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INTRODUÇÃO

Sabe-se que a atividade turística é responsável pela
ocorrência de impactos ambientais, econômicos e sociais.
Contudo, a mesma também pode ser voltada à sensibilização
acerca da sustentabilidade. Em vista disso, é importante que
as informações relacionadas ao turismo sustentável e práticas
sustentáveis adotadas em meios de hospedagem (MH’s)
sejam socializadas com as partes interessadas, como
colaboradores, hóspedes e fornecedores. No Brasil, os MH’s
podem ser certificados pela NBR 15401 (ABNT, 2014), que
estabelece os requisitos de implantação e operação do
sistema de gestão de sustentabilidade em meios de
hospedagem.

OBJETIVO

Analisar as informações disponibilizadas nos sítios
eletrônicos dos meios de hospedagem certificados pela NBR
15401 sobre as práticas de sustentabilidade realizadas nos
mesmos.

METODOLOGIA

A pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, foi realizada

Distribuição dos MH's certificados entre as 
regiões do Brasil

Centro-Oeste (0%)

Nordeste (60%)

Norte (0%)

Sudeste (20%)

Sul (20%)

O hotel de PE não apresenta no site nenhuma informação
relacionada à certificação. Já o resort do PR divulga sua
Política de Sustentabilidade, mas não as ações aplicadas.
Entre os três hotéis que mencionam suas práticas
sustentáveis, as principais iniciativas são: coleta seletiva
de resíduos sólidos; compostagem; troca de enxoval a cada
três dias; sistema de aquecimento solar de água; uso de
lâmpadas LED; otimização da iluminação natural;
utilização de produtos biodegradáveis; prioridade àA pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, foi realizada

no sistema de cadastro obrigatório de prestadores de serviços
turísticos (CADASTUR), vinculado ao Ministério do
Turismo (CADASTUR, 2016). A busca dos meios de
hospedagem foi feita por estado.
Posteriormente, consultaram-se os sítios eletrônicos dos
MH’s selecionados.

RESULTADOS
CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Observa-se a escassez de MH’s certificados no Brasil pela
NBR 15401 (0,071%). Verifica-se a relevância do
compromisso assumido pelos MH’s em relação às práticas
sustentáveis implantadas, bem como a importância da
divulgação das mesmas em seus endereços eletrônicos.
Desse modo, possibilita-se aos hóspedes a escolha do
meio de hospedagem por critérios sustentáveis, bem como
a disseminação de práticas responsáveis sob o ponto de
vista ambiental, sociocultural e econômico.
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A Tabela 1 apresenta o número de MH’s cadastrados junto
ao Ministério do Turismo, categorizados por região do
Brasil, como também os certificados pela NBR 15401.
Dentre os 7011 MH’s do país, foram localizados apenas
cinco empreendimentos certificados. A distribuição entre os
estados foi a seguinte: dois na Bahia, um no Paraná, um em
Pernambuco e um em São Paulo. Em relação a tipologia de
meio de meio de hospedagem, tratam-se de quatro hotéis e
um resort.

utilização de produtos biodegradáveis; prioridade à
contratação de mão de obra local; programas de
treinamento para os colaboradores; informativo aos
hóspedes e colaboradores sobre a Missão e Política de
Sustentabilidade; avaliação da satisfação dos clientes e dos
colaboradores; apoio financeiro mensal e pontual a
organizações não-governamentais (ONGs), projetos
sociais, educacionais e culturais locais; entre outras.

Tabela 1 - Número de MH's certificados por região do país

Região MH's
MH's

certificados
% 

Centro-Oeste 872 0 0,000

Nordeste 1840 3 0,163

Norte 611 0 0,000

Sudeste 2478 1 0,040

Sul 1210 1 0,083

TOTAL 7011 5 0,071


