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ABSTRACT:This work makes an analysis of the current system of classification of the hotels in

Brazil, so much official (EMBRATUR) as not official, that is, accomplished by the class entities.

It verifies that the methodology used now to certify and to classify in the several categories of the

lazer hotels doesn't take in consideration the environmental variables, but so only the comfort of the

facilities, the available structure and the rendered services.

Considering that the environment is the main product sold by the great lazer hotels, it stands out

the importance of conserving the natural resources and it proposes that the environmental

variables are inserted in the analyses for classification of those establishments and it presents a

methodology based on the Environmental Audit, described in the ISO 14000 norm.

Keywords: Environmental Audit, Environmental Administration, Hostelry.

RESUMO: O presente trabalho analisa o atual Sistema Brasileiro de Classificação dos hotéis e

sugere a inserção das variáveis ambientais dentre os parâmetros a serem considerados para esta

classificação. Propõe para isto, uma metodologia baseada na auditoria ambiental descrita na norma

ISO 14000 e na aplicação de questionário/planilha capaz de demonstrar o desempenho ambiental do

hotel analisado .
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1.- INTRODUÇÃO

Uma nova e crescente classe de consumidores está valorizando mais os produtos e serviços

ambientalmente corretos, que de uma forma ou de outra não agridem a natureza ou que promovem

a sua conservação. Estão dispostos a pagar por isto, mas cobram novas posturas das organizações e

o comportamento ético para a vida sustentável. Quando tiverem claro que o efeito cumulativo de

ações pró-ativas em defesa do “verde” de milhares de consumidores pode modificar os padrões de

consumo de recursos e as atitudes dos empresários com relação ao ambiente natural, muitas

conquistas serão alcançadas.

Assim, obriga-se maiores investimentos na pesquisa de sistemas de produção e de produtos que

consomem menos energia e causem menos poluição ambiental. É o caso da substituição do gás CFC

(clorofluorcarboneto) nos refrigeradores, da eliminação da chamada “energia de espera” dos

equipamentos eletrônicos, da substituição dos combustíveis fósseis, da indústria da reciclagem e

reuso e outros.

Hoje, a adoção na administração da organização de um Programa de Controle da Qualidade Total

(TQC) puro e simples, já não é suficiente. Isto porque o ambiente da empresa tornou-se muito mais

complexo e o mercado mais exigente. A empresa meramente comercial, mercantilista, passou a ter

as características de uma unidade sócio-política com a inclusão de aspectos como qualidade de vida,

relacionamento social, respeito ao consumidor e o seu inter-relacionamento com o meio ambiente

natural.

A aplicação das normas ISO 9000 com relação à qualidade total e da série ISO 14000 que trata das

relações entre o setor produtivo e a preservação ambiental, tem sido a maneira de adequar o sistema

gerencial das organizações às novas exigências do mercado. As empresas passaram da atitude

defensiva e reativa com relação à proteção ambiental para uma atitude ativa e criativa, antecipando-

se aos reclamos dos consumidores e imposições da legislação.

A indústria do turismo em geral e o setor hoteleiro em particular, deve ter sua parcela de

responsabilidade em fazer da ética do desenvolvimento sustentável uma parte integrante de suas

metas, já que dependem da qualidade do meio ambiente para o seu crescimento.

Faz-se necessário no entanto, estimular as boas iniciativas empresariais visando a conservação dos

recursos naturais, a beleza cênica e a sustentabilidade. Tais estímulos viriam por parte do
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consumidor esclarecido que ocorreriam com maior afluxo e pagando melhores preços e do poder

público através de renúncias fiscais ou auxílio na infra-estrutura.

Um sistema de classificação de hospedagem que leva em conta a variável ambiental e suas nuances,

poderá contribuir com a melhoria da performance empresarial com relação ao meio ambiente, na

medida que se torne instrumento confiável de orientação ao consumidor e parâmetro de avaliação

para os órgãos de classe, governamentais e fiscalizadores.

Para a finalidade deste trabalho, basicamente considera-se dois tipos de estabelecimentos hoteleiros:

Um, localizado nos centros comerciais e administrativos das cidades e tem como principais clientes

os executivos, vendedores, negociantes e outros profissionais cujo tempo de permanência

geralmente não ultrapassa três dias, é o chamado hotel de negócios.

Outro, chamado hotel de turismo, se localiza fora dos centros urbanos, buscando ambientes naturais

(praia e/ou campo) dotados de grande beleza cênica. Tais belezas geralmente são os principais

produtos de comercialização deste tipo de estabelecimento, aliados aos serviços gerais e comuns

dos grandes hotéis como: serviço de quarto, bares, restaurantes, piscinas, salas de jogos, auditórios

para convenções, quadras de esportes e sistema de comunicação. A sua clientela é bastante

diferenciada e exigente em termos de prestação de serviços. Geralmente são pessoas em férias com

a família, inclusive filhos ou apenas o casal. O tempo de permanência é bem maior que no caso

anterior, chegando a trinta dias. Nestas ocasiões estão psicologicamente mais vulneráveis ao

consumo de produtos, serviços e entretenimentos, mas também tem exacerbado o seu senso crítico e

reivindicatório.

Este tipo de estabelecimento geralmente centra a divulgação de sua imagem ligada não apenas no

conforto das suas instalações e qualidade dos serviços, mas principalmente nas belezas naturais, na

pureza do ar, na qualidade da água, na ausência de ruídos, tipos de praias, exuberância das florestas,

cachoeiras, piscosidade dos rios, etc.

O marketing é feito em cima destes produtos porque cada vez mais o “homem da cidade” vai em

busca deles tentando livrar-se do ‘stress’ ou fadiga imposta pelo cotidiano urbano. O meio ambiente

natural tornou-se um produto muito procurado e valorizado. Este valor, embora subjetivo, deve ser

quantificado e levado em conta na classificação de um hotel de lazer no campo ou na praia.
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Mas falta aos órgãos fiscalizadores, ferramentas ou artifícios capazes de quantificar certos bens

naturais de valores subjetivos e controlar seu uso, viabilizando a distribuição dos benefícios, direta

ou indiretamente à toda população.

Cada organização tem sua maneira de tratar estas questões, dependendo de sua cultura, interesses,

prioridades e nível da equipe funcional. A introdução das variáveis ambientais no sistema de

classificação de hospedagem deverá distinguir e valorizar as empresas que possuem um Sistema de

Gestão Ambiental para que se sintam estimuladas a manter as qualidades do ambiente natural e

investir na melhoria dos ambientes por elas construídos

2 - SITUAÇÃO ATUAL DA CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA NO
BRASIL
Verificou-se que atualmente, a classificação de hospedagem normatizada pelo Instituto Brasileiro

de Turismo - EMBRATUR - não considera as variáveis ambientais como elemento de análise para

enquadrar determinado estabelecimento em uma categoria. Também as entidades de classe como a

Associação Brasileira de Turismo Rural - ABRATUR, a Associação Brasileira da Indústria de

Hotéis - ABIH, Associação Brasileira das Entidades de Hospedagem, Alimentação e Turismo -

ABRESI, não utilizam o quesito ambiental ou sócio ambiental para qualificar e distinguir seus

associados.

O Diário Oficial Nº  231 de 28 de novembro de 1996, traz a deliberação normativa (DN) nº  367 de

26 de novembro de 1996 do Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR - que aprova as

propostas de regulamento e a Matriz de Classificação Hoteleira e designa através de convênio, o

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO - para revisão

do Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem - SBCMH. O INMETRO por sua

vez, usando de suas novas atribuições, credencia empresas especializadas – Organismos de

Certificação de Hotéis, OCH - para fazer o trabalho de classificação e certificação (Quadro 1).

Desde 1967 a revista GUIA QUATRO RODAS vem aplicando um sistema próprio, independente

da EMBRATUR de classificação de hotéis, restaurantes e similares no Brasil. Seus critérios são

“basicamente jornalísticos” utilizando investigação (hospedagem anônima), enquetes e

experimentação. Através de registro técnico, buscam evitar que a subjetividade prejudique a análise

dos estabelecimentos.
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QUADRO.01- RELAÇÃO DE HOTÉIS (ATUALMENTE CERTIFICADOS) COM AS

RESPECTIVAS CLASSIFICAÇÕES

HOTEL UF SIMBOLO ( ★★) OCH – ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO DOS HOTÉIS

SOL IPANEMA RJ ★★★★ ABNT- Associação Brasileira de NormasTécnicas, Rio de Janeiro, RJ;

ROSA DOS VENTOS (L) RJ ★★★★★ ABNT- Associação Brasileira de NormasTécnicas, Rio de Janeiro, RJ;

MAR HOTEL PE ★★★★★ LLOYD’S - Lloyd’s Register Quality Assurance Ltda. Rio de Janeiro, RJ

LANCASTER PR ★★★★ LLOYD’S - Lloyd’s Register Quality Assurance Ltda. Rio de Janeiro, RJ

FIESTA BA ★★★★★ LLOYD’S- Lloyd’s Register Quality Assurance Ltda. Rio de Janeiro, RJ

SHERATON MOFARREJ SP ★★★★★ UCIEE- União Certificadora, São Paulo, SP

SHERATON RJ ★★★★★ UCIEE- União Certificadora, São Paulo, SP

SHERATON PE ★★★★★ UCIEE- União Certificadora, São Paulo, SP

OCEAN RGN ★★★★★ UCIEE- União Certificadora, São Paulo, SP

GARDEN GO ★★★ SGS ICS - Certificadora Ltda. São Paulo, SP

TRASAMÉRICA SP ★★★★★ FCAV - Fundação Carlos Alberto Vanzolini, São Paulo, SP;

NAOUM PLAZA DF ★★★★★ FCAV- Fundação Carlos Alberto Vanzolini, São Paulo, SP

MAR BRASIL BA ★★★ FCAV- Fundação Carlos Alberto Vanzolini, São Paulo, SP

KUBITSCHEK PLAZA DF ★★★★★ FCAV- Fundação Carlos Alberto Vanzolini, São Paulo, SP

MELIÁ BRASIL SP ★★★★★ FCAV- Fundação Carlos Alberto Vanzolini, São Paulo, SP

RENAISSANCE SP ★★★★★ FCAV- Fundação Carlos Alberto Vanzolini, São Paulo, SP

BOURBON (L) PR ★★★★★ FCAV- Fundação Carlos Alberto Vanzolini, São Paulo, SP

INTER-CONTINENTAL SP ★★★★★ FCAV- Fundação Carlos Alberto Vanzolini, São Paulo, SP

CAESAR PARK RJ ★★★★★ ABNT- - Associação Brasileira de NormasTécnicas, Rio de Janeiro, RJ

CAESAR PARK CE ★★★★★ ABNT- - Associação Brasileira de NormasTécnicas, Rio de Janeiro, RJ

TAMANDARÉ PLAZA GO ★★★★ ABNT- - Associação Brasileira de NormasTécnicas, Rio de Janeiro, RJ

OURO MINAS MG ★★★★★ ABNT- Associação Brasileira de NormasTécnicas, Rio de Janeiro, RJ

ROSA DOS VENTOS (L) RJ ★★★★★ ABNT- Associação Brasileira de NormasTécnicas, Rio de Janeiro, RJ

SOL IPANEMA RJ ★★★★ ABNT- Associação Brasileira de NormasTécnicas, Rio de Janeiro, RJ

L= hotel de lazer

FONTE: INMETRO: março de 1999

Segundo o GUIA QUATRO RODAS, anualmente é feita uma avaliação de cada hotel levando-se

em conta a sua destinação (executivo, lazer, trânsito, etc.), localização, construção, apartamentos,

equipamentos, áreas de lazer e social, estrutura e serviços. Para cada ítem existe uma pontuação (de

1 a 5, 1 a 10, 1 a 15 ou 1 a 20), com escalas diferentes – uma para hotéis convencionais, outra para

hotéis de lazer. O objetivo do GUIA é fornecer ao leitor, condições para escolher o local de

hospedagem conforme seu grau de exigência, conforto e capacidade de pagamento. A função é

opinativa e destina-se a atender às necessidades dos leitores e não dos donos de hotel. O símbolo

estrela (★★) é substituído por “casinhas” Devido à aceitação e vendagem da revista, este sistema

ficou consagrado pelo público.
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A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH, desde março de 1997 vem procurando

cadastrar os hotéis através de um programa específico e paralelamente, buscando estimular a auto-

qualificação dos seus associados.

Neste programa, registra cerca de 26 itens que podem caracterizá-los, como por exemplo: tipo de

hospedagem, localização, tipo de construção, vista do apartamento, quantidade de unidades

habitacionais e qualidade dos serviços. A qualificação é feita utilizando conceitos definidos em seis

categorias, correspondentes ao número de estrelas:

★★★★★S = SUPER

LUXO

★★★★★ =  LUXO ★★★★ =     SUPERIOR

★★★         = TURÍSTICO ★★            = ECONÔMICO ★               = SIMPLES

3 - A PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE HOTÉIS NUMA
PERSPECTIVA AMBIENTAL
O presente trabalho propõe que a classificação seja feita compulsoriamente em todos os

estabelecimentos hoteleiros do Brasil. Ao considerar a questão ambiental, haverá naturalmente uma

valorização daqueles que tenha cumprido todas as etapas da Gestão da Qualidade Ambiental

descritas pelas Normas da série ISO 14000 (fig 1). Embora isso não significa que para se habilitar à

classificação um determinado empreendimento tenha a certificação ISO 14000. A existência do

SGA, dará mais credibilidade e consistência ao sistema, assim como, pode possibilitar a interrelação

entre os vários sistemas de classificação hoje existentes.

3.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA

A proposta de classificação dos meios de hospedagem, fundamenta-se nos procedimentos adotados

pela Auditoria Ambiental como descritos nas Normas NBR ISO 14010 E NBR ISO 14011 e

utilização de matrizes para determinar o perfil ambiental do hotel e a significância dos impactos

ambientais oriundos das suas atividades.

Propõe-se que o início do processo de classificação do hotel, se faça com a análise crítica da

documentação do estabelecimento. Tal análise deve abranger principalmente:

a) EIA/RIMA (se o estabelecimento estiver enquadrado dentro desta exigência legal);

b) Licenças ambientais (LAI – Licença Ambiental de Instalação, LAO – Licença Ambiental de

Operação);
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c) Passivo ambiental – Planos e projetos de obras e ações mitigadoras dos impactos ambientais

decorrentes da construção e/ou operação do hotel;

d) Normas e Resoluções e Portarias do IBAMA e EMBRATUR aplicáveis ao caso analisado;

e) Alvarás – Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, etc.;

f) Registros – Produção de resíduos sólidos, produção de efluentes líquidos, consumo de energia,

consumo de água, consumo de substâncias potencialmente poluidoras (aerosóis, detergentes,

cloro, ácidos, álcalis, venenos, etc.);

g) Planilhas de monitoramento dos efluentes líquidos ;

h) Manuais;

i) Política ambiental da empresa.

FIG 1- A CLASSIFICAÇÃO DO HOTEL INSERIDA NO CICLO DA MELHORIA CONTÍNUA

Fonte: Cajazeiras (1997) Modificado por Ferreira (1999)
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3.1.1 PERFIL AMBIENTAL DO HOTEL

O primeiro passo para se saber as condições ambientais atuais do hotel – condição fundamental para

esta proposta de classificação - é determinar o seu perfil ambiental e em seguida com base nos

resultados, elaborar o plano de auditoria. O perfil do hotel pode ser levantado aplicando-se á

gerência e administração um questionário que englobe os principais requisitos para uma gestão da

qualidade ambiental, como o demostrado no quadro. 2.

Cada questionamento tem cinco possibilidades (valores 1,2,3,4 e 5) de respostas, graduadas desde a

situação ótima até o tipo de situação ruim da empresa com relação ao trato dos requisitos

ambientais. Assim, quanto maior for a pontuação, pior estará o desempenho ambiental da empresa.

Ao final da enquete junto à administração do hotel, analisando-se os resultados e a pontuação

obtida, tem-se o “Perfil Ambiental da Empresa” que será usado na análise do quadro geral para sua

classificação.

3.1.2 PLANO DE TRABALHO

Assim como previsto na Norma ISO 14000, o plano de trabalho para este tipo de auditoria, deve ser

elaborado de forma a ser flexível e permitir mudanças de procedimentos dentro do enfoque que é a

análise visando determinar as condições ambientais do hotel. Dentro deste enfoque, deve-se incluir:

a) Objetivos e escopo da auditoria;

b) Identificação dos sub-sistemas do hotel;

c) Identificação dos critérios da auditoria;

d) Elaboração de planilha de análise de significância dos impactos ambientais;

e) Identificação dos respectivos documentos

f) Identificação dos elementos do SGA do hotel que são prioritários para a auditoria;

g) Requisitos de confidencialidade

h) Conteúdo e formato do relatório final.

3.1.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS SUB-SISTEMAS DO HOTEL

A fig. 2 identifica os vários sub-sistemas (processos) de um hotel e suas atividades principais, assim

como o inter-relacionamento que deve existir entre os mesmos e também com o meio ambiente que

os cerca. São processos interativos e interdependentes.
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Fonte: Construído por Ferreira (1999)
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Para melhor visualizar o funcionamento do sistema, faz-se o fluxograma das atividades com as

respectivas entradas e saídas de cada um destes processos como mostrado na fig. 3. A determinação

e documentação da origem dos materiais que entram nos processos, facilitam a extensão dos

estudos à ACV (Análise do Ciclo de Vida), se for o caso.

FIG. 2 – SISTEMA HOTEL
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FIG. 3 - FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES
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FONTE: Construído por Ferreira (1999)
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QUADRO 2 – PERFIL AMBIENTAL DO HOTEL

PERFIL AMBIENTAL DO HOTEL

REQUISITOS Tipo de Situação Ótima Valores atribuídos

1 2 3 4 5 NA
TIPO DE SITUAÇÃO RUIM

1 - POLÍTICA DE MEIO
AMBIENTE

A política de meio ambiente expressa o comportamento da alta gerência com a melhoria
contínua do desempenho ambiental do hotel, e está claramente definida, documentada e
divulgada para todos os empregados. ������

 O hotel não tem política de meio ambiente.
Ainda não se pensou nisso, nem na sua
importância.

2 - ASPECTOS
AMBIENTAIS

O hotel fez a AIA e já identificou suas atividades consideradas críticas por poderem causar
impactos negativos ao meio ambiente da região onde está instalado. ������

 O hotel crer não ser necessário fazer
Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) de
suas atividades.

3 - REQUISITOS LEGAIS . Leis, Decretos, Resoluções e Portarias federais, estaduais e municipais, assim como
códigos e políticas da EMBRATUR relativos à qualidade ambiental, estão documentados.
São periodicamente revisados e divulgados internamente em todos os setores do hotel.������

O hotel não conhece a Legislação
Ambiental concernente. O Órgão
Fiscalizador orienta quando necessário.

4 – OBJETIVOS E METAS O hotel tem estabelecido seus objetivos e metas ambientais baseado s na política de meio
ambiente e nos seus aspectos ambientais considerados críticos. ������

 No planejamento do hotel para os
próximos anos, não estão previstas
implementações de ações relativas ao meio
ambiente.

5 – GESTÃO DA
QUALIDADE DA ÁGUA

. O hotel realiza a gestão da qualidade da água. Os monitoramentos periódicos dos
efluentes líquidos e do corpo receptor apresentam resultados compatíveis com os padrões
legais. ������

O hotel ainda não controla a qualidade da
água que é lançada no corpo receptor.

6 – GESTÃO DO
CONSUMO DE ÁGUA E

ENERGIA

. O hotel tem implementado um processo de racionalização de água e energia. Usa fontes
alternativas de energia. ������

 O hotel não se preocupa com o consumo
de água e energia.

7 – GESTÃO DOS
RESÍDUOS

.O hotel tem o controle dos seus resíduos gerados. Tem implementado plano de redução
continuada. Há coleta seletiva e encaminhamento para compostagem, reciclagem e reuso.������

O hotel entende que a geração de lixo é
inevitável. Todo ele é mandado para
aterros.

8 – ALOCAÇÃO DE
RECURSOS

O hotel vem investindo recursos financeiros e/ou humanos na melhoria do seu desempenho
ambiental. ������

O hotel não tem recursos financeiros e/ou
humanos para investir em meio ambiente.

CONTINUA
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PERFIL AMBIENTAL DO HOTEL (CONTINUAÇÃO)

REQUISITOS Tipo de Situação Ótima Valores atribuídos TIPO DE SITUAÇÃO RUIM

9 – ATRIBUIÇÕES E
RESPONSABILIDADES.

. O hotel atribui responsabilidades à todos seus empregados. Na avaliação de
desempenho dos que ocupam cargos de chefia e liderança, estão incluídos os requisitos
da qualidade ambiental

O hotel trabalha com um número de
empregados reduzido. Não há como
atribuir responsabilidades.

10 – CONSCIENTIZAÇÃO E
TREINAMENTO

O hotel investe continuamente em programas de treinamento e conscientização dos seus
empregados para a valorização e utilização dos recursos naturais

O hotel não possui recursos para
treinamento..

11 – COMUNICAÇÃO INTERNA O hotel tem um sistema de comunicação interna. A política de meio ambiente, os objetivos
e metas e os seus planos são conhecidos por todos os empregados e dirigentes

Não há sistema formalizado de
comunicação interna para dar ciência aos
seus empregados e direção dos fatos e
dados relativos às questões ambientais no
hotel.

12 – COMUNICAÇÃO
EXTERNA

Há procedimento interno específico que regulamenta o processo de comunicação do hotel
com a comunidade, clientes, fornecedores e órgãos do governo, no que se refere aos seus
assuntos de meio ambiente.

O hotel não divulga para a sociedade em
geral, informações sobre suas questões
ambientais

13 – DOCUMENTAÇÃO O hotel mantém um arquivo atualizado com as documentações, registros, licenças,
alvarás e requisitos dos órgãos ambientais. Possui um Manual de Gestão Ambiental com
cópias em todos os setores.

O hotel não possui um sistema de
documentação, registros ou cadastros
relativos ao meio ambiente.

14 – CONTROLE
OPERACIONAL.

Existem procedimentos e instruções de trabalho específicos para todos os processos,
atividades e tarefas caracterizados como ambientalmente críticos no hotel..

O controle operacional das atividades do
hotel está voltado exclusivamente para o
atendimento ao hóspede

15 – AÇÕES DE EMERGÊNCIA . Existe plano de ação de emergência no hotel, abrangendo inclusive ações para prevenir
e minimizar os impactos ambientais negativos. Os empregados são periodicamente
treinados para agir frente às situações de emergência.

Caso ocorra um acidente grave no hotel, os
empregados estão orientados para chamar
o Corpo de Bombeiros, a Polícia e/ou o
Pronto Socorro mais próximos

16 – MEDIÇÕES O hotel realiza medições e monitoramento periódicos do seu desempenho ambiental, para
implementar as ações corretivas e preventivas que se façam necessárias e melhorar
continuamente seus resultados.

O hotel só realiza medições e
monitoramento se exigidos pelo órgão
ambiental competente

17 – AVALIAÇÕES
AMBIENTAIS

O hotel realiza avaliações periódicas do seu desempenho ambiental, documentando-as,
visando a implementação de ações corretivas e preventivas que se façam necessárias e
melhorar continuamente seus resultados.

O hotel não realiza avaliações do seu
desempenho ambiental

18 – MELHORIA CONTÍNUA O hotel revisa periodicamente sua política, objetivos e metas ambientais, a partir dos
resultados das medições, monitoramentos e das avaliações ambientais

O hotel não tem uma sistemática de revisão
de suas ações.

TOTAL DE PONTOS:

MÉDIA:

Fonte: Suplemento Gazeta Mercantil - Gestão ambiental: compromisso da empresa 10 de abril de 1996 adaptado por Ferreira (1999).

21 3 4 5 N.A.
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3.1.4 – IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS

Para que a metodologia tenha reprodutibilidade e coerência é importante estabelecer

critérios de avaliação para a análise de significância dos impactos ambientais (quadro 3)

baseados na legislação ambiental vigente ou em normas e experimentos consagrados.

No caso do hotel, foram identificados os critérios técnicos e critérios sócio-financeiros

para serem analisados junto ao corpo funcional da empresa conforme a Planilha de

Análise de Significância P1 (Quadro 4) e os critérios de instalações, uso dos recursos

naturais e conservação dos recursos naturais, para serem analisados junto aos clientes

conforme a Planilha de Significância P2 (Quadro 5)

QUADRO 3- ESPECIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS

CRITÉRIOS TÉCNICOS

escala

CARACTERÍSCA DO EVENTO GRAU

Meio impactado Aspecto/agente impactante UNIDADE 1 3 5

Líquidos contínuos (detergente,.
cloro, sabões, água aquecida)

l/dia/UH < 60 60 – 120 >120

Líquidos totais do hotel m3/mês/UH <15 15 – 30 >30
Líquidos descontínuos total m3/ocorr. < 0,5 0,5 – 2 >2
Consumo total de água m3/mês/UH <15 15 – 30 >30
Sólidos contínuos (cartucho de
tinta, impressos)

Kg/dia/local < 2 2 – 5 >5

Resíduos orgânicos Total Kg/dia < 5  5 - 10 >10
Sólidos contínuos (latas, vidros,
papelão)

Kg/dia/local <10 10 – 20 >20

Solo
Recursos hídricos

Sólidos contínuos totais m3/dia/UH. <0.5 0,5 – 1 >1

Atmosfera Gases µg/m3 de ar <50 50 – 100 >100
Praia/cachoeira Sólidos/dejetos humanos m2/H <8 8 – 15 >15
Flora/fauna/água Sólidos/dejetos humanos H/m2/evento <5 5 – 10 >10
Solo/flora/fauna Construções % da área
Flra/fauna Presença humana H/evento <5 5 – 10 >10
Solo/flora/fauna Desmatamento % da área
Ar/solo/fauna/flo-
ra/água

Consumo de energia elétrica KWh/mês/H <150 150–250 >250

Solo/água Consumo de veneno Kg/evento <1 1 – 2 >2
Corais/fauna/flora Mergulho H/evento <5 5 – 8 >8
Obs.: H= Homem; UH= Unidade habitacional;

severidade/periculosidade

GRAU 1 3 5
Unidade Baixa Média Elevada

probabilidade de ocorrência/normalidade

GRAU 1 3 5

Unidade
0 – 30%

(anormal/improvável)
30 – 70 %

(normal/esporádico)
70% - 100%

(normal)
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persistência

CARACTERÍSTICA DO EVENTO GRAU
AGENTE Parâmetro Unidade 1 3 5
Líquido Solubili-

dade
Solúvel e
reativo

Solúvel e
inerte

Insolúvel e
inerte

Sólido Degradab. Biodegrad ável Não biodeg. Inerte
Gasoso Peso esp. G/Nm 3 <1.3 1.3-1.9 >1.9

Desmatamento Regen. Baixa Média Alta
Presença humana H/evento <5 5 – 10 >10

CRITÉRIOS SÓCIO-FINANCEIROS

exposição legal

Grau 1 3 5

Unidade Não há requisito
Requisito normativo ou
pouco especificado na

lei

Requisito bem
especificado na lei

facilidade de correção/prevenção

GRAU 1 3 5

Unidade
Tecnologia não

disponível
Tecnologia disponível Tecnologia usual

custo de correção

GRAU 1 3 5
Unidade Alto Médio Baixo

desdobramentos

GRAU 1 3 5
Unidade Pouco prováveis/

não conhecidos
Prováveis/
conhecidos

Muito prováveis/
evidentes

preocupações do público

GRAU 1 3 5

Unidade

REMOTA
(Pouco perceptível por

pessoas leigas

LATENTE
(há evidências que o

público local pode vir a
se manifestar)

MANIFESTADA
(O público local já

manifestou sua
preocupação sobre
fatos semelhantes)

efeitos sobre a imagem

GRAU 1 3 5
Unidade Associação fraca Média Forte

CRITÉRIOS SOBRE INSTALAÇÕES

paisagem

GRAU 1 3 5
Unidade Bela paisagem Paisagem sem

importância
Paisagem prejudicada

acesso

GRAU 1 3 5
Unidade Fácil e não impactante Difícil e não impactante Difícil e impactante
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funcionalidade

GRAU 1 3 5
Unidade Funcional e compatível Funcional e

incompatível
Não funcional e

incompatível
harmonia

GRAU 1 3 5
Unidade Harmonia com a

natureza
Alguns aspectos

harmoniosos
Sem harmonia

CRITÉRIOS DOS USOS DOS RECURSOS NATURAIS

adequação

GRAU 1 3 5
Unidade Adequado Não totalmente

adequado
Inadequado

intensidade

GRAU 1 3 5
Unidade Pouco usado Muito usado Uso intenso

freqüência

GRAU 1 3 5
Unidade Nem todo dia Diariamente Durante todo o dia

CRITÉRIOS DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

alteração do ambiente natural

GRAU 1 3 5
Unidade Não há alteração Há pouca Altera totalmente

manutenção do local

GRAU 1 3 5
Unidade Há manutenção Pouca manutenção Sem manutenção

estrutura de proteção aos recursos naturais

GRAU 1 3 5
Unidade Existente Insuficiente Não existente

A construção da tabela de critérios deve estar em conformidade com as leis, decretos,

portarias e normas dos órgãos Federais, Estaduais, Municipais e de Entidades de classe.

Na ausência destes, observações práticas e usuais poderão servir de referência para se

estabelecer os critérios.

4.1.5 – ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA

A análise de significância é feita utilizando-se uma planilha construída com base nos

dados fornecidos pelo fluxo das atividades do hotel, nos aspectos ambientais envolvidos

e nos impactos ambientais provocados por estas atividades. Aplicando-se os critérios

vistos anteriormente (quadro 3) obtém-se o valor correspondente para cada avaliação

(quadro 4 e 5)
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A-E1-S1 Recepção Resíduos sólidos (impressos cartuchos de tinta)

A-E1-S2 Governança/limpeza interna em geral Efluentes líq.: detergentes/sabões/cloro/água aquecida

A-E1-S1 Governança/limpeza em geral Resíduos sólidos e pó

A-E2-S2 Habitações/uso normal Banhos/uso sanitário

A-E3 Recepção/governança
/habitações

Eletricidade para computadores,limpeza, aquecimento, 
equipamentos em geral, iluminação

B-E4 Cozina/restaurante/
almoxarifado

Eletr. Para cozimento, aquecimento, 
equipamentos e iluminação

B-E5-S5 Cozinha/câmara fria Vazamento de gazes (CFC)

B-E5-S4 Cozinha Resíduos sólidos orgânicos

B-E5-S6 Cozinha Efluentes líquidos: gorduras, sabões, detergente, cloro

B-E5-S5 Cozinha/cocção/aquecimento Gás liquefeito

B-E5-S7 Cozinha Resíduos sólidos: latas, alumínio, vidros, papelão

B-E5-S7 Almoxarifado Resíduos sólidos embalagens de papel,
 papelão, madeira, plástico

C-E6 Manutenção/limpeza/jardim Eletricidades para equipamentos e iluminação

C-E6-E9-S9 Caldeira Água de espurgo - água aquecida

C-E6-E8-S10 Aparelho de ar condicionado Vazamento de gazes (CFC)

C-E9-E6-S8 Central de ar condicionado Efluente líquido: água de refrigeração

C-E6-E7-E8-E9-
S8-S9-S10

Lavanderia/lavar e passar Efluente líquidos:lavagem/esterilização e alizamento de roupas

C-E8-S8 Manutenção/oficinas öleos, graxa, gazolina, solventes

C-E8-S8 Manutenção/pintura Tintas, vernizes, solventes

C-E8-S8 Jardinagem/combate às formigas/ratos Aplicação de iscas de veneno

C-E8-S8 Jardinagem/capina química Aplicação de herbicida

D-E10-E11-S11-S12 Sauna/piscina Cloro,sulfatos, carbonatos, óleos, algicidas

D-E13-E14-S14 Caminhadas pelos campos e florestas Fogo - Resísuos não biodegradáveis pelas trilhas

D-E13 Caminhadas pelos campos e florestas Ruídos e presença humana
D-E12-E13-E14-S13 Banhos de mar Aumento da concentração humana

 (capacidade de carga)

E-E16 Área construída x ambiente natural Impacto ambiental direto - degradação
E-E15-S15 Administração Disquetes, cartuchos de tinta,

 impressos, energia elétrica

E-E3-E4-E6- Geral do hotel Total de energia elétrica consumida

E-E2-E5-E9-E10 Geral do Hotel Total de água consumida

E-S2-S6-S8-
S9-S11-S12-

Geral do hotel Total de efluentes líquidos produzidos

S1-S4-S7-S13-S14-S15 Geral do hotel Total de resíduos sólidos produzidos

Solo e água: alterações 
físico-química e biológica

Alterações físico-quimicas da água

Solo: alterações físico-quimicas

Água: alterações fisico-química e 
biológicas do corpo receptor

Solo, água, ar, fauna, flora

Solo, água, ar, flora, fauna

Poluição atmosférica

Solo e água: alterações físico-químicas

Água: alterações fisico-química 
e biológicas do corpo receptor

Poluição atmosférica -esplosão

Solo: alterações físico-químicas

Solo: alterações físico-quimicas

Solo, água, ar, flora efauna

Água: alterações fisico-química e 
biológicas do corpo receptor

Poluição atmosférica

Água: alterações fisico-química e 
biológicas do corpo receptor

Água: alterações fisico-química
 e biológicas do corpo receptor

Água: alterações fisico-química 
e biológicas do corpo receptor

Água: alterações fisico-química 
e biológicas do corpo receptor

Contaminação do solo e água.
Morte de fauna pequeno porte

Contaminação do solo e água.
Morte de fauna pequeno porte

Água: alterações fisico-química e 
biológicas do corpo receptor

Danos à flora e fauna

Danos à flora e fauna

Poluição da areia, águas, costões e manguezais

Danos à flora e fauna

Contaminação do solo e degradaçào ambiental

Degradação solo/flora/fauna/água/ar

Diminuição da reserva hídrica

Contaminação dos recursos hídricos

Contaminação do solo e recursos hídricos

Códi go Local/Atividade Aspecto Impacto provocado
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CRITÉRIOS TÉCNICOS
C R IT ÉR IO S  

S Ó C IO - F IN A N C E IR O S

SISTEMA DE GEST Ã O AMBIENTAL -  HOTEL -  PLANILHA DE AN Á LISE DE SIGNIFIC Â NCIA -  P1

QUADRO 4 – PLANILHA DE ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA – P1
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QUADRO 5- PLANILHA DE ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA – P2

INSTALAÇÕES

USO DOS

RECURSOS

NATURAIS

CONSERVAÇÃO DOS

RECURSOS NATURAIS

Código Atividade Aspecto Impacto provocado
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Hospedage

m e lazer

Unidades

habitacionais, bares,

restaurantes, quadra

de esporte, piscinas

Desmatamento, movimentação

de solo, poluição da água

Banhos de

mar e

cachoeira

Capacidade de

suporte, óleos,

resíduos

Praia: resíduos

Água: poluição

Caminhad

as e

cavalgada

s

Retiradas de plantas,

incêndios, resíduos,

afugentação de

animais

Desmatamento, extinção de

espécies locais, degradação

ambiental.

Mergulho Ação direta do

homem

Fuga de fauna, danos aos corais

Esportes

nauticos

Embate de ondas,

óleos, ruídos

Danos aos corais, fuga e morte

aos animais, erosão

FONTE: Construído por Ferreira (1999)
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4 - OBTENÇÃO DOS RESULTADOS

Quando todas as atividades relevantes do hotel forem analisadas e atribuídos os respectivos valores

conforme o critério, calcula-se a média ponderada (M.P.):

Estes resultados corresponderão ao desempenho ambiental do hotel com vistas a sua classificação.

Além disso, servirão também para orientar a prioridade de intervenção no sistema, no sentido de

prevenir ou reparar danos ao meio ambiente. Ou seja, quanto maior for a média ponderada, maior

será a prioridade de intervenção.

A análise conjunta, do perfil do hotel, das planilhas de significância e dos parâmetros propostos

pela EMBRATUR (DN N° 367 DE 26/11/96) servirá para um melhor juízo de valores, no sentido

de qualificar os hotéis de acordo com suas práticas conservacionistas, valorizando o modelo de

gestão ambiental.

5  CONCLUSÕES

A metodologia de classificação dos hotéis proposta neste trabalho, apresenta-se como alternativa

viável (comprovada em exercícios práticos) para valorizar as iniciativas das empresas em adotar o

sistema de gerenciamento ambiental (SGA) e estimular a adoção de medidas preservacionistas. Este

método torna-se particularmente importante ao se comparar hotéis com as mesmas características

mas, com diferentes procedimentos ao se relacionar com o meio ambiente.

Pretende-se com esta metodologia, quando aplicada, mostrar ao empresário a viabilidade econômica

de se adotar o SGA e a buscar a certificação ambiental.

Por outro lado, pretende-se que seja uma ferramenta de gestão para os órgãos fiscalizadores do meio

ambiente e gestores das políticas públicas no Brasil.

M.P. I = (ST1/4) + (ST2/6)  para a planilha 1

M.P.2 =(ST1/3) + (ST2/3) + (ST3/3)  para a planilha 2
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