: 
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1.1 Problema de pesquisa 
 

 Ao reconhecer a importância da manutenção da qualidade dos serviços 

turísticos ofertados com foco no desenvolvimento de uma atividade baseada em 

práticas sustentáveis, em especial no setor de hospedagem, esta pesquisa buscou 

responder as seguintes questões problematizadoras: Como são desenvolvidas as 

práticas consideradas sustentáveis no setor de hospedagem no município de 

Morretes? Como elas são compreendidas e propostas pelo setor hoteleiro? As 

práticas sustentáveis são reconhecidas pelo setor como forma de inovar e contribuir 

com a preservação ambiental? Diante da problematização elencada, este trabalho 

teve como objetivos: 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar a ocorrência de práticas sustentáveis adotadas pelos 

empreendimentos turísticos no município de Morretes, localizado no Litoral do Paraná, 

com foco no setor de hospedagem. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar as práticas ambientalmente sustentáveis adotadas pelo setor 

hoteleiro no município de Morretes; 

• Identificar a importância das práticas sustentáveis na hotelaria de Morretes e 

sua relação com o desenvolvimento do turismo local. 

 

1.3 Justificativa 
 

 O turismo é um setor da economia que tem contribuído para a geração de 

trabalho e renda, bem como para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

De acordo com o Ministério do Turismo (2019), houve um crescimento exponencial de 

passageiros internacionais nos últimos anos e, os desembarques nacionais também 
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acompanham esse crescimento (Figura 1). Dados disponibilizados pela Organização 

Mundial de Turismo (OMT, 2017), indicam que a chegada de turistas ao Brasil atingiu 

6,6 milhões de pessoas em 2016, representando uma receita cambial de 6 bilhões de 

dólares. 

 
       Figura 1 - Gráfico de Desembarques internacionais e nacionais de passageiros de 2016 a 2018 

 
          Fonte: MTur (2019). 
 

Com esse volume de viajantes sejam nacionais ou internacionais é necessário 

que o setor de turismo esteja atento às necessidades dos turistas e desenvolva uma 

atividade de baixo impacto ambiental contribuindo para uma atividade de baixo 

carbono. Para Grimm (2018), uma economia de baixo carbono realiza-se pela 

utilização de tecnologias e processos efetivos e menos agressivos ao meio ambiente. 

Essa economia no setor de turismo pode ser explicada como a “prestação de serviços 

de hospedagem, transporte, alimentação e recreação que satisfaçam às 

necessidades da demanda, que busque melhor qualidade de vida da comunidade 

local e promova a redução progressiva dos impactos ambientais” (GRIMM, 2018, p. 

16). 

 Para Almeida (2009), as empresas turísticas precisam adaptar-se ao mercado, 

pois os consumidores estão cada vez mais atentos às práticas de transparência e de 

responsabilidade socioambiental. Dessa forma, considera-se fundamental que o setor 

esteja preparado para adotar e promover práticas mais sustentáveis. 
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 Práticas sustentáveis tendem a fortalecer os empreendimentos locais e 

proporcionar um bom relacionamento na comunidade. O setor de turismo pode 

possibilitar que boas práticas sejam realizadas naturalmente, tal como a preservação 

do meio ambiente, respeito e valorização das culturas locais, soluções de consumo 

implantando medidas técnicas e operativas que visem reduzir o gasto energético e o 

consumo de água e incentivando mudanças no comportamento dos turistas para o 

reuso de materiais (GRIMM, 2016). 

 O município de Morretes tem recebido um contingente cada vez maior de 

turistas. Dados disponibilizados pela Secretaria de Turismo do Paraná (2014) 

mostram que no ano de 2012 o setor de turismo gerou 355 novos postos de trabalho, 

isso representa 27,70% dos empregos gerados naquele ano no estado do Paraná. Em 

Morretes, o turismo é baseado no consumo da natureza, o local detém importante 

parcela de áreas naturais protegidas e é importante berço de biodiversidade do litoral 

do Paraná, o que leva a necessidade de desenvolver uma atividade turística de menor 

impacto ambiental. 

 Morretes encontra-se em terceiro lugar no ranking dos municípios turísticas 

mais visitadas no estado do Paraná. De acordo com o MTur (2016) há uma 

categorização dos municípios de acordo com a sua capacidade de concentrar o fluxo 

doméstico e internacional de turistas. No Estado, existem 44 municípios categorizados 

como turísticos e, além de Morretes, temos como exemplo os municípios de Foz do 

Iguaçu, Londrina e Curitiba entre outras. 

 Considerando-se que Morretes tem potencial para o turismo e vem 

desenvolvendo diversos segmentos: o rural, ecológico, de aventura e gastronômico, 

além de fomentar diversos eventos culturais, optou-se por pesquisar o setor de 

hospedagem do município e as boas práticas de sustentabilidade, uma vez que a 

hospedagem, é um dos primeiros contatos do turista com a cidade e, portanto, deve 

oferecer condições de acolhimento e serviço de qualidade pensado de forma 

sustentável e inovadora. 

 Sabendo-se que o município é grande receptor de turistas brasileiros e 

estrangeiros, a relevância deste trabalho se dá na investigação de práticas 

sustentáveis existente na hotelaria, podendo assim, identificar-se sua importância e 

sua relação com o desenvolvimento do turismo no município de Morretes. O 

levantamento dessas ações realizou-se pela pesquisa de campo, com entrevistas com 

os proprietários da região, identificando as pousadas com práticas sustentáveis mais 
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relevantes, ao final colaborou-se com um conjunto de ações para o processo de 

gestão ambiental no setor de hospedagem do município de Morretes, em consonância 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 No referencial teórico apresenta-se o histórico do desenvolvimento sustentável 

e o que autores apontam como sustentabilidade. Descreve-se o que é considerado 

como práticas sustentáveis. Em segundo momento apresenta-se a relação do turismo 

com a sustentabilidade, e descreve-se a gestão do turismo sustentável nas 

organizações. Na sequência aborda-se sobre o município de Morretes, com foco 

histórico, na relação com o turismo, os atrativos turísticos e o setor hoteleiro. 

 

2.1 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade 
 

 O termo sustentabilidade se originou na década de 1970, quando os países 

precisaram descobrir novas maneiras de promover o desenvolvimento de seus 

territórios sem depredar o meio ambiente. Centrado no trabalho do Clube de Roma, e 

no livro Limites do Crescimento em 1972, “o conceito de desenvolvimento sustentável 

surge para enfrentar a crise ecológica’’ (JACOBI, 2003, p. 193). A partir disso, houve 

uma mobilização de ambientalistas, sociedade civil organizada, lideranças populares, 

etc., referente à conscientização ambiental, com fortes reflexões ao fato de que os 

recursos naturais são finitos. 

 Na década 1980, cria-se a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, lançada pela ONU (Organização das Nações Unidas), e em 1987 é 

apresentado o relatório denominado Nosso futuro Comum ou Relatório Brundtland, 

conhecido assim por ter sido presidido por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra 

da Noruega, onde foi apresentado o termo “desenvolvimento sustentável” que passou 

a ser amplamente utilizado, disseminado e discutido, seja no debate acadêmico, 

intelectual, como nas organizações e seu uso na área comercial (HANAI,2012). De 

acordo com o Relatório: 

 
 

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que prioriza as 
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de 
atender suas próprias necessidades. Na sua essência, o desenvolvimento 
sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, 
o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual 
e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas 
(BRUNDTLAND,1987, p. 46). 
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 De tal forma, entende-se que o desenvolvimento sustentável tem por finalidade 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem afetar a capacidade das gerações 

posteriores de satisfação as suas próprias necessidades. 

 Questões ambientais e a pressão popular conduziram à necessidade das 

mudanças institucionais e administrativas, levando governos a adotarem políticas e 

diretrizes ambientais e a aderir à ideia de que uma gestão ambiental adequada é 

essencial para a geração atual e futuras gerações, com vistas a alcançar um 

desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. Um exemplo marcante foi em 1962 

a publicação do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson. No cume da produção 

química dos chamados organoclorados que são encontrados nos agrotóxicos 

utilizados nos alimentos como pesticidas, ela alerta ao público dos riscos à saúde e 

as consequências negativas ao meio ambiente. A autora defendia a criação de outras 

formas de controlar as pragas, assim como, a necessidade de Leis para regular o uso 

dos pesticidas (MOURA, 2013). 

 O desenvolvimento sustentável pode ser compreendido a partir do 

entendimento de que não se pode aliar a ideia do desenvolvimento com a de 

crescimento econômico (VIEIRA; ZOUAIN, 2004, SACHS, 2008). De acordo com 

Grimm (2012) pode-se entender por sustentável um modelo econômico, político, 

social, cultural, tecnológico e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades 

das presentes gerações sem comprometer as futuras. Para a autora (2012), a 

concepção de sustentabilidade deve: 

 
... se formar e difundir junto com o questionamento do estilo de 
desenvolvimento adotado, quando se constata que este é ecologicamente 
predatório na utilização dos recursos naturais, socialmente perverso 
extremando desigualdade social, politicamente injusto com concentração e 
abuso de poder, culturalmente alienado em relação aos seus próprios valores 
e eticamente censurável no respeito aos direitos humanos e aos das demais 
espécies (GRIMM, 2012, p. 45). 

 

 Até meados dos anos de 1970, os recursos naturais eram tidos como 

inesgotáveis, o que levou a utilização de formas predadoras dos recursos, sem pensar 

nas consequências atuais e futuras dos impactos da ação humana sobre o meio 

ambiente (ALMEIDA, 2002). Nesse contexto, a crescente inter-relação homem-

natureza corroborou para a perspectiva do desenvolvimento sustentável, uma vez que 

a perda do capital natural tem impactado nas condições de bem-estar social e na 



19 

 

percepção da degradação dos serviços ecossistêmicos (ALMEIDA, 2007, BELLEN, 

2006). 

 Nesse sentido a ação do homem sobre o meio ambiente tem exercido grande 

influência nas relações socioeconômicas, bem como sobre os ecossistemas, sendo 

de difícil mensuração as perdas ambientais (ALMEIDA, 2007). A teoria do 

desenvolvimento sustentável, a partir de então, representou o ponto inicial desse 

processo, onde a visão atual das organizações em relação ao seu âmbito de atuação 

deve estar ligado ao conjunto de fatores disseminados a partir de publicações como 

do livro Primavera Silenciosa, o relatório Nosso Futuro comum, Conferência das 

Partes (COP), que tratam sobre mudança do clima, impactos dos pesticidas sobre o 

meio ambiente, exploração dos cursos naturais entre outros. 

 Essa interpretação é um resultado de mudanças na conscientização difundindo 

o pensamento da sociedade em relação ao meio ambiente, e com isso remodelando 

as tomadas de decisões dos gestores com relação a preocupação não só com o 

aspecto econômico, mas também com o social e ambiental, ou seja, além da atividade 

econômica tem por objetivo integrar as atividades e preocupações socioambientais 

(DONAIRE, 1999). 

 De acordo com Seiffert (2007), o desenvolvimento sustentável procura fazer a 

adaptação da expressão da realidade, tendo uma característica de processo de 

transformação, no qual busca conciliar a exploração dos recursos, de investimentos 

tecnológicos e de mudanças institucional, com objetivo de intensificar a força presente 

e futura do meio ambiente como suporte das atividades econômicas. 

 Compreende-se que o modelo-padrão de desenvolvimento sustentável é um 

conceito estabelecido por necessidades de mudanças nas instituições, empresas e 

organizações e, está estruturado em três pilares: desenvolvimento social, ambiental e 

econômico. Conhecido como o tripé da sustentabilidade, o Triple Botton Line 

(ELKINGTON, 1998), fundamenta-se no discurso que para se atingir a 

sustentabilidade o “desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente 

justo e ambientalmente correto” (BOFF, 2012, p. 43). Sachs (2008) propõe uma 

ampliação ao tripé da sustentabilidade onde o autor acrescenta as dimensões 

espaciais, políticas e culturais. Corroborando para o tripé da sustentabilidade Seiffert 

(2011) acrescenta a dimensão tecnológica. 

 Contudo, as instituições que buscam trabalhar sobre viés do desenvolvimento 

sustentável necessitam de entrosamento com os pilares (ambiental, social e 
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econômico), pois a falta de algum deles tem corroborado para a inibição das ações 

que o promovem. Logo, a prática do conceito do desenvolvimento sustentável gera 

um processo que abarca as estratégias de instâncias global e local, em prol de uma 

cultura sustentada na harmonização de tecnologias e intervenções políticas que 

consolidem as esferas econômicas, sociais e ambientais (BOFF, 2012). 

 Como visto, a preocupação com o meio ambiente tem seus primeiros debates 

a partir da década de 1970/80, quando a sociedade passa a preocupar-se com a 

preservação dos ecossistemas. Considerando-se as constantes crises ambientais as 

quais a sociedade contemporânea tem enfrentado, observa-se o que se pode 

denominar de uma tomada de consciência com o planeta que habitamos, frente às 

fragilidades e a finitude de seus recursos e as consequências sobre a saúde e bem 

estar humano e animal. A partir de então, surge a preocupação da população em face 

das catástrofes que vem ocorrendo1. Em resposta a esses acontecimentos, as 

organizações veem a necessidade de uma mudança no estilo dos negócios com 

comprometimento socioambiental, para além da estratégia de gestão para a 

rentabilidade, como resultado. Considerando-se que o planeta é um sistema 

interligado e tecnológico, a questão socioambiental tornou-se uma necessidade 

latente a ser tratada nas organizações. 

 O desenvolvimento sustentável pode ser compreendido a partir do 

entendimento de desenvolvimento, abarcando a reanálise das imbricações com a 

ideia de crescimento. Nesse contexto, é crescente a relação do homem com meio 

ambiente, visto que a perda dos recursos naturais tem impactado nas condições do 

bem estar social em decorrência da degradação ambiental (ALMEIDA, 2007, BELLEN, 

2006). Nessa lógica, até meados dos anos 1970, os recursos naturais eram tidos como 

inesgotáveis, no que levou a formas predadoras de extração e transformação de 

matéria prima, sem pensar nas consequências atuais e futuras da exploração da 

natureza (ALMEIDA, 2002). 

 Conferências mundiais alertaram, na década de 1970, para a promoção de 

demandas insustentáveis do atual modelo de desenvolvimento, ao levar em 

consideração o capital natural e as questões políticas aliadas a este desenvolvimento 

 
1A crise do COVID19, com reflexos econômicos é um exemplo atual de catástrofe, provocando danos 
irreversíveis à sociedade. Os governos e instituições devem agir rápido quanto “maior for o tempo 
necessário para se conter a difusão internacional do novo Corona vírus, maiores serão os impactos 
humanos e maiores as consequências na desaceleração econômica” (SENHORAS, 2020). 
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(FELÍCIO, 2013). Nesse sentido, alguns acontecimentos incorporam discussões 

importantes no que tange o desenvolvimento sustentável. A conferência de Estocolmo 

em 1972, patrocinada pela ONU, ressaltou a simbiose de problemas de instâncias 

globais sobre o meio ambiente humano, evidenciando as problematizações entre o 

processo de urbanização e da produção de tecnologia no processo da indústria 

(BEELEN, 2006). 

 Em 1992, ocorre a Conferência das Nações Unidas para o Meio ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como a Rio-92 ou Eco-92, com a premissa de aprimorar 

o paradigma da sustentabilidade, repensando um desenvolvimento pautado no 

comprometimento social, ambiental e econômico (MORAES, 2009). 

 No ano 2000 em Nova York, a ONU aprovou a Declaração do Milênio, uma lista 

que se desdobra em oito objetivos básicos com recomendações a serem atingidos até 

2015, objetivos estes que primam por buscar soluções para as deformidades do 

planeta e medidas que possam solucionar a desigualdade social e a utilização 

inapropriada dos recursos naturais (ALMEIDA, 2000). 

 Em 2005, a ONU lançou o Millennium Ecosystem Assessment, um estudo de 

quatro anos, feito por 1.360 especialistas de 95 países, que afirmou que “as atividades 

humanas têm degradado aproximadamente 60% dos serviços naturais” (MILLER; 

SPOOLMAN, 2012, p. 13). 

 Em 2015, a ONU apresentou uma agenda que ampliou os oito objetivos da 

Declaração do Milênio2 para dezessete objetivos, denominados Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, que possui a primazia de envolver todos os atores em 

prol do desenvolvimento mais justo para todos. O foco é fortalecer a paz universal, 

garantir a igualdade e a dignidade social, o comprometimento com a proteção dos 

recursos naturais do planeta, evidenciando o bem estar, a qualidade de vida na água, 

ar e terra, ação contra a mudança do clima, comunidades sustentáveis entre outros 

(ONU, 2019). 

 Outros marcos internacionais deram lugar a luta da sociedade mundial em 

defesa do meio ambiente (Quadro 1), o que vem demonstrando preocupação com o 

 
2 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, conhecido também como 8 jeitos de mudar o mundo, 
foram metas socioeconômicas, lançadas no ano 2000, que os países componentes da ONU se 
comprometeram a atingir até o ano de 2015. Cada um dos oitos objetivos tem suas metas. São eles: 
1) erradicar a pobreza extrema e a fome; 2) atingir o ensino básico universal; 3) promover a 
igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4) reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar 
a saúde materna; 6) combater o HIV/aids, a malária, a tuberculose, entre outras doenças; 7) Garantir 
sustentabilidade; 8) estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 
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desenvolvimento sustentável do planeta, embora, na prática pouco se tem feito em 

defesa dele. 
 
Quadro 1 - Resumo dos principais acontecimentos relacionados com o Desenvolvimento Sustentável 

Ano Acontecimento Objetivo 
 

1560 Primeira vez com o uso 
racional das Florestas 

Na Alemanha na província da Saxônia, iniciou a 
preocupação, pelo uso racional das florestas, de forma 

que elas pudessem se regenerar e se manter permanente 
(BOFF, p. 32, 2012) 

1713 Palavras “Sustentabilidade” 
Na Saxônia, pelo então capitão Hans Carl Von Carlowitz, 

que a palavra Sustentabilidade se transformou em um 
conceito estratégico (BOFF, p. 33, 2012) 

1872 Criação do primeiro Parque 
Nacional 

Preservação da natureza. Parque Nacional de 
Yellowstone é um parque nacional norte-americano. Os 

governos estadual e nacional, passam assumir funções de 
preservação, proteção e administração de áreas naturais. 

1962 Publicação do Livro: 
“Primavera Silenciosa” 

Livro publicado por Rachel Carson, com grande 
repercussão da opinião pública e expunha os perigos do 

inseticida DDT 

1968 Criação do Clube de Roma 

Organização informal cujo objetivo era promover o 
entendimento dos componentes variados, mas 

interdependentes – econômicos, políticos, naturais e 
sociais, que formam o sistema global. 

1968 

Conferência da UNESCO 
sobre a conservação e o uso 

racional dos recursos da 
biosfera 

Nessa reunião, em Paris, foram lançadas as bases para a 
criação do Programa: Homem e a Biosfera (MAB) 

1971 Criação do Programa MAB da 
UNESCO 

Programa de pesquisa no campo das Ciências Naturais e 
sociais para a conservação da biodiversidade e para a 

melhoria das relações entre o homem e o meio ambiente 

1972 
Publicação do Relatório 

‘Limits to Growth’ pelo Clube 
de Roma 

Diagnóstico sobre os recursos terrestres e o processo de 
degradação ambiental. Desenvolvimento do Conceito de 
ecodesenvolvimento e início da estruturação de órgãos 

ambientais por diversas nações. Poluir passa a ser crime. 

1972 

Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio 

ambiente Humano em 
Estocolmo, Suécia 

A primeira manifestação dos governos de todo o mundo 
com as consequências da economia sobre o meio 

ambiente. Participaram 113 Estados – membros da ONU. 
Um dos resultados do evento foi a criação do Programa 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA) 

1975 Carta de Belgrado Estabeleceu metas para a educação ambiental 

1977 Conferência de Tbilisi 
Declaração sobre educação ambiental, princípios e 

orientações, é considerada um dos principais eventos 
sobre Educação Ambiental do Planeta. 

1980 I Estratégia Mundial para a 
Conservação 

A IUCN, com a colaboração do PNUMA e do World 
Wildlife Fund (WWF), adota um plano de longo prazo para 

conservar os recursos biológicos do planeta. No 
documento aparece pela primeira vez o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”. 

1981 Lei 6.938, de 31 de agosto de 
1981 Estabelecimento da política nacional de meio ambiente 

1983 
A ONU cria a comissão 

Mundial Sobre Meio Ambiente 
(Comissão Brundtland) 

Presidida pela primeira-Ministra da Noruega Gro H. 
Brudthand, tinha como objetivo examinar as relações entre 

o meio ambiente e o desenvolvimento e apresentar 
propostas viáveis (DIAS, p. 41,2011) 

1983 Convenio de Viena Propostas para ações de preservação da camada de 
ozônio. 
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1987 
Relatório Final da Comissão 
de Brundtland “Nosso Futuro 

Comum” 

Diagnóstico dos problemas ambientais globais com 
propostas de desenvolvimento econômico integrado com 

as questões ambientais 

1987 Protocolo de Monte real 
Interrompeu a fabricação e a utilização de CFC 

(clorofluorcabono) estabelecendo – se prazos para sua 
substituição. 

1989 Convenção de Basiléia 

Estabelecer regras para deslocamentos transfronteiriços 
de resíduos, ou seja, controle de operações de importação 
e exportação proibindo envios de resíduos a países sem 
estrutura técnica, legal e administrativa para recepção e 

tratamento utilização. 

1991 
II Estratégia Mundial para a 
Conservação: “Cuidado da 

Terra” 

Documento conjunto do IUCN, PNUMA e WWF, mais 
abrangente que o formulado anteriormente; baseado no 
Relatório de Brundtland, preconiza o reforço dos níveis 
políticos e sociais para a construção de uma sociedade 

mais sustentável 
1992 Normas BS7750 Criação de bases e padrões para a norma ISSO 14000 

1992 
Rio 92 (Cúpula da Terra) 
Conferência sobre meio 

ambiente e desenvolvimento 

Reunião de 120 chefes de estados de mais de 170 países 
resultou na criação da Agenda 21, e do tratado de 

educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis para 
discursão das questões ambientais. 

1995 Conferência para o 
Desenvolvimento Social 

Criação de ambiente econômica, política social, cultural e 
jurídico que possibilite o desenvolvimento social 

1995 

A Conferência das Partes 
(COP) é o órgão supremo da 

Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima 
(UNFCCC) 

É avaliado o progresso dos membros em lidar com as 
mudanças climáticas e se estabelecem as obrigações 

para reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

1997 
3 ª Conferência das Partes da 

Convenção sobre o 
Mudanças Climáticas 

Definição de metas para a redução de emissões de gases 
de efeito estufa, para os países desenvolvidos e os, 

apresentavam economia em transição para o capitalismo 

1997 Rio +5 Realizada em New York, teve como objetivo analisar a 
implementação do Programa da Agenda 21 

2000 I Foro Mundial de âmbito 
Ministerial (Suécia) 

Teve como Resultado a aprovação da Declaração de 
Malmo, que examina as novas questões ambientais para o 
século XXI e adota compromissos no sentido de contribuir 

mais efetivamente para o desenvolvimento sustentável 

2000 Os 8 Objetivos do Milênio 
(ODM) - Nova York 

Líderes mundiais se reuniram na sede das Nações 
Unidas, para adotar a Declaração do Milênio da ONU.Com 
a Declaração, as Nações se comprometeram a uma nova 
parceria global para reduzir a pobreza extrema, em uma 
série de oito objetivos, com um prazo para o seu alcance 

em 2015 

2002 
Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável 
– Rio +10 

Realizado em Johanesburgo, nos meses de agosto e 
setembro, procurou examinar se foram alcançadas as 

metas estabelecidas pela conferência do Rio 92e serviu 
para que os Estados reiterassem seu compromisso com 

os princípios do Desenvolvimento Sustentável 

2005 Protocolo de Kyoto entra em 
vigor 

Obrigando países desenvolvidos a reduzir os gases que 
provocam o efeito estufa e estabelecendo o Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo para os países em 
desenvolvimento. 

2007 Relatório do Painel das 
Mudanças Climáticas 

O painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) divulga seu mais bombástico relatório, apontando 
as consequências do aquecimento global até 2100, caso 

os seres humanos nada façam para impedi-lo. 

2010 ISO 26000 – Reponsabilidade 
Social 

No dia 1º de novembro, a International Standard 
Organization (ISO) divulga a Norma ISO 26000 para 

responsabilidade social e que terá grande impacto nas 
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organizações, tornando as mais sensíveis ao engajamento 
em projetos visando o desenvolvimento sustentável 

2012 

Rio + 20 
A Conferência das Nações 

Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável 

O objetivo da Conferência foi a renovação do 
compromisso político com o desenvolvimento sustentável. 

Principais temas A economia verde no contexto do 
desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza 

e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável. Finalizou com o relatório "O Futuro que 

queremos". 

2015 Transformando nosso mundo 
Agenda 2030 

Após mais de três anos de discussão, os líderes de 
governo e de estado aprovaram, por consenso, o 

documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. A Agenda é 

um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 
prosperidade. Ela busca fortalecer a paz universal com 

mais liberdade, e reconhece que a erradicação da pobreza 
em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, é o maior desafio global ao 
desenvolvimento sustentável 

2015 COP21 - PARIS 

A busca alcançar um novo acordo internacional sobre o 
clima, aplicável a todos os países, com o objetivo de 

manter o aquecimento global abaixo dos 2°C. A UNFCCC 
foi adotada durante a Cúpula da Terra do Rio de Janeiro, 
em 1992, e entrou em vigor no dia 21 de março de 1994. 

Ela foi ratificada por 196 Estados, que constituem as 
“Partes” para a Convenção. 

2016 COP 22 

Reunidos no último dia da 22ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (COP22), realizada em Marrakesh, no Marrocos, 
líderes mundiais prometeram avançar na implementação 
do Acordo de Paris. A proclamação final da COP22 cita 

um impulso irreversível sobre o combate à mudança 
climática no mundo, levado adiante não apenas por 

governos, mas também por cientistas, pelo setor privado e 
pela ação global de todos os tipos e níveis. 

2017 COP 23 

Gutierres, Secretário Geral da ONU, mencionou o relatório 
da ONU Meio Ambiente, que mostrou ser provável que os 

níveis de concentração de gases de efeito estufa na 
atmosfera em 2020 sejam tão altos que seja 

“extremamente difícil” alcançar as metas de redução do 
Acordo de Paris para 2030. 

2018 COP 24 COP24: países definem regras para implementar acordo 
de Paris 

2019 COP 25 

Madri foi a sede da COP 25, marcada para o período de 2 
a 13 de dezembro 2019. Líderes mundiais enfrentam 
crescente pressão de jovens. Exemplo a Jovem Greta 

Thunberg, recebeu Prémio Embaixador de Consciência é 
o prémio de direitos humanos mais prestigiado da 

Amnistia Internacional. 
Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2011), Dias (2011), Boff (2012), PNUD-ONU Brasil (2019). 
 

Observa-se a partir do levantamento histórico dos principais marcos sobre a 

temática que trata do desenvolvimento, agora com preocupações para a 

sustentabilidade, este necessita de entendimento de todos os setores (governos, 

iniciativas privada, sociedade civil organizada), pois a deficiência de um dos pilares 

da sustentabilidade pode contribuir para a inibição das ações que efetivamente 
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promovem o desenvolvimento sustentável. Logo, a prática do conceito do 

desenvolvimento sustentável, gera um processo que abarca as estratégias de 

instancias globais e local, em prol de uma cultura sustentada na harmonização de 

tecnologia e intervenções políticas que consolidem as esferas econômicas, sociais e 

ambientais, tais como preconizam Sachs (2008) e Seiffert (2011). 

 O conceito de desenvolvimento sustentável tem múltiplas dimensões, 

buscando o desenvolvimento das atividades e incorporando indivíduos com a 

natureza, em uma relação de equilíbrio com diversos aspectos. Para Sachs (2008, p. 

85-89) existem oito critérios de sustentabilidade, a saber: 

• Social: que se refere ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade 

social, com distribuição de renda justa, emprego pleno e/ou autônomo com 

qualidade de vida decente e igualdade no acesso aos recursos e serviços 

sociais. 

• Cultural: referente a mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre 

respeito à tradição e inovação), capacidade de autonomia para elaboração de 

um projeto nacional integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos 

modelos alienígenas) e autoconfiança, combinada com abertura para o mundo. 

• Ecológica: relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua 

produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não 

renováveis. 

• Ambiental: trata-se de respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais. 

• Territorial: refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação 

das inclinações urbanas nas alocações do investimento público), melhoria do 

ambiente urbano, superação das disparidades inter-regionais e estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis. 

• Econômica: desenvolvimento econômico Inter setorial equilibrado, com 

segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos 

de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica 

e inserção soberana na economia internacional. 

• Política (Nacional): democracia definida em termos de apropriação universal 

dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado para 
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implementar o projeto nacional, em parceria com todos os empreendedores e 

um nível razoável de coesão social. 

• Política (Internacional): baseada na eficácia do sistema de prevenção de 

guerras da ONU, na garantia da paz e na promoção da cooperação 

internacional, Pacote Norte-Sul de eco Desenvolvimento, baseado no princípio 

da igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade de 

favorecimento do parceiro mais fraco), controle institucional efetivo do sistema 

internacional financeiro e de negócios, controle institucional efetivo da 

aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos 

recursos naturais, prevenção das mudanças globais negativas, proteção da 

diversidade biológica (e cultural), gestão do patrimônio global, como herança 

comum da humanidade, sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica 

internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e tecnologia, 

também como propriedade da herança comum da humanidade (SACHS, 2008, 

p. 85-89). 

 

 O grau de conexão de cada sociedade pode ser observado a partir do seu nível 

de desenvolvimento, trabalhando em uma proporção local para o global, repensando 

suas demandas, incorporando os pilares econômico, social e ambiental nos diversos 

segmentos que constitui a sociedade (CASTELLS, 1997). 

 

2.2 Turismo: alguns aspectos conceituais 
 

 O primeiro conceito de turismo foi elaborado em 1911, pelo economista 

austríaco Hermann von Schullern zu Schattenhofen, onde ele citava que o turismo 

compreende todos os processos, inclusive o econômico, que se manifestam na 

chegada, permanência e na saída do turista de determinado município, estado ou país 

(BARRETTO, 2003). 

 Em 1993, a Organização Mundial de Turismo, define turismo como "as 

atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares 

distintos dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com 

fins de lazer, negócios e outros”. Essa definição passou a ser aceita e difundida após 

a International Conference on Travel and Tourism Statistics, em New York, nos Estado 

Unidos. 
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 De acordo Lopes (2011), o turismo se difere de outros setores ou atividades 

econômicas, pois nesse serviço prestado existe uma combinação de elementos que 

pode incluir transporte, alojamento, alimentação, entretenimento, que geralmente são 

fornecidos por diferentes empresas. Esses componentes podem ser vendidos ao 

turista separadamente ou combinados em pacotes. 

 Quando se trata do produto ou serviço turístico, é importante compreender tais 

conceitos, pois embora o turismo constitua-se um setor de serviços (COOPER et al., 

2011), umas de suas principais características “é o fato de o consumo da experiência 

acontecer fora do ambiente regular do consumidor” (COOPER et al., 2011, p. 4) ou 

seja, o cliente precisa se deslocar para desfrutar do produto comprado. Portanto, o 

que o turista compra é a “experiência” (RUSCHMANN, 2001, COOPER et al., 2011) 

proporcionada pelo conjunto de recursos - conforto das instalações hoteleiras, 

gastronomia, transporte, infraestrutura etc. - que devem estar à sua disposição 

visando satisfazer suas necessidades. 

 Para Cooper et al. (2011, p. 4), “o turismo é formado por um conjunto de 

infraestruturas e de recursos físicos que tem um impacto significante sobre os lugares 

onde estão situados”. Assim, entende-se que o turismo pode influenciar o 

desenvolvimento local, com base nesse conjunto citado por Cooper et al. (2011), para 

o qual existe uma experiência de produto para o turista, composta por dois fatores 

consumo e produção. 

 Antes de seguir com a abordagem sobre o conceito de turismo é importante 

destacar que a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001) diferencia turista de 

excursionista. Sendo assim, Padilha (1994) conceitua o turista como aquele visitante 

temporário, que permanece fora de sua localidade por mais de 24 horas e menos de 

3 meses, cujo deslocamento não foi motivado para o exercício de atividade 

profissional. Cooper et al. (2011, p. 10) conceituam o turista como “consumidores 

envolvidos em uma situação de mobilidade temporária e voluntaria em relação ao seu 

ambiente de moradia”. Em relação ao excursionista Ferreira (2007), Barreto (2003) o 

definem como aquele indivíduo que realiza viagens temporárias que chega e sai no 

mesmo dia do local de destino (ANDRADE, 2002). 

 Representada a diferenciação entre turista e excursionista, retoma-se ao 

conceito de turista, expondo que este de acordo com o Plano Nacional de Turismo 

(PNT, 2018-2022, p. 15) é um importante segmento econômico que vem contribuindo 

para a economia do Brasil, possibilitando alcançar os objetivos de contribuir para a 
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redução das desigualdades sociais e econômicas regionais e promover a inclusão 

social pelo crescimento da oferta de trabalho e melhora na distribuição de renda. 

 Para Santos (2016), o turismo constitui um conjunto de técnicas baseadas em 

princípios científicos, que tem como objetivo prestar uma série de serviços a pessoas 

que pretendem aproveitar o tempo livre para viajar. Esse tempo disponível para o 

lazer, motiva as pessoas a viajarem em busca uma experiência única. Nesse contexto, 

o turismo deve ser uma atividade planejada oferecendo produtos e serviços de 

qualidade e com menor impacto de carbono. Para Lemos (2000), o setor turístico: 

 
... possui uma cadeia de atividades econômicas - que podemos definir como 
um conjunto de fornecedores e produtores finais - que arrecadam com os 
gastos dos turistas. Algumas atividades são tipicamente voltadas, para 
turistas, como a venda de passagens aéreas e de estada em hotéis, mas 
outras são voltadas para os habitantes e são desfrutadas pelos turistas (p. 
24). 

 

 Assim, pode-se considerar que o turismo não é apenas um serviço ou produto 

é uma cadeia de atividades que geram valor econômico para o território onde se 

desenvolve. Grimm (2016) ressalta que apesar do turismo ser muitas vezes o principal 

elemento de geração de trabalho e renda, torna muitas comunidades dependentes da 

atividade e, esta dependência, segue a autora, aumenta a vulnerabilidade dos 

destinos caso ocorram eventos capazes de inferirem na atividade, podendo interferir 

no fluxo turístico de uma determinada região, e abalar as estruturas de acordo com as 

características da localidade explorada3. 

 Cooper et al. (2011) sugerem que as empresas precisam saber lidar com as 

externalidades que atuam como barreira para a gestão do turismo, sejam elas no 

campo da receita provinda da atividade, seja das variáveis de influência sobre o 

comportamento de compra dos indivíduos, para que os empresários possam qualificar 

seus produtos e serviços e orientar suas ofertas ao mercado, de acordo com os 

desejos e as necessidades do consumidor (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

 
3 Com a crise do Covid-19, o setor do turismo de imediato foi um dos mais afetados, reflexo das medidas 
de controle adotadas, como a quarentena determinada pelos Estados, seguindo as orientações das 
Organização Mundial da Saúde- OMS. Conforme OMT (2020) o setor de turismo foi impactado de tal 
forma, que ainda não calcula-se os resultados negativos do setor, as atividades como voos de viagens 
e trabalho foram cancelados, Hotéis com restrições, parques fechados para evitar aglomerações, por 
conseguinte os resultados são incertos, certo é que haverá danos irreparáveis no setor, para dar aporte 
e uma possível segurança é necessário os Governos realizarem ações para mitigar os impactos 
negativos. 
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 Portanto, o turismo sustentável deve considerar um modelo de 

desenvolvimento econômico e socioambiental que permita: melhorar a qualidade de 

vida de comunidades receptoras; proporcionando benefícios econômicos e sociais a 

todos os agentes envolvidos, promover a alta qualidade em relação a experiência do 

turista, ao ambiente e a comunidade, garantir a repartição equitativa dos benefícios e 

dos custos e proporcionar a inclusão dos impactos do turismo no ambiente cultural 

(TEIXEIRA et al., 2019). 

 

2.2.1 Turismo e sustentabilidade 

 

 A lógica do desenvolvimento sustentável se propagou no setor de turismo 

quando, de acordo com Grimm (2016), o modelo turístico baseado no alto consumo 

de “massa” começou a dar sinais de esgotamento trazendo à tona a necessidade de 

repensar seu desenvolvimento. Neste caso, é importante que a atividade sugira a 

indução de práticas de base ecológica4, promovendo harmonia entre homem (visitante 

e visitado) e natureza, tendo em vista que o ambiente natural é uma das principais 

bases para seu desenvolvimento, e a atividade deva primar por alternativas de 

desenvolvimento sustentável (GRIMM, 2016). 

 O turismo, como setor importante da economia é percebido como uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável, pois envolve a cultura das comunidades 

onde está diretamente ligado, ao pilar do desenvolvimento social, a preservação do 

meio ambiente, e a economia gerando trabalho e renda às comunidades e aos 

territórios. O MTur tem lançado propostas de desenvolvimento que buscam atender a 

agenda 20306. Conforme o MTur (2018), o Plano Nacional de Turismo 2018-2022, é 

um incentivo ao turismo e apresenta as seguintes iniciativas: (i) estimular a adoção de 

práticas sustentáveis no setor turístico; (ii) promover a integração da produção local à 

cadeia produtiva do turismo e o desenvolvimento do Turismo de Base Local; (iii) 

possibilitar o acesso democrático de públicos prioritários à atividade turística e; (xv) 

intensificar o combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes no turismo. 

 
4 No turismo o termo “práticas de base ecológica” se refere à atividade turística preocupada com uso 
sustentável dos recursos naturais e adequada destinação dos resíduos gerados por essa atividade; 
valorização, resgate e proteção dos aspectos culturais e do patrimônio histórico das comunidades 
(GRIMM, 2016). 
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 De acordo com o MTur (2018), o desafio do turismo está em “fomentar um 

modelo de turismo sustentável por meio de mecanismos que incentivem o 

engajamento do setor público, do trade e do turista, para a adoção de práticas 

responsáveis”. Para que esses mecanismos se tornem eficazes o ministério realiza a 

articulação institucional com parceiros estratégicos como: 

• Associação Brasileira de Operadoras de Turismo: a iniciativa reconhece as 

melhores práticas e dá visibilidade às empresas e suas ações sustentáveis; 

• Turismo Sustentável no Brasil: mapa do Turismo Sustentável no Brasil com 

premiações para as melhores Iniciativas; 

• Campanha Mares Limpos: apoio institucional à Campanha Mares Limpos, da 

ONU Meio Ambiente; 

• Programa Turismo Sustentável e a Infância (TSI): que tem como objetivos a 

prevenção e o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes 

nos equipamentos do turismo; 

• O Programa Turismo Acessível: que se constitui na política de acessibilidade 

do MTur e propõe uma série de medidas que visam promover a inclusão social 

e o acesso de pessoas com deficiência aos benefícios da atividade turística 7 

(MTur, 2018). 

 
 Para a OMT (2016), o turismo é um importante aliado no alcance dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A entidade desenvolveu uma plataforma 

online (Figura 2) com objetivo de promover a implementar algumas diretrizes da 

Agenda 2030 por meio do setor de Viagens e Turismo, conhecida como 

“Tourism4SDGs”. A plataforma busca aumentar a competividade do turismo com base 

na sustentabilidade, formar melhores políticas de turismo para apoiar organizações e 

pessoas, por meio de parcerias, assim promovendo melhores alocações de recursos. 
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Figura 2 - Plataforma Tourism4SDGs 

 
                Fonte: MTur (2018). 

 

 As etapas apresentadas nas propostas na plataforma são: 

• O viajante visa propagar informação sobre os ODS e bem como ter consciência das 

decisões e ações tomadas durante a viajem pode contribuir imensamente para 

avançá-las; 

• Que governos crie políticas de turismo solidas para aumentar o papel do turismo 

na realização da Agenda 2030; 

• Organização Internacional deve contribuir trabalhando com todas as partes 

interessadas para avançar na contribuição do turismo para a realização da Agenda 

2030 em suas respectivas áreas de ação; 

• Doador é a comunidade global de doadores que deve aumentar seu apoio ao 

turismo sustentável, reconhecendo os amplos impactos do turismo em todas as 

dimensões do desenvolvimento sustentável, portanto em todos os 17 ODS; 

• Academia e Sociedade Civil organizada (CSO) a academia busca se aprofundar e 

incentivar pesquisas sobre o turismo, treinar e capacitar jovens para área e a 

sociedade civil e; Empresa Competitividade é o principal impulsionador de negócios 

para a sustentabilidade. As empresas podem aproveitar a Agenda 2030, adotando 

modelos e práticas de negócios sustentáveis. 
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 A Plataforma Tourism4SDGs foi desenvolvida com o apoio da Secretaria de 

Economia da Suíça, com objetivo de engajar e promover a atividade turística junto aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essa plataforma busca atuar com 

três características para aprender, compartilhar e agir. 

 Dessa forma, o MTur espera que o setor de turismo possa operar de forma 

mais assertiva em relação ao desenvolvimento de uma atividade mais sustentável, 

que envolva a participação de todos visando atender aos princípios distributivos de 

renda e a proteção socioambiental. Portando, em um contexto de aplicação 

internacional, nacional e regional, o desenvolvimento do turismo reflete a necessidade 

de inserir-se em uma agenda mais ampla, reconhecendo os limites de meio ambiente, 

a importância das comunidades locais, e seu papel para o alcance dos ODS. 

 

2.2.2 Práticas Sustentáveis 

 

 O setor turístico apresenta-se como importante setor para execução de boas 

práticas, consideradas no contexto da sustentabilidade como as mais indicadas para 

se atingir um desenvolvimento que se diz ser mais amigável com a natureza e todas 

as formas de vida do planeta. Conforme a Plataforma de Boas Práticas para o 

Desenvolvimento Sustentável (2020), as boas práticas consistem em “técnica(s) 

identificada(s) e experimentada(s) como eficiente(s) e eficaz(es) em seu contexto de 

implantação, para a realização de determinada tarefa, atividade ou procedimento” e 

que esses tenham um objetivo. 

 Para o Mtur (2010, p. 32) práticas sustentáveis são “técnicas que 

complementam e associam as características e os critérios dos métodos já 

estabelecidos e consagrados como ecologicamente corretos, economicamente 

viáveis, socialmente justos e culturalmente aceitos”. 

 No Guia de Boas Práticas de Sustentabilidade para Gestão e Operação em 

Meios de Hospedagem elaborado na conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, boas práticas ou práticas sustentáveis podem ser 

consideradas formas de operacionalizar a gestão de aspectos de sustentabilidade.  

 Para as boas prática serem sustentáveis são considerados três tipos de 

sistemas de gestão ambiental em implantação na hotelaria brasileira: o sistema 

baseado na metodologia de Produção Mais Limpa (P+L); o sistema ambiental 

autônomo, esse utilizado pela grande parte dos pequenos empreendedores, 
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específicos e projetados para determinados hotéis; e o sistema baseado na norma 

série ISO 14000 (GONÇALVES, 2004). 

 Para Calazans (2016), as inovações fazem parte das práticas sustentáveis e 

estas criam produtos melhores e práticas mais eficientes, e empreendem novos 

mercados, por conseguinte melhora a imagem do negócio e pode trazer ganhos nos 

estágios de implementação das práticas considerada por ela sustentáveis como: 

 
... antecipação a futuras alterações legais; geração de serviços e produtos 
com tecnologias verdes, atendendo a um mercado consumidor crescente; 
utilização de cadeias de valores sustentáveis com redução de utilização de 
recursos, custos e aumento de receitas; criação de novos modelos de 
negócio (CALAZANS, 2016, p. 119). 

 

 As tecnologias e práticas sustentáveis têm sido incorporadas à gestão hoteleira 

com a finalidade de adaptação ao desenvolvimento sustentável no setor, sendo 

tecnologias aquelas já existentes no mercado e adquirida para instalação do hotel e, 

as práticas, aquelas desenvolvidas pelo gestor de forma contínua em sua organização 

(AMAZONAS, 2014). 

 Com base em seus estudos sobre a Gestão ambiental na hotelaria: tecnologias 

e práticas sustentáveis aplicadas nos hotéis de João Pessoa-PB, Amazonas (2014), 

levantou alguns aspectos considerados como práticas e tecnologias sustentáveis 

realizadas pelo setor (Quadro 2): 
 

Quadro 2 - Tecnologias e práticas sustentáveis aplicáveis à hotelaria 

Tecnologias 
sustentáveis 

Elevadores inteligentes  
Lâmpadas de baixo consumo  
Sensores de presença  
Televisores de baixo consumo  
Ar-condicionado de baixo consumo  
Sistemas de desligamento automático por 
cartão 

 

Aquecedor solar de água  
Materiais de limpeza biodegradáveis  

Práticas Sustentáveis 

Coleta seletiva  
Envio de resíduos às cooperativas de 
catadores 

 

Armazenamento e correta destinação do 
óleo de cozinha 

 

Obras de artes de artistas locais  
Busca por fornecedores locais  

Fonte: Adaptado de Amazonas (2014). 

 

 Amazonas (2014), apresenta também tecnologias sustentáveis na elaboração 

arquitetônica, tecnologia e escolha dos materiais na construção, tecnologias 
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sustentáveis para a eficiência energética (elevadores inteligentes, lâmpadas de baixo 

consumo, sistema de desligamento por cartão, televisores, sensores, ar condicionado 

de baixo consumo, etc.), além de materiais de limpeza biodegradáveis. As práticas 

sustentáveis no estudo são consideradas como coleta seletiva, envio de resíduos às 

cooperativas de catadores, armazenamento e correta destinação do óleo de cozinha, 

obras de artes de artistas locais e busca por fornecedores locais. 

 Tauchen e Brandli (2006), utilizando-se de preceitos teóricos e dos resultados 

de suas pesquisas, criaram um guia de boas práticas sustentáveis, que nada mais é 

do que uma lista de afirmações como iniciativas e boas práticas de sustentabilidade 

para avaliar as universidades estrangeiras e brasileiras sobre que óptica de 

sustentabilidade, que podem ser aplicados em outras organizações, como também 

nos empreendimentos turísticos, entre eles a hotelaria: 

• Auditoria ambiental para indicar melhorias onde necessário 

• Diagnóstico dos impactos diretos ou significativos para o ambiente 

• Soluções baseadas no padrão de gerência ambiental da ISO 14001 

• Treinamento e sensibilização da equipe de funcionários 

• Treinamento e sensibilização dos alunos 

• Inclusão nos currículos de conteúdos de sustentabilidade ambiental 

• Controle do uso da energia – eficiência energética 

• Programas voltados à população de conscientização ambiental 

• Desenvolvimento de projetos de pesquisa 

• Controle do consumo e reuso da água 

• Alimentação orgânica 

• Sistemas de saúde e a segurança 

• Coleta de indicadores ambientais 

• Controle de efluentes 

• Racionalização do uso de combustíveis – combustíveis alternativos 

• Parceria com outras universidades para desenvolver a questão ambiental 

• Disseminação dos projetos desenvolvidos dentro das instituições 

• Criação de ferramenta para análise da sustentabilidade 

• Programa de reciclagem – gestão de resíduos 

• Organização de eventos na área ambiental 

• Criação de departamento para gestão ambiental 
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• Desenvolvimento e edição de materiais de avaliação ambiental 

• Cursos de formação de gestores ambientais 

• Construções e reformas na instituição seguindo padrões sustentáveis 

• Promoção da biodiversidade dos ecossistemas do campus 

• Plano de ação para melhoria contínua 

• Critérios ambientais com fornecedores de materiais de consumo 

• Espaços verdes – controle da vegetação 

• Utilização de papel reciclado. 
 

 Para Tauchen e Brandli (2006) essas são iniciativas podem contribuir para que 

as instituições possam ser consideradas realizadoras de práticas ambientalmente 

corretas. 

 O Ministério do Meio Ambiente (2020) destaca algumas empresas que realizam  

práticas sustentáveis, e que já implementaram ações que diminuem o impacto da 

produção e descarte das embalagens: 

 
O Pão de Açúcar, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, oferece 
uma alternativa prática e ecologicamente correta para os consumidores 
embalarem suas compras: as sacolas retornáveis. O Boticário lançou o 
Bioconsciência, um projeto que estimula a devolução das embalagens pós-
consumo nas lojas da marca. Estes materiais são encaminhados para 
empresas recicladoras, que transformam as embalagens em matéria-prima 
para outros ciclos produtivos (MMA,2020). 

 

 Essas são algumas das empresas que o MMA que considera na campanha de 

boas práticas e inovações sustentáveis. No Quadro 3 apresenta-se uma síntese 

comparativa de práticas mais sustentáveis do setor hoteleiro, relacionando-as com os 

ODS. 
Quadro 3 - Comparativo entre as boas práticas no setor hoteleiro e os ODS 

Boas práticas do setor Hoteleiro Atendimento aos ODS 
 

Comunicação da empresa para o cliente de que 
ela está alinhada aos propósitos dos ODS. 

Divulgação pode ser realizada por meio de 
imagens no salão de atendimento, como por meio 

de folders ou outros que contemplem os ODS. 
Podendo ser também por meio de banner ou de 

vídeos educativos. 
Conscientização do não desperdício de alimentos 
no café ou almoço. Adquirir alimentos produzidos 

localmente. 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável. 
Compartilhar de momentos com a natureza, pode 
trazer benefícios físicos e metais para hospede, 

proporcionar atividades como caminhada e 
informativos de atrativos no município. 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; 
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Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas. 

Uso consciente da água potável, Captação da 
água da chuva, para hortas ou jardins. Reuso da 

água, por meio de sistema zona de raízes (Junco) 
assim pode reutilizar para descarga, jardins ou 

hortas. 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todos. 

Desenvolvimento econômico da hotelaria, 
crescimento dos profissionais envolvidos, e 

consequentemente desenvolvimento local da 
comunidade. Fomentar as atividades sustentáveis, 

de baixo carbono do turismo. 
 

Parcerias com cooperativas de reciclagens de 
resíduos sólidos e praticar a separação do lixo 

reciclável, compostagem, pois os mesmo que se 
não separada corretamente geram contaminação 

no solo e consequentemente no lenço freático 
Preferência de fornecedores em comércio local e 

com práticas socioambientais. 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 
 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis 

Busca atender as práticas inovadoras realizadas 
pelos hotéis. Parte do princípio de que inovação 
pode ser uma adaptação, um novo processo ou 
produto. Exemplo como troca de lâmpadas por 

mais econômicas e sustentáveis. 
 

Assim os hotéis regionais tendem muitos produtos 
inovadores tais como: Cachaça artesanais de 

produtos locais e instalação de painéis 
fotovoltaicos, aquecedor solar, 

 
O consumo e produção sustentáveis: uma prática 
existente em muitos hotéis são, a conscientização 

dos hospedes em relação ao uso das toalhas. 
 

Outra prática é a produção dos alimentos 
conforme a demanda. 

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva e sustentável 

e fomentar a inovação; 
 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis; 

Fonte: Adaptado de Amazonas (2014); ONU (2015). 

 

 Menestrina e Zablonsky (2018) realizaram um estudo com 2.040 pessoas sobre 

a comunicação das boas práticas adotadas por empresas sustentáveis e afirmam que 

existem a preocupação dos consumidores em comprar produtos de empresas que 

contribuem para a sustentabilidade e que as pessoas também se preocupam com a 

sustentabilidade no dia a dia. Assim, compreender e adotar práticas sustentáveis pode 

contribuir para o alcance de mercado das organizações, tornando-as mais 

competitivas e socio ambientalmente responsáveis. 

 Menezes et al. (2016) aponta que na maioria das empresas não existe um 

programa de gestão ambiental formalizado, no entanto, elas atuam com práticas e 

ações sustentáveis, mas não fazem adoção de nenhum programa sistematizado de 

ações formalizadas. Tal questão sinaliza para a necessidade na adoção de processos 
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empresariais mais comprometidos com a sustentabilidade, podendo ser essa prática 

uma oportunidade de melhoria do negócio e contribuição para uma imagem positiva 

da empresa. 

 

2.3 Gestão ambiental e o turismo 

 

 O acelerado crescimento demográfico e econômico vem abrindo portas para 

uma nova visão empresarial. As empresas eram vistas com a responsabilidade de 

resolver problemas econômicos, no entanto, nas últimas décadas tem-se 

desenvolvido uma nova visão referente a gestão do negócio. É o surgimento de novos 

papéis desempenhados por elas nas áreas de desenvolvimento socioambiental 

(DONAIRE,1999). 

 No setor do turismo, não é diferente. Nele torna-se necessário refletir a forma 

do desenvolvimento, aproximando-a aos preceitos da sustentabilidade. Assim, as 

empresas do setor tendem a criar e desenvolver produtos e serviços com essa nova 

concepção de planejamento, conectadas ao desenvolvimento socioambiental, além 

do mero objetivo econômico ou de geração de lucro. O planejamento e a gestão do 

turismo, tende a ser uma combinação de ideias econômicas, sociais e ambientais que 

conjecturam a diversidade de razões que podem influenciar no desenvolvimento do 

setor turístico (HENRIQUES, 2003). 

 A preocupação ambiental vem sendo difundida cada vez mais, isso decorre da 

conscientização da população, ou seja, boa parte das pessoas não está pensando 

somente no imediato (presente) e sim com a qualidade de vida contínua. Silva et al. 

(2018), tratam da existência da sustentabilidade como uma filosofia corporativa, ao 

discorrer que os recursos naturais devem ser usados de forma consciente, garantindo 

esses recursos para as gerações futuras. Para isso, segue o autor “cada corporação 

contribuirá, não com medidas imediatistas, mas sim com entendimento, 

conscientização e planejamento” (SILVA et al., 2018, p. 14). Jacobi (2005, p. 526) 

descreve que o despertar para uma “sociedade sustentável é permeado de 

obstáculos, na medida em que existe uma restrita consciência na sociedade a respeito 

das implicações do modelo de desenvolvimento em curso”. 

 De acordo com Seiffert (2008), o amadurecimento em relação a importância de 

se colocar em prática a ideia do desenvolvimento sustentável, ou seja, exercitar as 

teorias existentes, se notou a necessidade de envolver a economia, ecologia e 



38 

 

política. Neste contexto, o planejamento turístico ganha identidade própria, uma vez 

que o setor passa a ser visto e gestionado de forma sistêmica inserindo-se nas 

políticas de governo (HENRIQUES, 2003). 

 Para Donaire (1999) nos últimos anos as empresas tendem a se preocupar com 

sua imagem junto ao mercado, esse fato decorre da crescente conscientização dos 

consumidores, esse fato deriva da necessidade de preservação dos recursos naturais, 

por parte dos consumidores/usuários, onde as organizações têm colocado em pauta 

no seu planejamento ações estratégicas para tomada de decisão. Este 

comportamento adotado pelas empresas visa passar uma imagem de uma 

organização ecologicamente correta para o mercado (DONAIRE,1999). 

 Corazza (2003) descreve que na metade da década de 1970, inicia-se nas 

estruturas das empresas uma nova função denominada de “serviço ambiental” ou 

então a pessoa “responsável pelo meio ambiente” ele ainda descreve sobre as 

décadas de 1980 onde as empresas se organizavam no intuito de prevenção e 

treinamento e até os dias que o responsável da área de meio ambiente pode 

influenciar nas tomadas de decisões estratégicas da empresa: 

 
• Antes de 1980, o tamanho dos departamentos era reduzido e suas atividades 

focalizavam essencialmente a evolução da regulamentação e a produção de 

diversos documentos, atestando os esforços realizados pela empresa 

(relatórios de eco toxicologia, declarações e demandas de autorização etc.). As 

atribuições do responsável pelo departamento ambiental envolviam a busca da 

conformidade com as normas ou com quaisquer outros dispositivos de 

regulamentação ambiental; 

• Durante os anos 1980, as atividades dos departamentos se orientaram 

progressivamente para a elaboração de programas de prevenção, com a 

formação de pessoal, a avaliação das diferentes unidades ou setores de 

atividade... A responsabilidade dos membros da equipe ambiental se estendia 

à aplicação de medidas internas e de proteção; 

• Desde o final dos anos 1980, a atenção do departamento ambiental é voltada 

às possibilidades de desenvolvimento em torno das questões ambientais. A 

busca de oportunidades estratégicas e a elaboração de políticas ambientais 

proativas são centrais nas atividades do departamento. O responsável e a 

equipe ambiental se inserem na estrutura decisória e influenciam 
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progressivamente as escolhas estratégicas e de desenvolvimento tecnológico 

da firma (CORAZZA, 2003, p. 4). 

 

 No Brasil a revolução institucional da gestão ambiental, caracterizou–se da 

desarticulação de várias instituições envolvidas, como: ONGs, governos e outros, 

porém a carência de recursos financeiros e humanos e a deficiência na coordenação 

levaram a dificuldade de efetivar o gerenciamento das questões relacionadas ao meio 

ambiente (CORAZZA, 2003). Esta circunstância procedeu de várias estratégias para 

o desenvolvimento econômico, pois desde quando o Brasil era colônia a exploração 

dos recursos naturais foi intensificada, na forma de ciclos: pau Brasil; cana de açúcar; 

ouro; café e borracha, o qual buscava o crescimento econômico sem importar-se com 

os recursos naturais (SEIFFERT, 2008). Portanto, seja em níveis global ou local, “uma 

empresa socialmente responsável deve reconhecer o impacto que suas atividades 

causam sobre a sociedade na qual está inserida, gerenciar os impactos econômicos, 

sociais e ambientais de suas operações” (CRUVINEL, 2008, p. 42). 

 No setor turístico a gestão ambiental deve ser tema central, considerando-se o 

grande impacto de suas atividades ao meio ambiente. Existe um aumento dos 

impactos gerados em decorrência do crescimento do Turismo para Agnol (2012). 

Estes podem ser reversíveis quando detectados no seu início, ou antes, e irreversíveis 

quando não lhes é dada a devida atenção e, no momento que se percebe isso já será 

tarde demais para a sua reversão”. 

 
Ao longo de toda história registrada, de certa forma o Turismo teve um 
impacto sobre tudo e todos os que estiveram em contato com ele. Num plano 
ideal, esses impactos deveriam ter sido positivos, no tocante aos benefícios 
obtidos tanto pelas áreas de destino quanto por seus residentes. Esses 
impactos positivos significariam para o local resultados tais como melhorias 
nas condições econômicas, uma promoção social e cultural e a proteção dos 
recursos ambientais. Teoricamente, os benefícios do Turismo deveriam 
produzir ganhos muito superiores aos seus custos. (THEOBALD, 2002, p. 
81). 

 

 Agnol (2012) descreve que as comunidades receptoras tendem a ver o turismo 

com receio, pois em geral estas não têm a oportunidade de participar das tomadas de 

decisões sobre a questão nessa área. “A atividade turística não só tem repercussões 

psicossociais a nível individual ou de grupo, mas também no conjunto da sociedade” 

(MONTEJANO, 1996, p. 62). 
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 O comportamento humano é mutável, um fator de impacto são as mudanças 

de comportamento dos habitantes em decorrência das “grandes diferenças culturais 

entre países diferentes e as vezes entre diferentes regiões do mesmo país” (ARCHER; 

COOPER, 2001, p. 93). Dessa forma alguns impactos podem ser irreversíveis. Smith 

(1989) (Quadro 4) aponta impactos positivos e negativos para o turismo. 

 
Quadro 4 - Aspectos negativos e positivos do turismo 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
 

Econômicos Econômicos 
Influxo de dinheiro 
Efeito multiplicador 
Indústrias de serviços com trabalho intensivo 
Melhor infra estrutura: estradas, água, esgotos, 
aeroportos, recreação. 
Gastos dos residentes com o uso de atrações 
criadas pelo desenvolvimento 

Sazonalidade 
Perdas econômicas 
Imigração de estrangeiros como mão-de-obra 
Custo de segurança para balancear o crime 
Perda de rendimentos devido a crises 

Sociocultural Sociocultural 

Ampliação da perspectiva social 
Preservação de laços familiares 
Mobilidade incrementada 
Apreciação do patrimônio e da identidade étnica 
Estímulo do folclore; criação de museus 

Perda da identidade cultural na comunidade global 
Transformação dos turistas em “coisas” 
Deterioração de sítios históricos devido ao uso 
exagerado 
Medo de terrorismo e crime 
Simplificação da cultura 

Ambientais Ambientais 

Conscientização da necessidade de conservação 
Estabelecimento de marcas ecológicas 
Conscientização dos limites dos recursos Globais 
Estabelecimento dos limites de uso de terras 

Custos de preservação 
Transformação de parques nacionais e zoológicos 
Perda das áreas selvagens Poluição 
Uso exagerado do habitat devido a febre do 
ecoturismo 

Fonte: Smith (1989). 
 

 Smith (1989) destaca que a entrada do turismo na maioria das vezes beneficia 

economicamente uma comunidade, no entanto o desenvolvimento associado 

frequentemente serve como uma forma de atrair trabalho de fora da área. O turismo 

explorado de forma mal planejada pode despojar uma comunidade e marginalizar os 

residentes (AGNOL, 2012). 

 

2.3.1 Sistema de gestão ambiental 

 

 Para auxílio ao sistema e gestão ambiental, existe um conjunto de 

procedimentos que tem por objetivo a estruturação e o controle dentro de normas e 

padrões. A gestão ambiental é determinada pelo ISO 14000 constituído por uma série 

de normas e diretrizes que determinam a gestão ambiental, por conseguinte a ISO 
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14001/2015 que norteia a especificação e diretrizes para o sistema de gestão 

ambiental na prática. 

 A implantação da ISO 140001 dentro da organização é necessária, 

considerando-se sua importância na formação e capacitação dos profissionais da área 

de gestão ambiental, com competência para planejamento, implantação, 

desenvolvimento, avaliação no sistema de gestão ambiental (DONAIRE,1999). O 

autor descreve que o gestor ambiental possui com conjunto de habilidade reunidas 

em quatro categorias: 

• Técnica: ela busca “poder avaliar as diferentes alternativas, em relação a 

insumos, processos e produtos, considerando-os sob o aspecto ambiental e 

seu relacionamento com os conceitos de custos e de tempo” (DONAIRE, 1999, 

p. 86). Assim ele pode identificar as variáveis e pode medir custos e julgar o 

que for necessário. 

• Administrativa: está "relacionada com o desempenho das tarefas do processo 

administrativo: planejar, organizar, dirigir e controlar, pois, caberá a ele a 

responsabilidade de executar a política de meio ambiente ditada pela 

organização" (DONAIRE, 1999, p. 86). De tal forma que possa implantar, 

organizar, gerir, coordenar a fim de atingir os resultados. 

• Política: por meio da propagação e da consolidação da “ideia de que sua 

atividade, antes de ser uma despesa a mais para a organização, é uma grande 

oportunidade para a prospecção de novas formas de redução de custos e 

melhoria de lucros" (DONAIRE, 1999, p. 87). Esta habilidade tem a finalidade 

de sensibilizar os demais gestores ou diretores da empresa, para o 

engajamento da questão ambiental. 

• De relacionamento humano: "o sucesso desse empreendimento está 

intimamente ligado à participação coletiva e à incorporação desta variável à 

cultura da organização" (DONAIRE, 1999, p. 87). Nesta habilidade ele deve 

executar a sua liderança, que busque alcançar o engajamento e colaboração 

dos funcionários. 

 Ao desenvolver essas habilidades, Donaire (1999) descreve dez passos 

necessários para a excelência ambiental na organizações: (i) desenvolva e publique 

uma política ambiental; (ii) estabeleça metas e continue a avaliar os ganhos; (iii) 

definam claramente as responsabilidades ambientais de cada uma das áreas e do 
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pessoal administrativo (linha de assessoria); (iv) divulgue interna e externamente a 

política, os objetivos e metas e as responsabilidades; (v) obtenha recursos 

adequados; (vi) eduque e treine seu pessoal e informe os consumidores e a 

comunidade; (vii) acompanhe a situação ambiental da empresa e faça auditorias e 

relatórios; (viii) acompanhe a evolução da discussão sobre a questão ambiental; (xv) 

contribua para os programas ambientais da comunidade e invista em pesquisa e 

desenvolvimento aplicados à área ambiental; (x) ajude a conciliar os diferentes 

interesses existentes entre todos os envolvidos: empresa, consumidores, 

comunidade, acionistas etc. 

 Conforme Donaire (1999), para uma organização implantar o sistema de gestão 

ambiental com sucesso, deve ter um profissional competente com as habilidades 

anteriores. Para implantar os passos necessários, no entanto, é imprescindível que a 

alta gestão da empresa tenha interesse na questão ambiental. O autor afirma que alta 

gestão é a responsável pela percepção da variável ecológica no ambiente de negócio, 

portanto, sua elevada posição hierárquica ocupada é atribuída a um modelo de 

integração da gestão ambiental nas empresas que são desenvolvidas em três fases: 

percepção, compromisso e ação. Corroborando, Sanches (2002) afirma que para o 

sucesso da questão ambiental é fundamental a participação do envolvimento da alta 

direção. 

 Com base em todo o arcabouço teórico do desenvolvimento sustentável, 

turismo e das relações entre as práticas sustentáveis e suas especificações no setor 

hoteleiro é relevante que uma boa gestão pode decidir e implantar a maioria práticas 

aqui mencionadas. 

 

2.4 O município de Morretes 
 

 O município de Morretes, no Paraná, possui uma área territorial de 684,580 

km². Faz divisa com os municípios de Antonina, Paranaguá, Guaratuba, São José dos 

Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e Campina Grande do Sul. O acesso ao município 

pode ser feito pela BR 277, ou pela estrada Velha da Graciosa, a primeira estrada a 

ligar o litoral a capital, em meio a Serra do Mar. Possui estrutura do início do século 

XVIII, e é conhecida como antiga Rota dos tropeiros.  
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Figura 3 - Localização do município de Morretes 

 
     Fonte: Google Maps (2019). 
 

 Morretes tem uma pequena população de 15.718 pessoas IBGE, com uma 

densidade demográfica 22,96 hab./km² e um índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de 0,686 (IBGE, 2016), que pode ser considerado médio pelo índice da ONU. 

 Morretes é um município histórico, envolvido pela Serra do Mar que oferece 

diversos atrativos turísticos. Destaque para o trajeto clássico feito pela Estrada de 

Ferro Curitiba - Morretes - Paranaguá, considerada por engenheiros do mundo inteiro 

como uma obra-prima da engenharia. A Estrada da Graciosa, construída durante o 

império e urbanizada por Airton Cornelsen na década de 1950, também uma 

possibilidade para o turista chegar até o município. Além da beleza da paisagem da 

Serra do Mar, diversos atrativos naturais atraem adeptos do montanhismo, da 

canoagem, ecoturistas e amantes da natureza. Um dos pontos de destaque é o Pico 

do Morumbi, na verdade, oito picos que formam o Conjunto Marumbi, situado no 

Parque Estadual do Marumbi, criado em 1990. Além das montanhas, as diversas 

trilhas e caminhos coloniais em meio à mata que ostentam pequenas cascatas 

também chamam a atenção dos visitantes que apreciam o contato com a natureza 

(SETUR, 2019). 
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 A proteção ambiental na região compões um conjunto de atrativos turístico, 

contando com 4 unidades de conservação abertas à visitação: o Parque Estadual Pico 

do Marumbi, Parque Estadual da Graciosa, Parque Estadual do Pau Oco e Caminho 

do Itupava – Base Prainhas (Morretes) (IAP, 2019). Aliado a esse atrativo existem 

reservas particulares destinada a proteção do meio ambiente denominada de Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) cuja unidade de conservação é de domínio 

privado estando “gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, com o objetivo 

de conservar a diversidade biológico” (ICMBio, 2012). Conforme a Lei 9.985, de 18 de 

julho de 2000, uma RPPN tem por finalidade proteger a diversidade biológica do local, 

é uma reserva privada com duração perpétua de preservação. No Quadro 5 

apresenta-se as RPPN do município de Morretes. 
 

Quadro 5 - Listagem das Reserva particular do patrimônio natural RPPN no Estado do Paraná, 
especificamente no Município de Morretes 

Reconhecidas pelo IAP - Instituto Ambiental Do Paraná (órgão Estadual) 
 

Nº Ano de 
Criação 

Portaria 
IAP/GP 

Área 
(ha) Denominação Regional 

IAP Nome do Proprietário 

189 207 161/07 21,5 RPPN Vô Borges Litoral Clóvis R. Shcrappe e 
Mônica R. A. Borge 

Reconhecidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (órgão Federal) 
 

N° 
Ano de 
Criação 

 
Portaria Área 

(ha) Denominação 
Regional 

IAP 
 

Nome do Proprietário 
 

9 2002 49/02 28,84 RPPN Sítio Bananal 
 Litoral Jorge Ramon Araújo 

13 2010 53/10 18,55 RPPN Perna do Pirata Litoral Antônio Humberto 
Nobre 

14 2011 89/11 17,33 RPPN Pousada 
Graciosa Litoral Mirian Loveda Silva 

Fonte: Adaptado de IAP (2019). 

 

 Importante notar que uma RPPN, é reconhecida pelo órgão Federal. No caso 

da área de estudo trata-se da propriedade onde se situa a Pousada Graciosa. Tal fato 

colaborou na coleta de dados da presente pesquisa, pois são as RPPN importantes, 

instrumentos passíveis de prover “índices altamente positivos para a conservação, 

principalmente se considerada a relação custo e benefício” (ICMBio, 2012). 

 Conforme o MTur (2019) existe uma categorização dos municípios do Paraná, 

conforme a fluxo de turistas, e esses municípios são classificados como: A, B e C, que 

são aqueles que concentram maior fluxo de turistas domésticos e internacionais. O 

Paraná é constituído de 399 municípios, 44 destes estão nessa categoria, entre eles 
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está o município de Morretes, por receber alto fluxo de turistas. Além de Morretes, 

estão outros destinos mundialmente conhecido: Foz do Iguaçu e a capital paranaense, 

Curitiba. 

 Em relação aos meios de hospedagem existentes no município, foi realizada 

uma verificação junto à Secretaria de Turismo de Morretes para identificar e quantificar 

os meios de hospedagem e os serviços prestados. No entanto, não há na secretaria 

um cadastro dos meios de hospedagem. Uma segunda investigação foi realizada junto 

a Associação Comercial do município e novamente constatou-se a falta de 

informações sobre os dados que se buscava identificar. Outra tentativa foi feita no site 

do Trivago, uma das agências de busca de hotéis e pousadas, considerado um dos 

maiores do mundo. Feito a triagem e foram encontrados 17 empreendimentos de 

hospedagens, sendo 15 pousadas, um recanto e uma eco pousada, depois foi 

realizado uma busca no navegador google por pousadas em Morretes/PR, acessando 

cada uma delas, selecionado os contatos seja por site próprio ou pelas páginas do 

facebook da própria pousada, e assim foram identificadas Nome, endereço e telefone 

de 26 pousadas. Maiores detalhamento dos meios de hospedagem são apresentados 

no capítulo de resultados. 

 
2.4.1 Atrativos turísticos do Município de Morretes 

 

 Conforme a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná (SETUR-PR, 2019), o 

município de Morretes possui atrações turísticas capazes de motivar o deslocamento 

de pessoas e contribuir para o desenvolvimento local por meio da geração de trabalho 

e renda. Destaca-se: 

 Igreja de São Sebastião do Porto de Cima (Figura 4): Igreja tombada pelo 

Patrimônio Histórico e Artísitico do Paraná em 1963, construída no século XIX, de 

origem portuguesa com características coloniais (SETUR-PR,2019). 
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Figura 4 - Igreja de São Sebastião do Porto de Cima 

 
                  Fonte: Google (autor desconhecido). 
 

• Igreja Matriz de Nossa Senhora do Porto: do ano de 1850 possui um sino vindo 

de Portugal com o Brasão do Império do ano 1854 e a Igreja de São Benedito, 

autores afirmam que a igreja foi construída por escravos em 1765, porém sua 

data de fundação consta 1863, também é uma igreja tombada pelo Patrimônio 

Histórico do Paraná (SETUR-PR, 2019). 

• Galeria de Arte Mirtillo Trombini, do ano de 1995, é um espaço filantrópico que 

realiza exposições permanentes retratando a história do Município através das 

pinturas do artista plástico e fundador Mirtillo Trombini, a galeria faz parte do 

seu Instituto. Possui salas expositivas, espaço de convivência, biblioteca 

(Cantinho da Leitura). No projeto “Do Brasil para o Nosso Cantinho” o turista 

pode participar enviando um livro possibilitando uma integração entre turismo 

e comunidade local. (SETUR-PR, 2019). 

• Marcos Importantes: Marco Zero do ano de 1733: Localiza-se às margens do 

Rio Nhundiaquara, na Rua General e como marco a Estação Ferroviária do ano 

de 1885, possui uma bela visão das montanhas da Serra do Mar, localiza-se 

na Praça Rocha Pombo (SETUR-PR, 2019). 

 No município existe também localidades com atrativos para o turista como: 

• Porto de Cima: situado ao pé da Serra do Mar, seu auge foi em decorrência 

dos engenhos da erva mate no século XVIII, foi relevante como entreposto 

comercial entre o litoral e o planalto. Possui ainda vestígios do passado como 
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casarões e calçadas de pedras. Atualmente possui pousadas, restaurantes, 

áreas de acampamentos para os ecoturistas (SETUR-PR, 2019). 

• Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi, localizada no Parque 

Estadual do Marumbi, essa área foi criada com o objetivo de disciplinar e 

controlar a ocupação do solo, proteger os recursos naturais renováveis, as 

paisagens, as localidades e os acidentes geográficos naturais adequados ao 

repouso e a prática de atividades recreativas, desportivas ou de lazer. 

Compreende grande parte da Serra do Mar, abriga um elenco de atrações 

como: Estrada da Graciosa; Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba; Mananciais 

da Serra; Caminhos da Graciosa, do Arraial, do Itupava e da Cachoeira; e parte 

da represa do Capivari, numa área que abrange outros municípios do Litoral e 

Região Metropolitana de Curitiba (SETUR-PR, 2019). 

• Parque Estadual do Pau Oco, criado em 1994, vija proteger a floresta Atlântica, 

cachoeiras como o Salto da Fortuna com 40 metros de queda, o Caminho 

Colonial do Arraial, antiga ligação entre o Litoral e Curitiba (aberto entre os anos 

de 1586 e 1590) e uma antiga capela utilizada pelos faiscadores da época para 

pedir proteção nas expedições em meio a Serra do Mar (SETUR-PR, 2019). 

• Também o pico do Morumbi um conjunto de montanhas conhecido como 

Olimpo, com 1539 metros, é o ponto preferido para a prática do montanhismo, 

por proporcionar escaladas em todas as modalidades e graus de dificuldade, 

além de outras montanhas que fazem parte do Conjunto Morumbi. No caminho 

entre a estação e o Pico Morumbi, situa-se a cascata dos Marumbinistas, uma 

queda d’água quase vertical, com uma altura de aproximadamente 50 metros. 

O acesso se dá pela Estação do Morumbi, da Ferrovia Paranaguá - Curitiba ou 

pela Estrada das Prainhas partindo de Porto de Cima (SETUR-PR, 2019). 

• Estrada da Graciosa sua construção iniciada no governo do Presidente da 

Província Zacarias de Góes e Vasconcelos por volta de 1873. Atualmente é um 

local de lazer, com churrasqueiras, sanitários, quiosques para venda de 

produtos típicos, mirantes, a ponte de ferro sobre o Rio Mãe Catira e o Portal 

da Graciosa (SETUR-PR, 2019). 

• Santuário Nhundiaquara é um parque ecológico, com 400 hectares, possuindo 

piscina infantil, piscina natural, toboágua de 140 metros de comprimento que 

corta a vegetação e desemboca nas águas do rio Nhundiaquara, cachoeiras, 
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cascatas e trilhas. Eco Park com área coberta de 1000 m² com completa 

infraestrutura de alimentação, vestiários, guarda-volumes, local para eventos e 

estacionamento (SETUR-PR, 2019). 

• Caminho do Itupava: Considerado a trilha mais antiga do Paraná, é uma trilha 

indígena, foi a ligação da região metropolitana ao litoral do Paraná, situada 

entre os municípios de Quatro Barras e Morretes, vastamente utilizada pelos 

jesuítas até a construção da Estrada da Graciosa (BORDIN, 2019) O trajeto 

tem caminhos em pedras sabão centenárias, além de passar por pontes, 

passagens pelo meio do rio e em meio à Mata Atlântica preservada. Quase 

todo o percurso é pavimentado e as pedras foram colocadas por escravos entre 

1625 e 1654 - mas, oficialmente, o calçamento é atribuído aos padres jesuítas 

(BORDIN, 2019). 

• Rio Nhundiaquara: foi a primeira via natural de ligação entre o litoral e o 

planalto, sendo navegado pelos descobridores já em 1560, permite a prática 

de esportes como canoagem, boia Cross e pescarias. Como atrações 

destacam-se a Ponte Velha, sobre o rio no centro da cidade, considerada uma 

obra de arte com portais rebuscados, inaugurada em 1912 e recuperada em 

1975, por ser uma importante via de comunicação da cidade e por sua 

importância histórica e turística no contexto de Morretes (SETUR-PR, 2019). 

 

 Vale destacar que o município de Morretes, possui relevante potencial turístico, 

identificado pela beleza cênica de sua paisagem natural, o que atrai importante fluxo 

turístico e, portanto, deve planejar a atividade turística como forma de preservar a 

natureza. Neste contexto, os empreendimentos hoteleiros devem estar atentos as 

necessidades do cliente, buscando formas alternativas para proteger o patrimônio 

cultural e natural da região. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Natureza e método de pesquisa 
 

 Constituído como um estudo de caso múltiplo (YIN, 2010), a pesquisa tem 

enfoque qualitativo e alcance descritivo, uma vez que se pretendeu especificar as 

características do objeto em estudo. Ou seja, a partir do levantamento dos 

empreendimentos hoteleiros do município de Morretes, buscou-se descobrir, coletar 

e sistematizar informações acerca da rede hoteleira do município e relacionar as 

práticas sustentáveis, por elas desenvolvidas. 
 

 

3.2 Coleta de dados 
 

 Com a função de melhor nortear a pesquisa elaborou-se uma matriz de 

sistematização (Quadro 6), para balizar as ações que foram desenvolvidas para coleta 

de dados e apresentação dos resultados da pesquisa. 

 

Quadro 6 - Matriz norteadora 
Objetivo Geral Investigar a ocorrência de práticas sustentáveis nos empreendimentos 

turísticos do município de Morretes, litoral do Paraná, com foco no setor de 
hospedagem 

Objetivos Específicos Fonte de Coleta de Dados 
Secundários Primários Resultados 

Caracterizar as práticas 
ambientalmente 
sustentáveis adotadas 
pelo setor hoteleiro no 
município de Morretes 

Livros, dissertações, 
relatórios, artigos 
científicos, sites 
institucionais 

Secretaria de Turismo 
de Morretes. 
 
Associação Comercial do 
município de Morretes. 
 
Pesquisa de Campo 

BEELEN, 2006.  
COOPER et al., 2011 
ALMEIDA, 2002. 
BOFF, 2012. 
SACHS, 2008. 
DONAIRE, 1999. 
SEIFFERT,2007. 
GRIMM, 2016. 
AMAZONAS, 2014. 
Organização Mundial do 
Turismo (OMT) 
Plano Nacional de 
Turismo (PNT, 2018-
2022) 

Identificar a importância 
das práticas sustentáveis 
na hotelaria de Morretes 
e sua relação com o 
desenvolvimento do 
turismo 

Visita local, para 
verificar a existência de 
boas práticas. 

Pesquisa de Campo. 
Aplicação de questionário 
junto a proprietários e 
gestores do setor hoteleiro 
de Morretes 

Apêndice 

Fonte: A autora (2019). 
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 Na coleta de dados primários foram realizadas entrevistas com base em um 

questionário semiestruturado (Apêndice A), junto a 5 proprietários/gestores de 

empreendimentos hoteleiros do município de Morretes, tendo como objetivo analisar 

se estas instalações desenvolvem boas práticas ou atividades inovadoras, que 

possam colaborar para a preservação do meio ambiente. Em segundo momento foi 

necessária aplicação de um segundo questionário aberto (Apêndice B) quando foram 

entrevistados apenas o gestor da pousada Itupava e a gestora da pousada Graciosa. 

Além das pesquisas com gestores foram efetuadas pesquisas em documentos da 

Secretaria de Turismo do município de Morretes. A pesquisa de campo ocorreu entre 

os meses de setembro de 2019 e fevereiro de 2020. 

 A delimitação da pesquisa se refere ao setor hoteleiro do município de Morretes 

com uma abordagem específica nas práticas sustentáveis adotadas pelo 

empreendimento, pois, como ressaltado no referencial teórico a área hoteleira é um 

dos primeiros contatos do turista com a cidade. 

 Ressalva-se que tendo-se observando a falta de informações sobre os 

empreendimentos hoteleiros na Secretaria de Turismo do município, foi feita uma 

pesquisa local para identificá-los previamente. Assim, em pesquisa de campo 

(exploratória) foram identificadas 26 empresas de hospedagem (Quadro 7), que 

serviram de base para seleção dos empreendimentos onde seriam feitas as 55 

entrevistas e as visitas para o levantamento de informações que pudessem responder 

aos objetivos propostos. 

 
Quadro 7 - Triagem do Setor de Hotelaria do Município de Morretes 

Tipos de Hospedagem Endereço Contato 
Pousada Hakuna Matata Reta Porto de Cima s/n - km 2,5, 83350-000, 

Morretes, Brasil (41) 3462-2388 

Casa Da Estação R. Luís Bastos, 92 - Vila dos Ferroviários, 
Morretes - PR, 83350-000 Por e-mail no site 

Pousada Dona Laura Rua Romulo José Pereira, 53, 83350- 
000, Morretes, Brasil (41) 3462-1100 

Pousada Itupava Caminho Do 
Itupava, 83350000, Morretes, Brasil (41) 3462-1925 

Pousada do Oasis Estrada de Itupava, Morretes, 83350- 
000, Morretes, Brasil (41) 3462-1888 

Pousada Graciosa (RPPN) Rod. da Graciosa, Km 8, Morretes - PR, 
83350-000 (41) 3462-1807 

Pousada Vovó Idalina Rua Adolfo Werneck, 326, 83350- 
000, Morretes, Brasil (41) 3462-1798 

Pousada Bella Morretes R. Cel. Rômulo José Pereira, 21 - Centro 
Histórico. (41) 3462-1121 

Pousada Guanumbi Prolong. XV Novembro, 1504 - Sítio do Campo, 
Morretes - PR, 83350-000 (41) 3462-3678 
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Casa Poletto Estrada Do Anhaia Km 2,4, 83350- 
000, Morretes, Brasil (41) 3462-3639 

Casas Di Monte Ecopousada Estr. do Anhaia, s/n, Morretes - PR, 83350-000 (41) 3462-4308 
Pousada Serra Verde Estr. da Cruz Alta, Morretes - PR, 83350-000 (41) 99105-4313 

Pousada Trilha da Serra R. Luís Brambila, 64, Morretes - PR, 83350-
000 (41) 3462-1071 

Bella Morretes Pousada R. Cel. Rômulo José Pereira, 21 – Centro 
Histórico, Morretes - PR, 83350-000 (41) 3462-1121 

Pousada Cabanas do Curupira Rod. da Graciosa - Morretes, Antonina - PR, 
83350-000 (41) 99959-2576 

Pousada Estância Maktub 
Estrada do Itupava km 1,7, Morretes - PR, 
83350-000 (41) 98702-9385 

Pousada Vista do Morumbi 
R. Quinze, de Novembro, 1000 - Centro, 
Morretes - PR, 83350-000 (41) 3462-1573 

Pousada Beira Rio 
PR-411, 46 - Parque Breckenfeld, Morretes -
PR, 83350-000 (41) 3462-4034 

Pousada do Colono Morretes Estrada da Colônia. Marquês, 640 - Iapar, 
Morretes - PR, 83350-000 (41) 99960-1640 

Recanto das Saíras Rod. Mário Marcondes Lobo - Parque 
Breckenfeld, Morretes - PR, 83350-000 

(41) 98704- 1268 
(41) 98850-9002 

Hotel e Restaurante 
Nhundiaquara 

R. Gen. Carneiro, 13 - Centro, Morretes - PR, 
83350-000 (41) 3462-1228 

Pousada Cidreira - 
Morretes 

R. Cel. Rômulo José Pereira, 61 - Centro, 
Morretes - PR, 83350-000 (41) 3462-1604 

Santuário Nhundiaquara Estrada das Prainhas, km 2. Porto de Cima, 
Morretes - PR, 83350-000 (41) 3462 -1938 

Pousada Ilha do Rio Estrada Porto de Cima - s/n, Morretes - PR, 
83350-000 (41) 3462-1400 

Pousada Estância Maktub Estr. do Itupava, 1 - Parque Breckenfeld, 
Morretes - PR, 83350-000 (41) 98702-9385 

Pousada Dona Siroba Praça, R. Comendador Macedo, s/n, Morretes - 
PR, 83350-000 (41) 3462-1522 

Fonte: Autora. 

 

 Após o levantamento dos meios de hospedagem existentes no município foi 

realizado contato telefônico com os empreendimentos, para explicar a finalidade da 

pesquisa e solicitar do gestor que a pesquisadora fosse recebida. No entanto, apenas 

alguns proprietários/gestores se disponibilizaram a receber e responder aos 

questionamentos, de forma presencial: Pousada da Graciosa, Pousada do Itupava, 

Pousada do Colono, Hospedaria Solar de Maria e Pousada Beira do Rio. 

 Assim, foi necessário um recorte no universo de pesquisa, tendo-se em conta 

a não disponibilidade do empreendimento em fornecer dados e responder ao 

questionário e mesmo em apresentar práticas na empresa que pudessem subsidiar 

dados relevantes à pesquisa. 

 Observou-se, que, entre os 5 proprietários/gestores que permitiram a coleta de 

dados, poucos desenvolvem práticas que podem ser consideradas sustentáveis.  

Dessa forma em novembro de 2019 feita uma visita a 2 (duas) pousadas para 

realizar as entrevistas com base em um roteiro pré-estabelecido (Apêndice A), que 
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tem por finalidade verificar as práticas sustentáveis desenvolvidas. Os critérios 

adotados para a seleção dos locais a serem visitados foram a existência e os sólidos 

conhecimentos dos gestores sobre as práticas sustentáveis em seus 

estabelecimentos, a proximidade entre os empreendimentos, o porte da organização 

e o tempo de funcionamento. São elas: 

• Pousada da Graciosa, com 6 unidades habitacionais denominadas cabanas, e 

atuante no mercado a mais de 12 anos; 

• Pousada Itupava com mais de 28 anos de existência, possuindo 7 unidades 

habitacionais denominadas chalés e 2 casas esporadicamente locadas. Cada 

pousada conta com 2 funcionários registrados. 

 Após consentimento (Anexo C), as entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas. Foi permitido tirar fotos do local. 

 

3.3 Análise dos Dados 
 

 Para análise do material coletado, foram aplicadas técnicas qualitativas como 

a estratégia de triangulação de dados, levando em conta o referencial teórico 

abordado, os documentos consultados, os Critérios Globais de Turismo Sustentável 

para Destinações (GSTC) e os dados de campo coletados nas entrevistas, com a 

finalidade de responder a problemática de pesquisa, e os objetivos propostos. 

 Os procedimentos tiveram início com a transcrição das entrevistas o tratamento 

e análise dos dados coletados a partir da aplicação dos questionários junto aos 

gestores, contrastando-a com a realidade observada em campo e o construto teórico 

apresentado no trabalho. 

 Para a análise e discussão de dados foi utilizado o relatório de critérios Global 

Sustainable Tourism Council (GSTC), este serve como padrão global de 

embasamento para a sustentabilidade em viagens e turismo, usados para 

conscientização, educação, elaboração de políticas governamentais e empresarias, 

instituições, medição e avaliação de um turismo sustentável, que buscam a 

certificação nesta área (GSTC, 2019). Os Critérios Globais de Turismo Sustentável 

para Destinações (GSTC) em anexo no trabalho, foi usado com objetivo de validar os 

resultados da pesquisa em atendimento das práticas sustentáveis na hotelaria de 

Morretes e sua relação com o desenvolvimento do turismo. 
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 Para reforçar a análise dos dados em relação as práticas sustentáveis, foi feita 

uma comparação entre as duas pousadas pesquisadas com base nas tecnologias e 

práticas sustentáveis descritas no referencial teórico, e utilizadas por Amazonas 

(2014) em seus estudos sobre ‘‘Gestão Ambiental Na Hotelaria: Tecnologias E 

Práticas Sustentáveis Aplicadas nos Hotéis de João Pessoa-PB” Amazonas (2014). 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 Para apresentação dos resultados, foi estabelecido o relatório de critérios 

Global Sustainable Tourism Council (GSTC), além desses foram também utilizados 

os critérios de Amazonas (2014), Tecnologias e Práticas Sustentáveis Aplicáveis a 

Hotelaria. Na análise e discussão, são apontadas e descritas as práticas 

ambientalmente sustentáveis adotadas pelo setor hoteleiro no município de Morretes 

e a importância das mesmas e sua relação com o desenvolvimento do turismo local, 

atendendo os objetivos específicos deste trabalho. 

 

4.1 Caracterização das práticas ambientalmente sustentáveis adotadas pelo 
setor hoteleiro no município de Morretes 
 

 Para entender as práticas ambientalmente sustentáveis adotadas pelo setor 

hoteleiro do município de Morretes é foi necessário adotar critérios para considerar 

práticas sustentáveis. No estudo foi utilizado o GSTC que serve como padrão global 

para a sustentabilidade em viagens e turismo. Esses critérios também foram utilizados 

como ferramenta para o estudo e são resultados de esforços de instituições mundiais 

para desenvolver uma base comum referente a sustentabilidade no turismo. 

Fundamenta-se em quatro pilares (Quadro 8): (A) gestão sustentável; (B) impactos 

socioeconômicos; (C) impactos culturais e (D) impactos ambientais. 

 
Quadro 8 - Critérios Globais de Turismo Sustentável para Destinações 

(A) Demonstrar a gestão sustentável de destino 

A1 Estratégia de sustentabilidade de destino 
A2 Organização de gestão de destino 
A3 Monitoramento 
A4 Gestão da sazonalidade do turismo 
A5 Adaptação às alterações climáticas 
A6 Registros de riquezas e atrações turísticas 
A7 Regulamento de planejamento 
A8 Acesso para todos 
A9 Aquisição de propriedades 

(B) Maximizar benefícios econômicos para a 
comunidade de acolhimento e minimizar os 
impactos negativos 
 

B1 Monitorização econômica 
B2 Oportunidades de carreira local 
B3 Participação pública 
B4 Opinião da comunidade local 
B5 Acesso local 
B6 Turismo, sensibilização e educação 
B7 Prevenção da exploração 
B8 Apoio à comunidade 
B9 Apoiar os empresários locais e o comércio 
equitativo 
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(C) Maximizar benefícios para as comunidades, 
visitantes e cultura; minimizar os impactos 
negativos 

C1 Proteção atrativos 
C2 Gestão de visitantes 
C3 Comportamento do visitante 
C4 Proteção do patrimônio cultural 
C5 Interpretação do local 
C6 Propriedade intelectual 

(D) Maximizar os benefícios para o meio ambiente e 
minimizar os impactos negativos 

D1 Riscos ambientais 
D2 Proteção de ambientes sensíveis 
D3 Proteção dos animais selvagens 
D4 Emissões de gases do efeito estufa 
D5 Conservação de energia 
D6 Gestão da água 
D7 Segurança da água 
D8 Qualidade da água 
D9 Águas residuais 
D10 Redução de resíduos sólidos 
D11 Poluição luminosa e sonora 
D12 Transporte de baixo impacto ambiental 

Fonte: MARGON; MARGONI (2015). 

 

 Com base na ferramenta acima, foi utilizado os critérios como fonte de 

atendimento das boas práticas (existente ou não existente) nas pousadas. Adotando 

os critérios globais de turismo sustentável para destinações (Quadro 9), e com base 

nas entrevistas foram avaliados cada critério em cada uma das pousadas. 

 
Quadro 9 - Observação dos Critérios Globais de Turismo Sustentável para Destinações nas pousadas 
Graciosa e Itupava 

Critério Pousada Graciosa 
Gestora Mirian 

Pousada Itupava 
Gestor: Ibrahm 

A1 Estratégia de sustentabilidade 
de destino 

Adesão voluntária a como 
área de RPPN Mirante para vista do Morumbi 

A2 Organização de gestão de 
destino Inexistente Inexistente 

A3 Monitoramento Inexistente Inexistente 

A4 Gestão da sazonalidade do 
turismo 

Ajuda de promoções e 
realizações de eventos e 

festivais 
Inexistente 

A5 Adaptação às alterações 
climáticas Inexistente Inexistente 

A6 Registros de riquezas e 
atrações turísticas 

Preservação ambiental, flora e 
fauna. Atrações como rios, 
cachoeiras, montanhismo, 

gastronomia e cerveja artesanal. 

Preservação ambiental, flora e 
fauna. Atrações como rios, 
cachoeiras, montanhismo, 

gastronomia e descida de boia no 
rio Nhundiaquara 

A7 Regulamento de 
planejamento 

Projetos om estação de 
tratamento e plano de manejo Inexistente 

A8 Acesso para todos 

Fácil acesso tanto a pousada. 
Sem especificações para 

atendimento de pessoas com 
deficiências 

Fácil acesso tanto a pousada. 
Sem especificações para 

atendimento de pessoas com 
deficiências 

A9 Aquisição de propriedades Existente de forma legal, registro 
e escritura da propriedade 

Existente de forma legal, registro 
da propriedade 

A10 Satisfação dos visitantes Clientes satisfeitos. 90% 
retornam e fazem indicação 

Clientes satisfeitos. O contato é 
direto com o proprietário 
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A11 Normas de sustentabilidade Atendimento a legislação RPPN Projeto construtivo de baixo 
impacto ambiental 

A12 Proteção e segurança  

Segurança: Simples, cerca verde 
e muros na propriedade 

Sem casos de assalto ou Roubo 
Proteção: Boa Sinalização do 

local 

Segurança: Cerca na 
Propriedade Sem casos de 

assalto ou roubo Proteção: sem 
sinalização no local, instrução do 

guia e obrigatoriedade de 
capacete e colete no ex. Boia 

Cross 
A13 Gestão de crise e 
emergências Inexistente Inexistente 

A14 Promoção/marketing 

Como uma das pousadas que 
mais respeita o meio ambiente, 
além de promover eventos para 

observar e ouvir o canto de 
pássaros. 

Como uma das mais antigas 
pousadas da região. Sua 

arquitetura (ex. a casa feita em 
maior parte de material reciclável, 

ver foto). 
Possui um mirante um para 

observar de nascer e pôr do sol 
do no pico Marumbi 

B1 Monitorização econômica Não foi informado Não foi informado 
B2 Oportunidades de carreira 
local Inexistente Inexistente 

B3 Participação pública Descrito como pouco apoio do 
governo local 

Descrito como pouco apoio do 
governo local 

B4 Opinião da comunidade local 
Existente 

Poucos debates e encontros 
sobre o turismo local 

Existente 
Poucos debates e encontros 

sobre o turismo local 
B5 Acesso local De fácil acesso De fácil acesso 
B6 Turismo, sensibilização e 
educação 

Por meio de palestras, 
associação e outras. 

Por meio de conservação do 
meio ambiente em sua pousada 

B7 Prevenção da exploração Inexistente Inexistente 

B8 Apoio à comunidade Compras feitas de fornecedores 
locais 

Além das comprar feitas de 
fornecedores locais, proporciona 
a conscientização ambiental, por 
meio da distribuição de sementes 

do Juçara entre outras 

B9 Apoiar os empresários locais 
e o comércio equitativo 

Apoiam com objetivo de 
fortalecer o turismo e comércio 

local 

Apoiam com objetivo de 
fortalecer o turismo e comércio 

local 
C1 Proteção atrativos Conservação do local Conservação do local 

C2 Gestão de visitantes Existente 
Acompanhamento 

Existente 
Acompanhamento 

C3 Comportamento do visitante 

Existente: 
Segundo a gestora geralmente já 
é quem aprecia o contato com a 

natureza 

Existente: 
Gestor descreve aquele que vem 

apreciar os pontos turístico de 
Morretes e a gastronomia 

C4 Proteção do patrimônio 
cultural 

Apoio a artesões e artistas e 
autores locais. 

Gastronomia, pontos turísticos, e 
manutenção das áreas de 

proteção ambiental 

Apoio a artesões e artistas e 
autores locais. 

Gastronomia, pontos turísticos, e 
manutenção das áreas de 

proteção ambiental 
C5 Interpretação do local Uma natureza exuberante. Bom lugar para se viver tranquilo 

C6 Propriedade intelectual Apoio a artesões e artistas e 
autores locais. 

Apoio a artesões e artistas e 
autores locais. 

D1 Riscos ambientais Inexistente Inexistente 

D2 Proteção de ambientes 
sensíveis Existente: reserva legal RPPN 

Existente: uma das atividades 
distribuir mudas de semente 

juçaras (um palmito da região 
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que se tornou ameaçado de 
extinção) 

D3 Proteção dos animais 
selvagens 

Existente. 
Salienta as cervejas artesanais 
com nomes de animais locais. 

Existente. 
Atendimento a Lei ambiental. 

D4 Emissões de gases do efeito 
estufa 

Existente, no entanto com 
equipamentos que geram baixo 

gases. 

Existente, no entanto com 
equipamentos que geram baixo 

gases 

D5 Conservação de energia Uso de lâmpadas de baixo 
consumo 

Uso de lâmpadas de baixo 
consumo 

D6 Gestão da água Existente 
Gestão Própria 

Existente 
SANEPAR 

D7 Segurança da água Existe 
Própria 

Existe 
SANEPAR/Segurança Própria 

D8 Qualidade da água Existente 
Análise própria 

Existente 
SANEPAR 

D9 Águas residuais Uso de fossas sépticas Uso de fossas sépticas 

D10 Redução de resíduos sólidos 

Separação do lixo orgânico e 
reciclável 

Utilização de utensílios não 
descartáveis (copo) 

A Associação dos Coletores de 
Matérias Recicláveis de Morretes 

Separação do lixo orgânico e 
reciclável 

A Associação dos Coletores de 
Matérias Recicláveis de Morretes 

D11 Poluição luminosa e sonora Inexistente Inexistente 
D12 Transporte de baixo impacto 
ambiental Inexistente Inexistente 

Fonte: Autora (2020). 

 

 Os resultados apontados no quesito A1 gestão sustentável do destino 

demonstram que existem em ambas as pousadas estratégias de sustentabilidade. Na 

Pousada da Graciosa, constituída como uma RPPN, tem o objetivo de conservar a 

diversidade biológica do local observa-se a manutenção e preservação da 

biodiversidade. Sua gestão permite menor impacto ambiental, onde o projeto 

construtivo (Figura 5) demonstra todo um cuidado com a paisagem e com o uso de 

materiais. 
Figura 5 - Cabana da Pousada Graciosa 

 
                                   Fonte: Autora (2019). 
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 Na pousada do Itupava o gestor apontou o mirante (Figura 6), construído na 

própria pousada, como um cuidado da gestão da propriedade permitindo que os 

hospedes possam admirar o nascer e pôr do sol aos pés do conjunto Marumbi. 

 
Figura 6 – Vista do Mirante da Pousada Itupava 

 
               Fonte: Autora (2019). 
 

 O critério A2 que trata da organização de gestão de destino não foi observado 

nas pousadas. Conforme os proprietários relataram não há no setor de hospedagem 

um grupo unido em relação as demandas e necessidades da hotelaria no município. 

 Em relação ao critério A3, monitoramento de riscos, não foi observado ou 

destacado como existente pelos entrevistados. Nesse ponto, se destaca a tragédia 

ambiental ocorrida em marco de 2011, em que a estrada da graciosa, principal acesso 

as pousadas, ficou bloqueado. Houve prejuízos para as pousadas que ficaram sem 

hospedes, e consequentemente afetou muito seu faturamento. 

 No critério A4 gestão da sazonalidade do turismo, a pousada da Graciosa, 

promove eventos e festivais, pois na propriedade há um espaço próprio para atividade 

sociais. Próximo a pousada há produção de cerveja artesanal, um atrativo que pode 

ser desfrutado em qualquer época do ano. Na pousada Itupava nenhuma ação foi 

observada. 

 No que trata o critério A5, adaptação as alterações climáticas não se 

observaram ações que possam ser consideradas como de adaptação ou mitigação as 

mudanças climáticas desenvolvidas nas organizações. 

 O critério A6 sobre registros de riquezas e atrações turísticas a pousada 

Graciosa salienta que os hospedes buscam um lugar de régio, de paisagens 
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exuberantes e na região a preservação ambiental é o maior atrativo. Atrações como 

rios, cachoeiras, montanhismo, gastronomia e cerveja artesanal proporcionam aos 

hospedes uma experiência única. Na pousada Itupava o gestor destaca que além da 

natureza preservada a descida de boia no rio Nhundiaquara é o atrativo mais buscado 

pelos visitantes. 

 Em relação ao critério A7 sobre regulamento de planejamento a pousada da 

Graciosa possuiu projetos futuros como o de implantação de uma estação de 

tratamento e plano de manejo. Na pousada do Itupava o gestor relatou não possuir 

projetos futuros, pois em idade avançada, cansado, seus filhos não têm interesse na 

continuidade do negócio. 

 Alusivo ao critério A8 de acesso para todos no que se refere acesso para todos 

ambas as pousadas possuem acessibilidade ao local, no exemplo da Graciosa e fica 

ao lado da Estrada e Pousada Itupava e Estrada do Itupava, logo na sua entrada com 

boa sinalização. 

 A9 aquisição da propriedade é forma legal, registro e escritura da propriedade, 

na da Graciosa ainda mais especifica por ser uma RPPN, pois conforme a 

propriedades podem ser: “doadas, herdadas, hipotecadas, vendidas ou 

desmembradas. No entanto, o gravame de perpetuidade da Reserva irá permanecer, 

pois o termo de compromisso da RPPN fica averbado à margem da matrícula do 

imóvel, não impedindo nenhum tipo de alienação.” (ICMBio, 2012). 

 O critério A10, satisfação dos visitantes em relação a pousada. Os proprietários 

relatam que existe indicação de hospedes, que se consideram satisfeitos em suas 

necessidades e indicando o local para conhecidos. Esse critério para os proprietários 

é considerado como satisfação do cliente. Na pousada da graciosa a gestora realiza 

pesquisa de satisfação e descreve que existe um alto nível de satisfação de seus 

hospedes. 

 No critério A11 de normas de sustentabilidade, destaca-se que a pousada 

Graciosa é uma RPPN o que garante em Lei a preservação ambiental, neste caso 

seguindo ela contribuem para a ampliação das áreas protegidas no país de iniciativa 

privada, apresentam índices altamente positivos para a conservação, proteção da 

biodiversidade dos biomas (ICNBio, 2012). Como apresentado nas entrevistas ninhos 

de pássaros, vegetação densa composta por samambaias, arborescentes, bromélias 

e palmeiras, atividades de pesquisas científicas e visitação com objetivos turísticos, 

recreativos e educacionais, conforme previsto no seu plano de manejo. 
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 Na pousada Itupava, o processo construtivo alia materiais tradicionais (tijolo) 

aos materiais recicláveis como garrafa pet (Figura 7). 

 
Figura 7 - Construção com reutilização de garrafas de plástico (PET), recolhidas da beira do rio 

 
Fonte: Autora (2019). 
 

 Sobre o critério A12 proteção e segurança: na pousada Graciosa observa-se o 

uso de cerca verde e muros na propriedade, não há relatos de casos de assalto ou 

roubo. Verificou-se boa sinalização no local. Na pousada Itupava há cercas na 

propriedade, sem casos de assalto ou roubo e não se verificou uma boa sinalização. 

 Em relação ao critério A14 promoção e marketing, observou-se na pousada da 

Graciosa o respeito ao meio ambiente. Além de promover eventos para apreciar o 

canto de pássaros, o proprietário da pousada possui nas proximidades uma pequena 

fábrica de cerveja artesanal, que se constitui como mais um atrativo turístico onde o 

visitante pode conhecer o processo de fabricação e degustar a cerveja. A pousada 

Itupava, possui uma estrutura construtiva ecológica, ou seja, de reaproveitamento de 

resíduos. O gestor relatou que todos os resíduos para construção como garrafas Pet 

foram recolhidas da beira do rio. 

 Em relação a maximização dos benefícios econômicos para a comunidade de 

acolhimento e minimização dos impactos negativos, se observou a inexistência de 

monitorização econômica, em ambas as pousadas. No entanto, a gestora da pousada 

Graciosa salientou o fluxo de hospedes diminuiu nos últimos dois anos, em específico 

2014, quando sofreram perdas de 50% de mercado. Contudo, o gestor da pousada 

Itupava afirma que a participação de sua pousada no mercado aumento nos últimos 

dois anos. 
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 Sobre oportunidades de geração de trabalho e renda a partir do turismo local e 

a formulação de políticas públicas para o fomento do turismo estás são inexistentes. 

Em relação a este último é descrito como “falta de vontade” de governantes para 

melhoria do município. Quanto a participação comunitária existe pouco debate sobre 

o turismo local, mas existe um contato informal entre os empreendedores para troca 

de informações. 

 Sobre as relações com a comunidade os dois gestores formam parcerias com 

fornecedores comprando produtos local e dão valor a isso. A exemplo de geleias, pão 

e doces para o café da manhã. Além do apoio a comunidade em relação a compra de 

produtores locais empregam pessoas da região. 

 Em relação à sensibilização e educação para o turismo, esse é um critério que 

deve ser ressaltado. Na pousada Graciosa, a gestora utiliza-se de fontes sobre 

sustentabilidade e seu nível de interesse é grande sobre temas relacionados a 

preservação do lugar. O gestor da Itupava descreve que a sustentabilidade nunca é 

abordada em palestras, cursos sobre turismo e ele não tem interesse pelo tema, vale 

ressaltar que isso contraria as práticas realizadas em sua pousada, como preservação 

do meio ambiente, reciclagem de resíduos sólidos e outras ações ambientalmente 

corretas adotadas pelo proprietário. 

 As pousadas, situadas em uma importante área verde disponibilizam aos 

hóspedes contato direto com a natureza, apreciação da vida silvestre e quartos com 

ventilação e iluminação natural. Também realizam a compostagem e a separação de 

lixo para a coleta seletiva. 

 Sobre as questões que tratam a maximização dos benefícios para as 

comunidades, a pousada Itupava tem parceria com o parque ecológico EKOA, situado 

na região, onde o hospede tem desconto no ingresso para acesso ao parque.  

As pousadas auxiliam seus hospedes indicando passeios, restaurantes, 

atrativos turísticos da região e dão orientação ambiental. 

 Em relação ao comportamento do visitante, nas duas pousadas os gestores 

descreveram o perfil dos hospedes como pessoas que buscam tranquilidade, 

afastamento do centro urbano e contato com a natureza. Os proprietários das 

pousadas contribuem na valorização da gastronomia local, como o prato típico, o 

barreado, que é um importante atrativo turístico. 

 Na parte D que trata de maximizar os benefícios para as comunidades e o meio 

ambiente e minimizar os impactos negativos, os critérios ambientais D1 tratam de 



62 

 

riscos ambientais, nas pousadas eles são inexistentes exceto os que podem ser 

causados pela própria natureza, como exemplos de tempestades e enchentes, no 

critério D2 proteção de ambientes sensíveis, a pousada Graciosa atende de forma 

completa por se tratar de uma reserva legal conforme apontado no critério B8 o gestor 

da pousada Itupava declara que distribui mudas de semente juçaras (uma palmito 

natural da região). 

 Para o critério D4 sobre emissões de gases do efeito estufa ambos os 

proprietários declaram contribuir para uma atividade de baixo carbono. A gestora da 

pousada Graciosa fala que por sua propriedade ser uma RPPN, a questão de 

preservação é muito exigente, fazendo com que toda a flora local seja mantida e por 

conseguinte isso mantem o ambiente na pousada em uma temperatura agradável no 

inverno e no verão. 

 Quanto ao critério D6 Gestão da água na pousada Graciosa existe captação 

dentro da propriedade, o sistema de abastecimento consiste em filtros para resíduos 

sólidos e esta não é clorada. Na pousada Itupava não existe tratamento próprio é 

utilizado a concessionária SANEPAR. Porém existe sistema captação de água da 

chuva, para uso em serviços externos, e para a cascata artificial, é utilizada água rio. 

 Quanto aos critérios D7 segurança da água e D8 qualidade da água ambos 

possuem água tratada, de qualidade e realizam os padrões atendido pela legislação. 

Na pousada Graciosa existem nascentes que se encontram protegidas. Observou-se 

um sistema de filtragem da água que chega nas torneiras e chuveiros. A água da 

piscina é tratada com cloro e monitorada semanalmente. Em relação a qualidade água 

esta é submetida a análises periódicas no laboratório da UFPR. Na pousada Itupava 

há um riacho na propriedade, e faz limite com o rio Nhundiaquara. O monitoramento 

da área não é formal, mas se algum momento próximo a propriedade se observar 

irregularidades é feita a comunicação ao órgão fiscalizador, o IAP. Em relação a 

qualidade da água potável, esta é de responsabilidade da SANEPAR, que atende a 

legislação. 

 Referente ao critério D9 águas residuais elas são direcionadas as fossas 

sépticas. Na pousada Graciosa cada equipamento do hotel possui sua própria fossa 

séptica, são 8 no total. No local há duas mini estações de tratamento ETE, uma para 

atendimento das 6 cabanas, e outra para a sede de apoio e a casa principal, ambas 

possuem dois filtros e sumidouros. Na pousada Itupava não há fossa séptica e sua 

distribuição é direcionada para a rede de esgoto tratada da concessionária SANEPAR. 
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 As pousadas não possuem forma ou contato para incentivar as empresas 

parceiras a reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos. Na pousada Itupava os 

resíduos sólidos que não são reutilizados ou reciclados são eliminados de forma 

segura e sustentável, por meio da coleta da prefeitura, tanto do lixo comum como 

reciclável. Na Pousada Graciosa são separados os resíduos em três categorias: 

resíduos orgânicos que vão para a compostagem; resíduos que se encontram na lista 

da cooperativa que recolhe o material reciclável e o lixo coletado pela prefeitura três 

vezes por semana. 

 As pousadas atendem boa parte dos critérios listados como de sustentabilidade  

para os destinos turísticos, podendo ser consideradas como empreendimento 

hoteleiro em busca de uma gestão mais sustentável. 

 Para reafirmar a pesquisa sobre as práticas ambientais, foi comparado as duas 

pousadas com as tecnologias e práticas sustentáveis descritas e aplicadas por 

Amazonas (2014): 

 
Quadro 10 - Comparativo das tecnologias e práticas sustentáveis e as pousadas pesquisadas 

Tecnologias e Práticas Sustentáveis Aplicáveis a Hotelaria Pousada da Graciosa 
 
Pousada Itupava 
 

Tecnologia 
Sustentável 

Elevadores inteligentes Não existe Não existe 
Lâmpadas de baixo consumo Existente Existente 
Sensores de presença Não existe Não existe 
Televisores de baixo consumo Existente Existente 
Ar-condicionado de baixo consumo Existente Existente 
Sistemas de desligamento automático por 
cartão Não existe Não existe 

Aquecedor solar de água Existente Não existe 
Materiais de limpeza biodegradáveis Existente Existente 

Práticas 
Sustentáveis 

Coleta seletiva Existente Existente 
Envio de resíduos às cooperativas de 
catadores Existente Existente 

Armazenamento e correta destinação do 
óleo de cozinha Existente Existente 

Busca por fornecedores locais Existente Existente 
Fonte: Adaptado de Amazonas (2014). 

 

 Em relação as tecnologias sustentáveis não se observaram nas pousadas: 

elevadores inteligentes, sensores de presença e sistema de desligamento automático 

por cartão. É importante ressaltar que são pousadas relativamente pequenas e quase 

todos as cabanas ou chalés são no térreo, por isso a inexistência dos elevadores, 

consequentemente de menor importância. Na pousada Graciosa há aquecimento 

solar. 
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 Em relação as práticas sustentáveis, observou-se que a coleta seletiva é 

realizada em ambas pousadas, onde os gestores relatam fazerem a separação do lixo 

orgânico do reciclável, cuja destinado desse último se destina a Associação dos 

Coletores de Materiais Recicláveis de Morretes (ACOMARE). Ambos os gestores 

fazem o armazenamento e correta destinação do óleo de cozinha. 

 Na Pousada da Graciosa, há uma biblioteca com acervo de livros de autores e 

artistas locais: Cozinhado a Tradição - Litoral paranaense; Montanhas do Morumbi e 

Boletim Histórico do Paraná; A Arte Guarani de Guaraqueçaba; Carnaval de Antonina. 

Além da biblioteca a pousada possui alguns quadros de aristas locais com pinturas de 

aves da mata atlântica. Na pousada Itupava são valorizados artistas da região. Há 

quadros de aquarela, as pinturas são da paisagem local como o conjunto Marumbi e 

Rio Nhundiaquara. Uum dos artistas é o dono e gestor da pousada Itupava. É 

oferecido aos hospedes souvenires elaborados a partir do reaproveitamento resíduos 

de madeira, como por exemplo suportes para celular. 
 
  

4.2 Importância das práticas sustentáveis na hotelaria de Morretes 
 

 Diante dos casos relatados considera-se que as pousadas estudadas adotam 

práticas de sustentabilidade. Esses resultados se tornam essencialmente importantes, 

pois a partir dos resultados das boas práticas existentes nas pousadas pode-se notar 

que elas fazem parte de ciclo sustentável em suas localidades. 

 Os gestores em suas narrativas, demonstram atender às boas práticas de 

sustentabilidade empresarial por meio da economia e tratamento de água residuais, 

cuidado com o solo, educação ambiental no ambiente hoteleiro e instruções aos 

hospedes sobre os cuidados com o local, descarte do lixo de forma correta e redução 

das emissões de gases poluentes. 

 Em relação as boas práticas de sustentabilidade sociocultural o critério que não 

fica estabelecido é a inclusão social em relação a funcionários, pois as duas pousadas 

contabilizam apenas dois funcionários. Para os hospedes com deficiência física como 

cadeirante não existe acessibilidade. 

 Em relação ao pilar econômico, a gestora da pousada Graciosa, afirma que “os 

hospedes não discutem preço do serviço, eles já vem com intenção de paz, harmonia 

e contato com a natureza” assim reafirmando que os boas práticas fazem a diferença 
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em seus serviços, nesse sentido observou-se que os hospedes pagam o que for 

necessário para aproveitar daquele espaço de lazer. 

 Com base no pesquisa e estudo teórico e também na pesquisa de campo, 

realizou-se um construto (Quadro 11) como parte de atendimento do objetivo 

especifico, ou seja, uma proposta de conjunto de ações com base nos Critérios 

Globais de Turismo Sustentável para Destinações aliado ao atendimento aos ODS, 

assim esses critérios podem ser adotados de forma planejada ao setor de 

hospedagem do município de Morretes. 

 
Quadro 11 - Proposta de conjunto de ações com base nos Critérios Globais de Turismo Sustentável 
para Destinações aliado ao atendimento aos objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Critérios Globais de 
Turismo Sustentável para 

Destinações 
Boas Práticas Sustentáveis Atendimento aos ODS 

Parte A: Demonstrar a gestão sustentável de destino 
 

A1 Estratégia de 
sustentabilidade de destino 

Desenvolvimento de um mapeamento 
e Rota turística entre os 

empreendimentos. 

11. Cidades e Comunidades 
sustentáveis. 

A2 Organização de gestão 
de destino 

Criar um comitê responsável, com 
definições de responsabilidade, 

supervisão e capacidade de 
implantação no município. 

17. Parcerias e meios de 
implementação. 

A3 Monitoramento 

O Comitê realizar, palestras, parceria 
com a comunidade local para 

conscientização da preservação e 
destinação correta dos resíduos. O 

IAP, realiza o boletim de 
balneabilidade do Rios (onde define 

impróprio e próprio para banho) 
solicitar a participação do órgão neste 

comitê. 

6. Água potável e Saneamento; 
11. Cidades e Comunidades 
sustentáveis; 
13. Ação contra a mudança 
global do clima; 
17. Parcerias e meios de 
implementação. 

A4 Gestão da sazonalidade 
do turismo 

Desenvolvimento de uma 
programação anual, identificando a 
viabilidade sazonal e trabalhando 

para criar eventos culturais e 
ambientais. 

Exemplo já existente: Festival de Jazz 

17. Parcerias e meios de 
implementação. 

A5 Adaptação às alterações 
climáticas 

Criar um sistema que identifique risco, 
o critério A3 deve contribuir. 

Obs. Tragédia 2011, onde o município 
foi muito prejudicado. 

13. Ação contra a mudança 
global do clima. 

A6 Registros de riquezas e 
atrações turísticas 

Realizar um mapeamento de todas as 
atrações: culturais, naturais, 

gastronômicas e históricas, junto a 
elas demostrar as diversas 

alternativas que o turista pode realizar 

11. Cidades e comunidades 
sustentáveis; 
12. Consumo e produção 
responsáveis 

A7 Regulamento de 
planejamento 

O comitê desenvolver um 
planejamento de curto e médio prazo 
para integrar todas as áreas turísticas 

do município, 
como hospedagem, gastronomia e 

eventos etc. 

11. Cidades e Comunidades 
sustentáveis; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 
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A8 Acesso para todos 

Por mais que existente as acesso a 
todos nas pousadas, criar a 

disponibilidade de acessibilidade ao 
patrimônio natural como rios, para 

cadeirante. 

10. Redução das desigualdades 
3. Saúde e Bem-estar 
 

A9 Aquisição de 
propriedades 

Aquisição de propriedades de forma 
legal  

A10 Satisfação dos visitantes 

Criar formas por meio da tecnológicos 
de medir a satisfação dos clientes. 
Ex. poderia ser criado um aplicativo 

que 
cadastre todas as pousadas 

9. Indústria, Inovação e 
Infraestrutura 

A11 Normas de 
sustentabilidade 

Promover os critérios do GSTC 
aliados aos ODS. 

Apresentar lista de empresas 
certificadas se houver. 

11. Cidades e comunidades 
sustentáveis 

A12 Proteção e segurança 

Aliado ao sistema de monitoramento, 
pode-se criar um canal de denúncia 

publicamente (seja de crime, 
segurança e riscos para a saúde) 

16. Paz, justiça e instituições 
eficazes 

A13 Gestão de crise e 
emergências 

Trabalhar com elementos-chaves. 
Treinamento de funcionários e 

moradores para emergências, e 
orientação ao turista. 

Ex. enchentes em rios 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

A14 Promoção/marketing 

Após o mapeamento pontos e 
elementos turísticos. Pressionar à 

gestão municipal e governo estadual 
para incentivo e a divulgação do 
município, visto que existe uma 

estrutura de atendimento. 
De forma individual as pousadas 
devem investir em redes sociais, 
mostrando seu ponto mais fortes. 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

Parte B: maximizar benefícios econômicos para a comunidade minimizar os impactos 
negativos 

 

B1 Monitorização econômica 
Realização do acompanhamento 
financeiro, depois das estratégias 

adotadas. 
 

B2 Oportunidades de carreira 
local 

Proporcionar treinamento e 
oportunidade de formação ao 

funcionário, pode-se realizar parceria 
com SEBRAE/Universidade ou cursos 

fornecidos pelo estado de forma 
gratuita 

4. Educação de qualidade; 
10. Redução das desigualdades; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 

B3 Participação pública 

Acolhimento público, para que exista 
um pertencimento público daquele 

serviço ou produto. 
Ex. prato barreado 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

B4 Opinião da comunidade 
local 

Comitê criar audiência pública 
semestrais com intuito de ouvir a 

comunidade e apresentar o 
planejamento anual, a fim de que 

todos possam estar cientes e 
opinarem. 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

B5 Acesso local 
Neste caso o acesso é fácil, pela 

Estrada da Graciosa e pela BR 277. 
Além de ter empresas especificas 
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para levar os turistas como Trem e 
Van 

B6 Turismo, sensibilização e 
educação 

Criar um projeto de educação 
ambiental nas escolas locais, com 

visitação nas pousadas apresentando 
as boas práticas sustentáveis, 

proporcionando assim ensinamento 
sobre sustentabilidade. 

4. Educação de qualidade; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 

B7 Prevenção da exploração 
Com base no sistema de 

monitoramento, apoiada em canal de 
denuncias 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

B8 Apoio à comunidade 
Incentivar e participar de iniciativas 

comunitárias que prezem a 
sustentabilidade. 

10. Redução das desigualdades; 

B9 Apoiar os empresários 
locais e o comércio equitativo 

Já existente. Realizar um cadastro de 
fornecedores e produtores locais, 

parcerias entre pousadas, 
restaurantes e parques. 

2. Fome zero e agricultura 
sustentável; 
8. Trabalho decente e 
crescimento econômico; 
11. Cidades e Comunidades 
sustentáveis; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 

Parte C: Maximizar benefícios para as comunidades, visitantes e cultura; minimizar os 
impactos negativos 

 

C1 Proteção atrativos 

Desenvolver uma política de proteção, 
conservação e reabilitação de locais 

naturais. 
Cobrar a gestão pública o 

desenvolvimento do Plano diretor. 
Explorar as vistas panorâmicas 

existentes. 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

C2 Gestão de visitantes 

Por meio do mapeamento (natural, 
histórico, gastronômico, eventos), 

proporcionar ao visitante uma 
experiência única. Trabalhar em 

parceria com secretária de turismo. 
Proporcionar aos visitantes empresas 
que possuem certificações e trabalhe 

com boas práticas 

3. Saúde e Bem-estar 
12. Consumo e produção 
responsáveis 
17. Parcerias e meios de 
implementação 

C3 Comportamento do 
visitante 

Diretrizes para orientar o 
comportamento adequado do visitante 

em locais sensíveis, a barulho 
externo, sempre pensado em 

minimizar os impactos negativos. 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

C4 Proteção do patrimônio 
cultural 

Fortalecimento da Proteção ao 
patrimônio como os práticos típicos; 

do turismo natural e a importância da 
proteção, do turismo historio e dos 
eventos realizados no município. 

11. Cidades e comunidades 
sustentáveis; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 

C5 Interpretação do local 

Com o mapeamento, realizar um 
mapa ilustrativos dos atrativos do 
local, seja ele em forma de folder 
como principalmente virtual, de 

acesso a todos. 

 

C6 Propriedade intelectual 

Realizar mapeamento de artistas 
locais e mapear suas obras e feitos 
para o município, deixar disponíveis 

ao site da prefeitura. 
 

4. Educação de qualidade; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 
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Parte D: Maximizar os benefícios para o meio ambiente e minimizar os impactos negativos 
 

D1 Riscos ambientais 

Por meio do monitoramento criar um 
sistema para lidar com os riscos 

ambientais, e minimizar os impactos 
no turismo. 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

D2 Proteção de ambientes 
sensíveis 

Monitoramento dos impactos 
causados pelos turistas. 

 

9. Indústria, Inovação e 
Infraestrutura; 

 Criação de infraestrutura sustentável. 17. Parcerias e meios de 
implementação 

D3 Proteção dos animais 
selvagens 

Orientação aos turistas sobre a 
legislação ambiental. 

4. Educação de 
qualidade 

D4 Emissões de gases do 
efeito estufa 

Produzir menos lixo. 
Consumir produtos locais. Assim os 

produtos não precisam ser 
transportados por longa distância; 

Construção de espaço verdes. 

9. Indústria, Inovação e 
Infraestrutura; 
11. Cidades e comunidades 
sustentáveis 

D5 Conservação de energia 
Assegurar o uso de equipamentos e 

eletrônicos de baixo consumo; 
aquecedor solar de água entre outros. 

7. Energia Acessível e Limpa; 
9. Indústria, Inovação e 
Infraestrutura 

D6 Gestão da água 
Criar sistemas para diminuir o uso da 
água potável; sistemas de reutilização 

de sistema de água da chuva 

6. Água potável e Saneamento; 
14. Vida na água; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 

D7 Segurança da água 
Monitoramento os recursos hídricos 

(tanto de vazamento, quanto de 
fontes de poluição) 

6. Água potável e Saneamento; 
14. Vida na água; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 

D8 Qualidade da água 

Monitoramento da qualidade da água 
de consumo e conscientização dos 

visitantes ao uso dos recursos 
hídricos como os rios. 

6. Água potável e Saneamento; 
14. Vida na água; 
17. Parcerias e meios de 
implementação 

D9 Águas residuais 
Sempre ter fossas sépticas e 

sistemas de tratamento de águas 
residuais (sistemas de Wetlands). 

6. Água potável e Saneamento; 
9. Indústria, Inovação e 
Infraestrutura; 
17. Parcerias e meios de 
implementação. 

D10 Redução de resíduos 
sólidos 

Sistema de reduzir, reutilizar e 
reciclar; parcerias com coletores de 

materiais recicláveis 

12. Consumo e produção 
responsáveis; 
17.Parcerias e meios de 
implementação. 

D11 Poluição luminosa e 
sonora 

Criar meio de conscientização aos 
turistas sobre a relação da natureza e 

a poluição luminosa e sonora 

12. Consumo e produção 
responsáveis; 
17. Parcerias e meios 
 de implementação 

D12 Transporte de baixo 
impacto ambiental 

Incentivar o transporte de baixo 
impacto como transporte ativo,  

caminhadas e ciclismo. 

17. Parcerias e meios de 
implementação 

Fonte: Adaptado GTSC (2015). 

 

 Com base no conjunto de ações elaborado acima, propõem-se criar um comitê 

entre os setores hoteleiros, gastronômico e outros, para realizar um planejamento a 

médio prazo do turismo na região. É de suma importância realizar um mapeamento 

de todos os pontos turísticos, eventos do município e adotar estratégias a curto e 
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médio prazo para sua promoção. Esse comitê pode ainda designar subdivisões e criar 

sistemas de monitoramento (exemplos, critério A3, A12 e B7) proporcionando 

segurança ao gestor das pousadas e outros empreendimentos e melhor qualidade 

dos serviços prestados aos turistas. 

 Por se tratar de Critérios Globais de Turismo Sustentável, o conjunto de 

práticas podem ser aplicados no setor hoteleiro em outros municípios com estrutura 

semelhante, podendo contribuir para o desenvolvimento de práticas sustentáveis 

contribuindo para o alcance dos ODS. 
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5 CONSIDERAÇÕES 
 

 O município de Morretes detém exuberante paisagem natural e contexto 

histórico cultural, um dos motivos de ser um destino turístico gastronômico, cultural, 

de eventos e do ecoturismo. O turismo no município representa uma importante 

estratégia de geração de renda e trabalho, que permite realizar várias atividade de 

lazer, festivais culturais, religioso, rural e o turismo baseado na natureza. Com isso, 

observa-se o quanto é importante a relação do setor hoteleiro para atender a demanda 

turística do município. 

 A pesquisa foi realizada em duas pousadas e observou-se que mesmo o 

município possuindo um turismo forte de natureza ambiental as pousadas não se 

atentam para a sustentabilidade de forma constante. 

 As limitações ocorreram na viabilidade das entrevistas com todas as pousadas, 

sendo 21 delas não atenderam ao objetivo da pesquisa, alguns dos motivos foram 

falta de tempo do gestor, não foram encontrados, não responderam e-mail ou 

telefonemas, e alguns gestores eram de outras cidades. Foram realizadas 5 

entrevistas, no entanto apenas duas foi utilizada para o trabalho, como descrito na 

metodologia. Observou-se que as duas pousadas escolhidas para esse trabalho 

possuem boas práticas sustentáveis. Importante ressaltar que a gestora da Pousada 

Graciosa tem entendimento profundo sobre sustentabilidade e que todas as 

estratégias adotadas são com esse fim. Na pousada Itupava o proprietário conhece o 

tema da sustentabilidade, no entanto como relatado, no início seu trabalho na pousada 

era uma fonte de renda que garante a aposentadoria e a busca por tranquilidade e 

que sempre prensou na questão de preservação ambiental. 

 Partindo da premissa de município turístico no Paraná e com muitas 

atratividades e de beleza natural, o setor hoteleiro e a sustentabilidade foram objeto 

de estudo, veio apontar respostas para os questionamentos como: 

a) São desenvolvidas práticas consideradas mais sustentáveis no setor de 

hospedagem no município de Morretes? b) Caso a resposta seja afirmativa, como elas 

são compreendidas e propostas pelo setor hoteleiro? c) As práticas sustentáveis são 

reconhecidas pelo setor como forma de inovar e contribuir com a preservação 

ambiental? d) Como as práticas de sustentabilidade podem contribuir para 

competitividade da rede hoteleira, no município de Morretes? 



71 

 

 Após as pesquisas, entrevistas e o arcabouço teórico entende-se que: 

a) Não foi possível afirmar se ocorre a existência de práticas sustentáveis no 

setor de hospedagem, visto que a amostra das entrevistas foram poucas em relação 

ao universo, porém é possível afirmar que nas pousadas Graciosa e Itupava são 

desenvolvidas práticas consideradas mais sustentáveis; 

b) As práticas sustentáveis são compreendidas e propostas nas pousadas 

por meio: materiais de limpeza biodegradáveis, coleta seletiva, compostagem, 

envio de resíduos às cooperativas de catadores, busca por fornecedores locais, 

equipamentos de baixo consumo, preocupação e manutenção da floresta, 

preservação ambiental, baixo impacto na construção, tratamento da água e dos 

resíduos sólidos, empregabilidade e parcerias locais;  

c) Observou-se que as práticas sustentáveis são reconhecidas pelas 

pousadas de forma inovadora e grande contribuição para a preservação ambiental, 

a exemplo da Pousada Graciosa e seu registro como RPPN, que por si só adota 

várias medidas legais em relação a seu modo de atuação e obrigatoriedade de 

preservação ambiental. Na Pousada Itupava verificou-se e preocupação com lixo 

deixado pelos veranistas a margem do rio e a construção de uma das casas com 

material reciclável. 

Com esses apontamentos o trabalho respondeu o problema de pesquisa e 

apresentou as práticas sustentáveis desenvolvidas no setor de hospedagem no 

município de Morretes. 

Diante do exposto e de todas observações realizadas, não se pode afirmar 

que o setor hoteleiro do município adota práticas sustentáveis, no entanto nas 

pousadas viu-se que esse processo de adequação a sustentabilidade ocorre de 

forma natural e desde o início de sua operação como pousada, e isso retrata o perfil 

e pensamento dos gestores entrevistados.  

Assim o trabalho teve por objetivo investigar a ocorrência de práticas 

sustentáveis adotadas pelos setores de hospedagem no município de Morretes, 

localizado no Litoral do Paraná. Este alcançou o seu objetivo descrevendo com 

base teórica as práticas sustentáveis e na pesquisa de campo. Desta forma 

caracterizou-se as práticas ambientalmente sustentáveis adotadas pelas pousadas 
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e identificou-se a importância das práticas sustentáveis e sua relação com o 

desenvolvimento do turismo no município de Morretes. 

Por fim foi possível realizar um conjunto de ações para o processo de gestão 

ambiental no setor de hospedagem do município de Morretes, em consonância com 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem for finalidade divulgar a 

pesquisa por meio de um de um relatório técnico que posterior será apresentado 

aos gestores e a comunidade interessada. Como um campo importante do setor da 

economia municipal, sugere-se novas pesquisas em relação aos empreendimentos 

e gestão municipal de Morretes. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AO SETOR HOTELEIRO DE 
MORRETES (PR) 
 
1. Nome da empresa: ________________________________________________ 
 
2. Endereço: _______________________________________________________ 
 
3. Há quantos anos atua no mercado? ___________________________________ 
 
4. Nome do proprietário _______________________________________________ 
 
5. Tipo de hospedagem: 
( ) Hotel       ( ) Pousada  
( ) Motel      ( ) Pensão/hospedagem 
( ) Hostels/Albergues turísticos ( ) Apartamentos/ flats 
 
6. Quantas habitações o empreendimento possui? __________________ 
 
7. Quantos leitos o empreendimento possui? _______________________ 
 
8. Que tipo de habitação disponibiliza aos hospedes? 
( ) quartos simples, sem banheiro privativo. Quantos? _____________________ 
( ) quartos com banheiros privados. Quantos? ____________________ 
( ) suítes (com banheira). Quantos? ______________________ 
 
9. As habitações possuem que tipos de comodidade: 
( ) Chuveiro elétrico  ( ) Chuveiro a gás 
( ) Televisão    ( ) Frigobar 
( ) Secador de cabelo ( )Telefonia 
( ) Ventilador   ( ) Ar condicionado 
( ) Outro. Qual? _______________________________________________ 
 
10. Oferece que tipos de serviço: 
( ) Restaurante  ( ) Café da manhã 
( ) Lavanderia  ( ) Estacionamento 
( ) Wi-fi e internet grátis ( ) Recepção 24 horas 
Outros:____________________________________________________________ 
 
11. Quanto funcionários emprega? ___________________________________ 
 
12. Atualmente, comparando com outras do setor hoteleiro, sua organização criou produtos 
novos ou melhorados pensando em sustentabilidade para o mercado de hospitalidade e turismo.? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
12. Se sua empresa criou produtos novos que considera como boas práticas e implantou nos 
últimos cinco anos, indique qual a inovação implementada 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
13. Atualmente, comparando com outras do setor hoteleiro, sua organização criou produtos 
novos ou melhorados pensando em sustentabilidade para o mercado de hospitalidade e turismo. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
14. Comparando com outras do setor hoteleiro, sua organização desenvolveu novos serviço 
pensando em sustentabilidade para o mercado de hospitalidade e turismo. 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
15. Se sua empresa desenvolveu novos serviços que considera como boas práticas e implantou 
nos últimos cinco anos, indique qual a inovação implementada 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
16. Sua organização desenvolveu nova gestão administrativa aliados a novos processos 
pensando em sustentabilidade para o mercado de hospitalidade e turismo. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
17. Se sua empresa desenvolveu nova gestão administrativa aliados a novos processos que 
considera como boas práticas e implantou nos últimos cinco anos, indique qual a inovação 
implementada. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
18 Comparando com outras empresas, do mesmo segmento, minha empresa possui um bom 
desempenho de boas práticas sustentáveis, ou seja, desenvolvimento e implementação bem 
sucedida das novas ideias, produtos e serviços 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
19. A participação de sua empresa no mercado aumentou durante os últimos dois anos? * 
( ) Nossa participação de mercado aumentou nos últimos dois anos. 
( ) Nossa participação de mercado permaneceu a mesma durante os últimos dois anos. 
( ) Nossa participação de mercado diminuiu nos últimos dois anos. 
( ) Não sei 
 
20. Existe interesse em investir em algum tipo boas práticas sustentáveis (produto, serviço, 
administrativa) para os próximos anos? * 
( ) Sim   ( ) Não  ( ) Não sabe 
 
21. Se sim, qual o investimento pretendido? ____________________________ 
 
22. Por quê? Justifique sua resposta, especificando os motivos para que se invista ou não em 
práticas sustentáveis na sua empresa  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
23. Com que frequência a temática Sustentabilidade tem sido abordada em reuniões, palestras 
ou cursos sobre turismo ou áreas afins que o(a) senhor(a) tem participado? 
( ) Nunca abordada    ( )  Pouco abordada  ( ) Muito abordada 
( ) Não tenho participado de palestras, reuniões ou cursos desse tipo 
 
24. Qual seu nível de interesse sobre o tema Sustentabilidade? 
( ) Nada interessado ( ) Pouco interessado ( ) Bastante interessado 
 
25. Com que frequência utiliza fontes de informação específica que tratem sobre 
Sustentabilidade? 
( ) Nunca utilizo ( ) Utilizo pouco ( ) Utilizo bastante 
 
Se utiliza, quais as fontes? * Especifique o tipo de fonte de informação sobre sustentabilidade: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Fonte: A Autora (2019). 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AS POUSADAS DE 
MORRETES (PR) 
 

Questionário 2 
 

Empresa: ______________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

 

Ao desenvolver nossa pesquisa no setor hoteleiro de Morretes (PR) estamos 

aplicando Critérios Globais de Turismo Sustentável para Destinações, assim foi 

necessário fazer mais um questionário para responder o projeto de pesquisa com 

base em três tópicos Energia, Água e Resíduos Sólidos. 

 

Conservação de energia 
A pousada possui algum sistema para medir, monitorar, diminuir e relatar o consumo 

de energia e reduzir a dependência de combustíveis fósseis? 

 

Gestão da água 
A pousada um sistema de medir, monitorar, reduzir o uso da água? 

Possui algum meio de captação de água da chuva e reutilização? 

 

Segurança da água 
A pousada possui recursos hídricos na propriedade? 

Possui alguma forma monitorar esses recursos hídricos, como? 

 

Qualidade da água 
A pousada tem um sistema para monitorar a qualidade da água tanto para o consumo, 

como para o lazer? 

 

Águas residuais 
A pousada possui fossas sépticas e sistemas de tratamento de águas residuais? 

Os resíduos são devidamente tratados e reutilizados ou liberados com segurança com 

mínimos efeitos adversos para a população local e o meio ambiente? 
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Redução de resíduos sólidos 
A pousada possui alguma forma ou contato para incentivar as empresas parceiras a 

reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos? 

Qualquer resíduo sólido que não é reutilizado ou reciclado é eliminado de forma 

segura e sustentável? 
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ANEXO C - TERMOS CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
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ANEXO D - GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM CRITERIOUS FOR 
DESTINATIONS (GSTC-D) CRITÉRIOS GLOBAIS DE TURISMO SUSTENTÁVEL 
PARA DESTINAÇÕES 
 

Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations 
Critérios Globais de Turismo Sustentável para Destinações 

SECÇÃO A: Demonstrar a gestão sustentável de destino 
A1 Estratégia de sustentabilidade de destino 
O destino criou e está implementando uma estratégia multi-ano de destino que está disponível ao 
público, que é adequado à sua escala, que considera os fatores ambientais, econômico, sociais, 
culturais, levando também em conta questões estéticas, a qualidade, saúde e segurança e, que foi 
desenvolvido com a participação do público. 
A2 Organização de gestão de destino 
O destino tem um grupo organizado ou um comitê responsável e eficaz, que foca a abordagem para 
o turismo sustentável, com a participação do setor privado e do setor público. Este grupo é adequado 
ao tamanho e a escala do destino, e tem responsabilidades definidas, supervisão e capacidade de 
implementação para a gestão das questões ambientais, econômicas, sociais e culturais. As 
atividades deste grupo são adequadamente financiadas. 
A3 Monitoramento 
O destino tem um sistema para monitorar, reportar publicamente e responder às questões 
ambientais, econômicas, sociais, culturais, de turismo e de direitos humanos. O sistema de 
monitoramento é revisto e avaliado periodicamente. 
A4 Gestão da sazonalidade do turismo 
O destino dedica recursos para mitigar a variabilidade sazonal do turismo, onde apropriado, 
trabalhando para equilibrar as necessidades culturais e ambientais, da economia local e da 
comunidade, para identificar oportunidades de turismo o ano todo. 
A5 Adaptação às alterações climáticas 
O destino tem um sistema para identificar os riscos e oportunidades associados às mudanças 
climáticas. Este sistema incentiva estratégias de adaptação às alterações climáticas para o 
desenvolvimento, implantação, concepção e gestão de instalações. O sistema contribui para a 
sustentabilidade e resiliência do destino e à educação pública sobre o clima para os residentes e 
turistas. 
A6 Registros de riquezas e atrações turísticas 
O destino tem registros atualizados das suas riquezas e avaliações das atrações turísticas 
disponíveis ao público, incluindo locais naturais e culturais. 
A7 Regulamento de Planejamento 
O destino tem diretrizes de planejamento, regulamentos e /ou políticas que requerem avaliação de 
impacto ambiental, econômico e social para integrar o uso sustentável da terra, design, construção e 
demolição. As diretrizes, regulamentos e / ou políticas são projetados para proteger os recursos 
naturais e culturais, foram criados com insumos locais por parte do público após um processo de 
profunda revisão, são comunicadas ao público, e são aplicadas. 
A8 Acesso para todos 
Quando apropriado, locais e instalações, incluindo aqueles de importância natural e cultural, são 
acessíveis à todos, incluindo pessoas com algum tipo de deficiência ou pessoas que precisem de 
algum requisito específico para acessar o local. Quando estes locais e instalações não são 
imediatamente acessíveis, o acesso é concedido através da concepção e implementação de 
soluções que levem em conta tanto a integridade do local, como o esforço para alcançar o melhor 
resultado para oferecer acomodações especiais para tal público. 
A9 Aquisição de propriedades 
Leis e regulamentos sobre aquisição de propriedades existentes são aplicadas em conformidade com 
os direitos comunais e indígenas, assegurando a consulta pública, e não autorizando a reinstalação 
sem consentimento prévio e / ou compensação razoável. 
A10 Satisfação dos visitantes 
O destino tem um sistema para monitorar e reportar publicamente a satisfação do visitante e, se 
necessário, para tomar medidas para melhorar a satisfação do visitante. 
A11 Normas de sustentabilidade 
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O destino tem um sistema para promover normas de sustentabilidade para empresas consistentes 
com os Critérios GSTC. O destino disponibiliza ao público uma lista de empresas certificadas e ou 
verificadas. 
A12 Proteção e segurança 
O destino tem um sistema para monitorar, prevenir, denunciar publicamente e responder ao crime, 
segurança e riscos para a saúde. 
A13 Gestão de crise e emergências 
O destino tem um plano de resposta à crise e de emergência que é apropriado para o destino. Os 
elementos-chave são comunicados aos moradores, visitantes e empresas. O plano estabelece 
procedimentos e fornece recursos e treinamento para os funcionários, visitantes e moradores e, é 
atualizado de forma regular. 
A14 Promoção/Marketing 
A promoção/marketing é correta em relação ao destino e seus produtos, serviços e sustentabilidade 
que afirmam possuir. As mensagens promocionais tratam as comunidades locais e turistas com 
autenticidade e respeito. 
 
SECÇÃO B: maximizar benefícios econômicos para a comunidade de acolhimento e minimizar 

os impactos negativos 
B1 Monitorização econômica 
A contribuição econômica direta e indireta do turismo para a economia do destino é monitorado e 
publicamente relatada, pelo menos, anualmente. Na medida do possível, isso deve incluir as 
despesas visitante, a receita por quarto disponível, o emprego e os dados de investimento. 
B2 Oportunidades de carreira local 
Empresas do destino proporcionar igualdade de emprego, oportunidades de formação, segurança no 
trabalho e salários justos para todos. 
B3 Participação pública 
O destino tem um sistema que incentiva a participação do público no planejamento de destino e 
tomada de decisão em uma base contínua. 
B4 Opinião da comunidade local 
Aspirações das comunidades locais, preocupações e satisfação com o gerenciamento de destino são 
regularmente monitoradas, registradas e relatadas ao público de forma contínua. 
B5 Acesso local 
O destino monitora, protege e, quando necessário, reabilita ou restaura o acesso da comunidade 
local para locais naturais e culturais. 
B6 Turismo, sensibilização e educação 
O destino oferece programas regulares para as comunidades afetadas com o intuito de melhorar a 
compreensão das oportunidades e desafios do turismo, bem como a importância de sua 
sustentabilidade. 
B7 Prevenção da exploração 
O destino tem leis e práticas estabelecidas para evitar a exploração comercial, sexual, ou qualquer 
outra forma de assédio, especialmente de crianças, adolescentes, mulheres, idosos ou pessoas 
independentes de sua raça, religião ou poder aquisitivo. As leis e as práticas estabelecidas são 
comunicadas ao público. 
B8 Apoio à comunidade 
O destino tem um sistema para permitir e incentivar as empresas, os visitantes e o público em geral 
para contribuir com as iniciativas comunitárias e sustentáveis. 
B9 Apoiar os empresários locais e o comércio equitativo 
O destino tem um sistema que apoia empresas locais de porte pequeno e médio, promove e 
desenvolve produtos locais sustentáveis e comércio equitativo, baseados na natureza e cultura da 
região. Estes podem incluir alimentos e bebidas, artesanato, apresentações artísticas, produtos 
agrícolas, etc. 
 

SECÇÃO C: Maximizar benefícios para as comunidades, visitantes e cultura; minimizar os 
impactos negativos 

C1 Proteção atração 
O destino tem uma política e um sistema para avaliar, reabilitar e conservar os locais naturais e 
culturais, incluindo patrimônio construído (histórico e arqueológico) e as vistas panorâmicas rurais e 
urbanas. 
C2 Gestão de visitantes 
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O destino tem um sistema de gestão de visitantes para locais de atração que incluem medidas para 
preservar, proteger e melhorar os recursos naturais e culturais. 
C3 Comportamento do visitante 
O destino tem publicado e fornece diretrizes para o comportamento adequado do visitante em locais 
que podem ser danificados. Essas orientações são elaboradas para minimizar os impactos negativos 
nestes locais e reforçar o comportamento positivo dos visitantes. 
C4 Proteção do patrimônio cultural 
O destino tem leis que regem a venda, comércio, exibição ou doação de artigos e/ou artefatos 
históricos e arqueológicos. 
C5 Interpretação do local 
Informações interpretativas corretas são fornecidas nos locais naturais e culturais. A informação é 
culturalmente apropriada, desenvolvida com a colaboração da comunidade, e comunicada em 
idiomas pertinentes aos visitantes. 
C6 Propriedade intelectual 
O destino tem um sistema para contribuir para a proteção e preservação dos direitos de propriedade 
intelectual das comunidades e dos indivíduos. 
 
SECÇÃO D: Maximizar os benefícios para o meio ambiente e minimizar os impactos negativos 
D1 Riscos ambientais 
O destino identificou riscos ambientais e tem um sistema para lidar com eles. 
D2 Proteção de ambientes sensíveis 
O destino tem um sistema para monitorar o impacto ambiental do turismo, a conservação de habitats, 
espécies e ecossistemas e, evitar a introdução de espécies invasoras. 
D3 Proteção dos animais selvagens 
O destino tem um sistema que garante a conformidade com as leis e normas locais, nacionais e 
internacionais para a colheita de plantas ou captura, exibição e venda de animais selvagens. 
D4 Emissões de gases do efeito estufa 
O destino tem um sistema para incentivar as empresas a medir, monitorar, minimizar, reportar 
publicamente e reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em todos os aspectos de sua 
operação (incluindo as possíveis emissões de gases dos prestadores de serviços). 
D5 Conservação de energia 
O destino tem um sistema para incentivar as empresas a medir, monitorar, diminuir e relatar 
publicamente o consumo de energia e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. 
D6 Gestão da água 
O destino tem um sistema para incentivar as empresas a medir, monitorar, reduzir e publicamente 
relatar o uso da água. 
D7 Segurança da água 
O destino tem um sistema para monitorar seus recursos hídricos para garantir que o uso por parte 
das empresas é compatível com as necessidades de água da comunidade de destino. 
D8 Qualidade da água 
O destino tem um sistema para monitorar a qualidade da água tanto para o consumo, como para o 
lazer. Os resultados do monitoramento devem estar disponíveis ao público e o destino tem um plano 
para responder em tempo hábil às questões de qualidade da água. 
D9 Águas residuais 
O destino tem diretrizes claras e aplicadas estabelecidas para a implantação, manutenção e teste de 
descarga de fossas sépticas e sistemas de tratamento de águas residuais. Também assegura que os 
resíduos são devidamente tratados e reutilizados ou liberados com segurança com mínimos efeitos 
adversos para a população local e o meio ambiente. 
D10 Redução de resíduos sólidos 
O destino tem um sistema para incentivar as empresas a reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos. 
Qualquer resíduo sólido que não é reutilizado ou reciclado é eliminado de forma segura e 
sustentável. 
D11 Poluição luminosa e sonora 
O destino tem diretrizes e regulamentos para minimizar a poluição da luz e sonora. 
O destino incentiva as empresas a seguir essas diretrizes e regulamentos. 
D12 Transporte de baixo impacto ambiental 
O destino tem um sistema para aumentar o uso de transporte de baixo impacto ambiental, incluindo o 
transporte público e transporte ativo (por exemplo, caminhadas e ciclismo). 
Fonte: GSTC (2013). 
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ANEXO E – MAPA TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MORRETES 
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ANEXO F - FOTOS ACERVO DE LIVROS DE AUTORES E QUADROS DE 
ARTISTAS LOCAIS DA POUSADA GRACIOSA E ITUPAVA 
 

 
 

Livro Cozinhado a Tradição 
(Litoral paranaense) 

 

Livros Montanhas do Morumbi 
e Boletim Histórico do Paraná 

  
Livro a Arte Guarani de Guaraqueçaba Livro Carnaval de Antonina 

Autor: Eduardo Nascimento 
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Livro Anfíbios e Repteis 
Autor do município 

Quadros de artistas locais 
Aves da Mata Atlântica 

 

 
 

Quadro: Geada Negra no Paraná Quadro: Conjunto Marumbi 
 

  
Quadro: Rio Nhundiaquara Lembrança artesanais aos hospedes feitos de 

reaproveitamento de todos de madeira. 
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