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RESUMO 

A discussão acerca da implantação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) em micro e 

pequenas empresas vem ganhando destaque no meio acadêmico. Sabe-se que estas 

empresas, inclusive as da área do turismo, enfrentam muitos desafios para a implantação 

de um SGA. Cabe destacar que o turismo é uma atividade que pode provocar diversos 

impactos negativos em função da frequente expansão de infraestrutura e que depende 

diretamente da qualidade ambiental. Neste contexto a presente pesquisa tem como objetivo 

principal elaborar um diagnóstico sobre o estado atual do processo de Gestão Ambiental 

em empreendimentos membros da Associação de Atrativos Turísticos de Pirenópolis e 

Serra dos Pireneus - GO. É importante destacar que todos os atrativos turísticos estudados 

não oferecem serviço de hospedagem, e sim serviços de gastronomia, turismo de aventura 

e ecoturismo. Para tanto foi aplicado um questionário com a finalidade de caracterização 

do processo da Gestão Ambiental nestes locais. A partir dos resultados obtidos foi possível 

concluir que de forma geral em relação à gestão ambiental dos empreendimentos que 

diversas ações positivas vêm sendo praticadas e que predomina uma consciência ambiental 

entre os respondentes. Entretanto, ainda há pontos a serem estudados e melhorados, como 

o reaproveitamento de resíduo, controle de consumo de água e energia, elaboração de 

plano de prevenção e controle de acidentes ambientais e monitoramento de efluentes. Os 

resultados desagregados indicam que três dos empreendimentos estudados apresentaram 

resultados bons, cinco empreendimentos apresentaram resultados medianos e três 

apresentaram muitas fragilidades. Os resultados, também servem de base para 

diagnósticos locais, tanto para o poder público como para os empreendedores. 
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1. INTRODUÇÃO 

A questão ambiental é pauta nas discussões acerca da gestão das empresas há algum 

tempo, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Quando tratamos de pequenas empresas 

há uma visão deturpada sobre a poluição e o impacto que elas geram no meio ambiente, o porte 

e o potencial poluidor de uma empresa não são aspectos diretamente proporcionais e eles devem 

ser analisados e diagnosticados individualmente em cada corporação (ANDRADE, 2016). 

Diante deste desafio as empresas estão analisando a viabilidade da implantação de sistemas de 

gestão ambiental, também conhecidos como SGA. Este sistema tem ganhado espaço 

principalmente nas empresas de grande porte, objetivando demonstrar preocupação com o meio 

ambiente e também para ampliar as possibilidades de parcerias mercantis (SANTOS et al., 

2016). 

Há vários motivos por trás da implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

Algumas empresas visam a certificação ISO 14.001, outras visam economia de energia e 

redução do consumo de água e também há empresas que estão em busca de atender demandas 

de clientes mais conscientes. Um aspecto muito importante sobre o tema, e que se deve reforçar, 

é que é possível implantar um SGA mesmo que o objetivo não seja a certificação ISO 14.001. 

Muitas empresas de menor porte desistem de implantar o sistema quando pensam no grande 

investimento necessário para a certificação, já que elas não recebem muitos incentivos para isso 

(MCKEIVER; GADENNE, 2005). 

Desde a publicação da Agenda 21 e a formalização dos Sistemas de Gestão Ambiental na 

década de 1990, que a importância de SGA’s em empresas do ramo hoteleiro chamou a atenção 

dos pesquisadores (CHAN e HSU, 2016). Rubio, em 2017, afirmou que todos os agentes 

interessados na atividade de turismo, sejam eles públicos ou privados, devem assumir a 

responsabilidade de uma maximização do retorno econômico aliada a mitigação dos impactos 

socioculturais e também a preservação ambiental. Além disso, a qualidade do ambiente natural 

muitas vezes influencia o hóspede na escolha do destino. 

O presente trabalho foi pensado de modo a contribuir e impulsionar os estudos de SGA 

no  estado de Goiás, objetivando estudar e caracterizar de forma geral os Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA) em empresas do setor de turismo, visando principalmente elaborar um 

diagnóstico sobre o cenário atual do processo de Gestão Ambiental em empreendimentos com 
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atrativos turísticos naturais localizados Serra dos Pireneus - GO. Como método quali-

quantitativo para levantamento de dados e informações foi aplicado um questionário para 

caracterização da etapa de implantação da Gestão Ambiental nestes locais. 

Este estudo justifica-se também em função do grande volume de empresas de pequeno 

porte do ramo turístico na cidade de Pirenópolis-GO potencialmente impactantes ao meio 

ambiente. Um Sistema de Gestão Ambiental nestes empreendimentos poderia prevenir e 

mitigar possíveis consequências desses impactos, além de gerar ganhos econômicos e de 

visibilidade para a empresa.  

A partir dos resultados obtidos é possível caracterizar o estado atual referente a benefícios 

e desafios da Gestão Ambiental em pequenas empresas de turismo. Os resultados servirão de 

base para diagnósticos locais, servindo tanto para a Associação Serra dos Pirineus, quanto para 

a Secretária de Turismo do município de Pirenópolis. E finalmente, o estudo poderá ser 

utilizado como um retrato da situação atual com vistas a melhorias necessárias à manutenção e 

ampliação das atividades turísticas. 

2. QUESTÃO DE PESQUISA 

Qual é o “Cenário Atual” do processo de Gestão Ambiental, em empreendimentos com 

atrativos turísticos naturais localizados Serra dos Pireneus – GO? O “Cenário Atual” está mais 

próximo ou mais distante da preservação dos atrativos turísticos dos quais ele depende? 

3. PREMISSAS 

O porte e o potencial poluidor nem sempre são características diretamente 

proporcionais. 

Pequenas empresas não recebem incentivos significativos para implantarem um 

SGA. 

Muitas empresas de pequeno porte não conhecem estratégias ambientalmente 

eficientes, mesmo que demonstrem interesse em reduzir os impactos negativos gerados por 

suas atividades econômicas. 
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4. OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal desta pesquisa é elaborar um diagnóstico sobre o cenário atual 

do processo de Gestão Ambiental, em empreendimentos com atrativos turísticos naturais, 

localizados em Pirenópolis – GO. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Levantar os principais desafios e benefícios em relação às práticas de gestão ambientais 

para pequenas empresas . 

Caracterizar os Sistemas de Gestão Ambiental em micro e pequenas empresas voltadas 

ao turismo, certificadas ou não, localizadas no município de Pirenópolis em Goiás. 

Identificar se o cenário atual da gestão ambiental nas micro e pequenas empresas de 

atrativos turísticos com áreas naturais de Pirenópolis está mais próximo ou mais distante da 

preservação ambiental. 

6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item estão apresentadas as bases conceituais necessárias para a compreensão do 

estudo, além de estudos norteadores da construção dessa pesquisa. Além do levantamento dos 

principais desafios e benefícios em relação às práticas de gestão ambientais para pequenas 

empresas de turismo. 

6.1. BASES CONCEITUAIS 

6.1.1. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

As empresas e suas atividades econômicas impactam no meio ambiente de diversas 

formas, desde a instalação até a geração de resíduos sólidos e efluentes. Esses impactos podem 

afetar o meio de forma direta ou indireta, sendo pelo consumo de matérias-primas, água, 

combustível e energia, transporte de cargas e pessoas ou pelo consumo dos produtos e serviços 

prestados. A partir deste contexto compreende-se a necessidade de gestão desses aspectos e que 

as empresas se adequem a padrões estabelecidos pelas normas ambientais. 
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O histórico da gestão ambiental pode ser descrito em três fases. O primeiro período foi 

marcado pela demasiada preocupação com o retorno econômico das atividades, onde a única 

preocupação com os poluentes gerados era o quão distante da empresa era possível dispersá- 

los. A partir da década de 1970 iniciou-se o desenvolvimento de leis ambientais, estabelecendo 

padrões de qualidade e lançamento, e as empresas precisaram se adequar investindo em soluções 

para os aspectos ambientais provocados por suas atividades. Finalmente, a partir da década de 

1990, as empresas começaram a pensar em métodos de prevenção de poluição voluntariamente. 

Foi nessa década, mais precisamente em 1996, que a Norma ABNT NBR ISSO 14001 foi criada, 

fortalecendo o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) como ferramenta de prevenção de aspectos 

ambientais no processo produtivo das empresas. 

O SGA é uma metodologia de grande importância que objetiva mitigar os impactos 

ambientais causados pelas atividades de uma empresa. Esse sistema é utilizado como 

ferramenta de monitoramento do desempenho ambiental em operações diárias(CHAVAN, 

2005). 

Perotto et al. em 2008 descrevem um Sistema de Gestão ambiental (SGA) como uma 

ferramenta que identifica e resolve problemas de forma contínua e que pode ser criada e 

aplicada de várias formas, variando de acordo com as necessidades da empresa. 

A ISO 14001 (2015) define um SGA como a parte de um sistema de gestão utilizado 

como ferramenta de gerenciamento de aspectos ambientais, além de auxiliar no cumprimento 

de requisitos legais e também realiza o levantamento de riscos e oportunidades. Esse sistema 

de gestão é definido por um conjunto de elementos relacionados entre si que compõem o 

sistema de gestão de uma corporação, visando desenvolver e implementar a política ambiental, 

além gerenciar seus aspectos ambientais (ISO 14001, 2004). O uso desse método de gestão 

ambiental permite à organização formular políticas e metas elaboradas pensando também nos 

requisitos legais e nos impactos ambientais gerados pela atividade da empresa. 

Sendo assim, o SGA incorpora a questão ambiental em todas as etapas da empresa, 

melhorando o cumprimento de normas ambientais e a imagem da corporação frente ao mercado. 

Nesse método de gestão o planejamento é continuo objetivando a melhoria a longo prazo. 

 

6.1.2. SGA EM PEQUENAS EMPRESAS 
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Baumbach et al. em 2013 elaboraram um estudo acerca da gestão em pequenas 

mineradoras sob as normas da ISO 14001 para analisar e compreender os desafios em atender  

os requisitos da norma, através da aplicação de questionário e lista de verificação em três 

empresas de mineração. A pesquisa apontou que as empresas não reconhecem o tamanho do 

impacto que causam no meio ambiente. Colaborando com este estudo, Kravchenko et al. em 

2016 buscaram compreender as estratégias utilizadas pelas empresas moveleiras de Goiás para 

aplicação dos princípios de ecologia industrial e concluíram que as práticas da ecologia 

industrial são pouco utilizadas nas indústrias avaliadas, o que evidencia a falta de 

conhecimento sobre os impactos ambientais das atividades por elas exercidas. 

Budi et al.em 2020 verificaram a competência técnica dos funcionários de uma fábrica 

de               máquinas de lavar em Bantul na implantação da ISO 14001:2015. Os dados foram coletados 

por  meio de questionário e o estudo apontou que os funcionários têm conhecimento sobre os 

instrumentos requisitados pela norma e também sobre a gestão adequada dos resíduos 

produzidos na empresa. Em resumo, a boa formação dos funcionários quanto aos requisitos 

ambientais e de gestão são de suma importância para o sucesso na implementação da ISO 

14001:2015. O estudo de Ueasangkomsate e Wongsupathai em 2019 corrobora com a pesquisa 

citada, visto que analisaram os fatores motivacionais para a implementação de um SGA em 

PME’s de manufatura tailandesas e concluíram que o pensamento, consciência e legislação são 

os principais motivadores para implantação de um SGA nessas PME’s. 

Santos et al. em 2016 estudaram o processo de certificação ISO 14001 em PME’s 

portuguesas e muitas empresas que já possuíam um SGA implantado mas não eram 

certificados. As empresas estudadas alegaram ausência de incentivo financeiro e afirmaram 

considerar a certificação uma ferramenta de marketing e não uma forma de preservar o meio 

ambiente. Acerca dessa afirmação foram levantados mais dois estudos que serão apresentados  

a seguir: Ueasangkomsate e Suthiwartnarueput em 2018, que examinaram a relação entre a 

aplicação de práticas de gestão de logística verde (GLM) em pequenas e médias empresas com  

a intensidade de exportação dos produtos de tais empresas e constataram que a maior aplicação 

de práticas de GLM levam a uma maior intensidade de exportação nas pequenas e médias 

empresas (PME’s) e que muitas dessas empresas aplicam as práticas de logística verde para 

conseguir mais benefícios na exportação, e Fonseca e Martins em 2010 que testaram a 

aplicabilidade de um indicador de performance para avaliar o empenho das incubadoras em 

incentivar micro e pequenas empresas a implementarem gestão ambiental. A pesquisa 

constatou que as micro e pequenas empresas tendem a investir em ações ambientais apenas 
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por motivações econômicas. 

Vásquez et al. em 2019 elaboram um estudo exploratório em dezessete empresas 

classificadas como PME’s da indústria madeireira de Bogotá visando analisar o nível de 

compreensão das empresas sobre ecoeficiências e estratégias sustentáveis. A conclusão foi que 

a maioria das PME’s desconhecem estratégias ambientalmente eficientes apesar de 

demonstrarem interesse em reduzir os impactos negativos resultantes de suas atividades 

econômicas. Isso reforça o quão  desafiador é tornar o SGA funcional, acessível e 

compensatório para pequenas e médias empresas, já que a falta de compreensão acerca do 

tema impõe barreiras na implementação e na busca de metodologias que atendam o perfil da 

empresa. 

A partir dos estudos aqui citados é possível identificar pontos em comum entre eles. Há 

uma tendência a utilizar métodos quali-quantitativos, e muitos desses estudos realizaram a 

aplicação de questionários elaborados de acordo com o perfil do objeto de estudo e enviado  

por e-mail para os elementos amostrais para que fossem respondidos. Outra abordagem utilizada     

foi o estudo de caso em uma única empresa para que a análise pudesse ser feita de forma 

aprofundada. Ainda houveram estudos que escolheram entender a visão de especialistas no 

tema e os que escolheram realizar uma revisão sistemática do que já foi estudado acerca do 

Sistema de Gestão Ambiental. 

Contudo, também foram encontrados diversos pontos a serem estudados. O olhar para 

pequenas e médias empresas tem ocorrido em poucas localidades, daí a importância de se 

levantar soluções para aumentar a adesão do SGA em pequenas empresas; faltam ainda maior 

variedade de de estudos visando incentivar as empresas a implantarem esse sistema e mostrar 

quais serão os  benefícios que essas corporações terão após o processo desafiador para 

implantar um SGA. 

6.1.3. GESTÃO AMBIENTAL NO TURISMO 

O turismo apesar de ser de suma importância para o âmbito econômico, muitas vezes 

coloca em risco a qualidade ambiental mesmo em situações em que a atividade turística apoia-

se em recursos naturais. O não planejamento e a ausência de gestão permite que os impactos 

negativos sobre o meio sejam muito mais severos, como a erosão do solo, contaminação, 

poluição, diminuição da biodiversidade, supressão de vegetação (PROKOPIOU et al., 2018). 
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O impacto provocado em áreas naturais que são expostas a atividades turísticas é 

demonstrado no estudo de Kusumandari e Marpaung (2019). A pesquisa tratou-se de uma 

investigação acerca da taxa de infiltração do solo em cada atrativo turístico de Wanagama, 

que é uma floresta que hoje se encontra em reabilitação na Indonésia, classificada como 

floresta educacional. Foram recolhidas três amostras de cada atrativo e o método utilizado 

para medição da infiltração foi o infiltrômetro de anel duplo; o método de Horton foi usado 

para analisar os dados obtidos. O estudo concluiu que a capacidade de infiltração na área usada 

como referência  é superior a todas a infiltrações dos atrativos turísticos. 

Wang et al. (2020) afirmam que a água é o elemento ambiental mais afetado pela 

atividade turística em razão da geração de lixo por parte dos turistas e da grande geração de 

efluentes líquidos que nem sempre são descartados de forma correta. Ainda nesse estudo há 

uma análise do desempenho ambiental dividida em quatro itens, sendo eles o tipo de poluição 

ambientJal, o tipo de pressão ecológica, a desordem no ambiente de áreas turísticas e a falta 

de atenção com os problemas ambientais das áreas turísticas. 

O ecoturismo é um conceito que pode ser aplicado para suavizar os impactos negativos 

causados pelas atividades turísticas nas áreas naturais. Para Mendes Júnior e Ferreira (2010) 

o ecoturismo vai muito além da busca por áreas verdes, apesar de ser um aspecto importante, 

a consciência que integra o indivíduo às áreas naturais é o componente mais importante do 

ecoturismo. Ainda afirma que o ecoturismo não deve ser colocado em prática apenas visando 

o aspecto econômico, principalmente porque o êxito do ecoturismo como empreendimento 

com fins econômicos é consequência do comportamento e consciência socioambiental. 

A importância do ecoturismo na prática do turismo responsável e sustentável é 

confirmada no estudo de Anggraini e Gunawan (2021) que investigou o desenvolvimento do 

ecoturismo em parques nacionais da Indonésia. A pesquisa apontou que a existência de 

atividades de ecoturismo no local influencia positivamente a conservação, conscientização e 

preservação ambiental, além de melhorar o gerenciamento dos recursos naturais. 

Sendo assim, a gestão ambiental e o planejamento são essenciais para a manutenção e 

preservação das áreas naturais que são exploradas pelo turismo e os gestores devem realizar 

estudos quanto à capacidade de visitação suportada pelos ecossistemas da área natural como 

forma de prevenção de impactos ambientais negativos que coloquem em risco a 

sustentabilidade do meio (MENDONÇA FILHO, 2007). Ademais, cada local tem suas 
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individualidades que devem ser analisadas e estudadas para que os impactos sociais, 

econômicos e culturais sobre as comunidades locais provocadas pela prática do ecoturismo 

sejam os menores possíveis. 

7. MÉTODO DE PESQUISA 

7.1. OBJETO DE PESQUISA 

O presente estudo teve como objeto de pesquisa micro e pequenas empresas do setor 

de turismo. Para classificação do porte da empresa seguimos as definições propostas pelo 

SEBRAE que define como micro empresas aquelas que possuem até dez funcionários e 

pequenas empresas as que possuem de 10 a 49 empregados. Assim foram analizadas X micro 

empresas e Y pequenas empresas. 

Mais especificamente o estudo foi realizado em todos os empreendimentos constantes 

da Associação de Atrativos Turísticos de Pirenópolis e Serra dos Pireneus - GO. Atrativos 

turísticos de áreas naturais são propriedades rurais ou privadas que possuem elementos 

naturais atraentes, como cachoeiras e que são abertos para visitação. Esses empreendimentos 

podem agregar ainda outros serviços como gastronomia, turismo de aventura ecoturismo e 

aventura. Foram entrevistados 19 atrativos turísticos, 11 participaram da pesquisa. 

A Serra dos Pireneus está localizada a 20 quilômetros do centro do município de 

Pirenópolis, é conhecida como a divisão entras as bacias Tocantinense e Planaltina; a região 

possui mais de 26 cachoeiras que se tornaram importantes atrativos turísticos que contribuem 

muito com a economia do município. 

 

Pirenópolis é um município goiano e encontra-se entre a cidade de Brasília e Goiânia 

(Figura 1). O local conta com diversos hotéis, pousadas, restaurantes e áreas dedicadas a 

camping para suporte e atração dos visitantes. Pela grande importância histórica, turística e 

histórica a cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN. 
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Figura 1. Mapa de localização da cidade de Pirenópolis – Goiás. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Segundo o Plano Municipal Turístico de Pirenópolis (2012), a cidade recebe cerca de 

120 mil visitantes por ano. O grande fluxo de turistas na região é preocupante em razão da 

grande pressão gerada no meio ambiente, o crescimento desenfreado da atividade turística 

focada no crescimento econômico e sem gestão e planejamento adequado coloca em risco a 

qualidade ambiental das áreas naturais, já que muitas delas também funcionam como atrativos 

turísticos. 

7.2. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O estudo em questão é definido como uma pesquisa exploratória e descritiva, delineado 

por uma abordagem quali-quantitativa inspirada em Corrêa et al. (2014). Ao analisarmos o 

presente estudo quanto a sua natureza, classificamos este como pesquisa aplicada, visto que 

foram utilizadas pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 
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A pesquisa de campo foi realizada em forma questionário (Apêndice I). O questionário 

foi avaliado por quatro especialistas da área e aplicado como pré-teste em um empreendimento 

turístico                 de outra região, para correção e validação antes de ser aplicado na pesquisa. 

Para o presente trabalho o questionário foi enviado para a responsável pela elaboração 

do plano de gestão para a Associação dos Atrativos Turísticos de Pirenópolis e Serra dos 

Pireneus – GO, através de um “link” gerado pela plataforma “Google Forms”; esta contactou 

e enviou o questionário para os responsáveis de cada atrativo. A ferramenta foi aplicada a 

todos os empreendimentos constantes da Associação de Atrativos Turísticos de Pirenópolis e 

Serra dos Pireneus – GO.  

Foram entrevistados 19 atrativos turísticos, 11 participaram da pesquisa, no entanto 

nem todos responderam a todas as perguntas do questionário. É importante destacar que todos 

os atrativos turisticos estudados não oferecem serviço de hospedagem, apenas servicos de 

gastronomia, turismo de aventura e ecoturismo. A quantidade de respostas para as perguntas 

variaram de 9 a 11.  

A coleta de respostas foi desafiadora em razão do cenário pandêmico vivido durante 

o período do estudo, já que o funcionamento dos atrativos estava limitado. Dentre os 11 

atrativos que responderam a pesquisa  6 foram caracterizados como micro empresas e 5 como 

pequenas empresas. 

7.3. ANÁLISE DOS DADOS 

Posterior à coleta de dados, as respostas foram analisadas e a partir dos resultados foram 

elaborados gráficos utilizando-se o Microsoft Excel para representar a real situação dos 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) das micro e pequenas empresas de turismo que 

participaram do estudo; os dados também foram contrastados com a bibliografia. 

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Essa etapa do questionário visou caracterizar o nível de entendimento sobre a gestão 

ambiental e seus conceitos. Através das respostas coletadas foi possível perceber que o conceito 

de turismo responsável é trabalhado dentro dos atrativos turísticos e boa parte dos entrevistados 
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afirmou que aplicam metodologias do turismo responsável em seu empreendimento (Gráfico 

2). Esse conceito é de grande importância já que os atrativos estudados se encontram dentro 

de                       áreas naturais. 

Ainda sobre esse tema, analisamos o conhecimento sobre Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA); as respostas demonstraram certa fragilidade quanto ao tema, já que a 

maioria dos respondentes indicaram um conhecimento mediano, como pode ser visto no 

gráfico 1. 

Gráfico 1. Respostas acerca do conhecimento dos respondentes sobre SGA. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 2. Dados sobre a aplicação do conceito de turismo responsável. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

B. PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS 

As perguntas dessa seção foram desenvolvidas a fim de entender se os atrativos  

turísticos estão preparados para lidar com situações emergenciais que coloquem a qualidade 

ambiental em risco. Nove representantes dos atrativos turísticos disseram saber identificar, 

prevenir e como agir em emergências. Uma pessoa afirmou não estar completamente preparada 

para reagir a essa situação e uma pessoa afirmou não saber responder a pergunta (Gráfico 3). 

Essas respostas sugerem uma vulnerabilidade do atrativo turístico, ter um plano de ação nessas 

situações é de extrema importância para minimizar ou prevenir danos ambientais. 

Gráfico 3. Respostas sobre identificação, prevenção e ação em situações emergenciais. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Com relação ao registro de acidentes ocorridos no empreendimento apenas dois 

empreendimentos fazem de fato esse controle (Gráfico 4), isto também pode ser apontado como 

uma vulnerabilidade já que essa falta de registro impede que seja feita uma análise de frequência 

de ocorrência e consequentemente impede a elaboração de um plano prevenção para esses 

eventos. 

Gráfico 4. Respostas sobre a realização de registro de acidentes ocorridos no empreendimento. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

C. ÁREAS NATURAIS, FLORA E FAUNA 

Nesta etapa o objetivo foi entender qual o nível de comprometimento com a 

conservação da fauna e flora do empreendimento. Dos 11 entrevistados 9 afirmaram 

praticar totalmente a preservação das áreas naturais e 2 afirmaram que possuem algumas 

ações de preservação ambiental. Esse resultado pode se justificar em razão das áreas 

naturais serem os atrativos dos quais o empreendimento depende. A pesquisa sobre 

sustentabilidade realizada pelo SEBRAE realizada em 2013 mostrou que os micros e 

pequenos empresários acreditam que empresas que possuem programas de preservação 

ambiental impactam positivamente na captação de clientes, e esse fato pode ser encarado 

como um incentivo para os empreendedores. 

Também foi analisado se os entrevistados tinham conhecimento acerca da 

comercialização de espécies de plantas ou animais silvestres (Gráfico 5). O resultado é 

bastante preocupante já que o tráfico de animais silvestres é classificado como crime pelo 
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artigo 29 da lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Ademais, essa comercialização 

dificulta significativamente o trabalho dos representantes dos atrativos turísticos em 

preservar a fauna e flora local. 

Gráfico 5. Respostas sobre o conhecimento sobre comercialização de plantas e animais silvestres. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

A fim de entender melhor sobre a preservação das áreas naturais dos atrativos, foi 

investigado quais eram as atividades realizadas no empreendimento que visavam a 

manutenção e preservação das áreas naturais, as respostas estão apresentadas no quadro 1. Das 

respostas obtidas, duas afirmaram que a área é classificada como Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC esse título é dado a uma unidade de conservação privada que visa conservar 

a diversidade biológica. Nessa investigação pode ser observado que de fato os atrativos 

investem em políticas de preservação, principalmente ao verificar que muitos 

empreendimentos praticam                     ações de educação ambiental (Gráfico 6) que é uma prática 

essencial quando trata-se de conservação ambiental. 

Quadro 1. Respostas sobre atividades realizadas objetivando a preservação da fauna e flora. 

Atividades realizadas nos empreendimentos visando a preservação 

da fauna e flora 

Empreendimento 1 Área classificada como RPPN e de uso sustentável. 

Empreendimento 2 Isolamento de áreas naturais. 

Empreendimento 3 O empreendimento trata-se de uma RPPN. 
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Empreendimento 4 
Replantio, sistema de tratamento de esgoto, controle 

de acesso de animais domésticos. 

Empreendimento 5 

Política de florestamento com sistema de 

distribuição de água, sistema de reaproveitamento de 

água, política de gerenciamento de resíduos, 

compostagem de resíduos orgânicos, proibição de 

fogueiras em áreas vegetadas. 

Empreendimento 6 
Reserva ambiental extra, reflorestamento e educação 

ambiental de visitantes. 

Empreendimento 7 
Proibição de caça, pesca, coleta de plantas e 

prevenção contra incêndios por meio de aceiros. 

Empreendimento 8 Replantio de espécies nativas. 

Empreendimento 9 
Gerenciamento de resíduos sólidos e proibição de 

caça. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Gráfico 6. Respostas sobre ações de educação ambiental. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

D. ARQUITETURA E IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO NO LOCAL 
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Nesta seção foi analisada a questão ambiental na estrutural do local; no gráfico 7  pode-  

se perceber que 7 empreendimentos não possuem área degradada sem uso, no entanto ainda 

há 3 empreendimentos que possuem algumas áreas sem uso, e é de suma importância que seja 

feito um planejamento antes da instalação de qualquer estrutura no local de forma que a 

degradação da área seja mínima e feita de forma consciente e assim colaborar  para a 

preservação ambiental.  

Ainda sobre a questão estrutural foi analisada a utilização de critério para seleção de 

materiais de construção e boa parte das respostas foi positiva como é possível perceber no 

gráfico 8. Apesar disso 3 representantes afirmaram não aplicarem nenhum           critério de seleção 

dos materiais. A falta de ação nesse ponto pode se dar em razão do desconhecimento das 

práticas associadas à gestão ambiental e de não perceberem o quanto a escolha do material 

que irá compor uma estrutura local impacta na paisagem. 

 

Gráfico 7. Respostas referentes a existência de área degradada sem uso. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 8. Respostas referentes utilização de critério de seleção de materiais de construção. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

E. PAISAGISMO 

Estudou-se a postura dos representantes dos atrativos turísticos diante o impacto 

causado por suas atividades na paisagem natural. No gráfico 9 podemos perceber que 

praticamente todos os atrativos possuem áreas verdes que os visitantes possam acessar. Essa 

resposta é esperada já que o turismo regional se dá em razão das áreas naturais locais, ademais 

o contato com área verde é de suma importância para o desenvolvimento da consciência 

ambiental dos visitantes, principalmente quando aliado com a práticas de ações de educação 

ambiental. Um respondente não soube dizer se há ou não área verde de acesso aos clientes, essa 

resposta aponta um desconhecimento do conceito de área verde e não a realidade do 

empreendimento. 

Ainda sobre o paisagismo do local foi perguntado se o paisagismo do empreendimento 

foi planejado para integrar o ambiente natural do entorno e todas as respostas foram positivas, 

demonstrando consciência ambiental e preocupação com o impacto da estrutura no meio 

ambiente. 
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Gráfico 9. Respostas referentes a disponibilidade de áreas verdes que possam ser acessadas pelos clientes. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

F. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Sobre os resíduos sólidos foi analisado se a gestão é feita adequadamente. Existe um 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) que prevê um 

sistema de coleta regular, varrição periódica, associação de catadores (CATAPIRI) e um 

aterro sanitário. No entanto após 20 anos de funcionamento o aterro tomou características de 

lixão e no próprio plano é informado que a gestão e a fiscalização ainda são falhas. (PMGIRS, 

2015). É importante apresentar esse cenário regional atual antes de trabalharmos os resultados 

obtidos no estudo frente a esse tema. 

No gráfico 10 é possível identificar que apenas 4 atrativos fazem a separação completa 

dos resíduos. Esse é um ponto imprescindível a ser trabalhado e muitas vezes a separação não 

é feita por falta de capacitação dos colaboradores (CORRÊA et al., 2014), falta de informação 

sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e também falta de coletores adequados para 

separação. No estudo de Ashton e Ashton (2016) no local onde havia lixeiras seletivas e que 

foram dispostas em uma distância adequada não encontrava-se lixos no chão ou lixeiras 

transbordando. 

Já ao analisar o gráfico 11 observa-se que apenas dois atrativos fazem o completo 

reaproveitamento dos resíduos, e isso pode ocorrer em razão da etapa de separação ser falha 

inviabilizando o reaproveitamento de grande parte dos resíduos e isso estende-se à reciclagem 

também. Sperb e Telles (2014) fizeram uma pesquisa sobre a gestão de resíduos em pousadas 
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na Ilha do Mel no Paraná e informaram que apenas 6% dos empreendimentos estudos praticam 

a separação dos resíduos de forma rigorosa. Como pode ser visto no gráfico 12 apenas um 

empreendimento pratica totalmente a reciclagem. 

Gráfico 10. Respostas referentes a separação dos resíduos sólidos gerados no empreendimento. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Gráfico 11. Respostas sobre o reaproveitamento dos resíduos sólidos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 12. Respostas sobre a prática de reciclagem. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

No gráfico 13 abordou-se se há práticas de redução da geração de resíduos sólidos. 10 

empreendimentos se manifestaram positivamente, apesar disso um respondente afirmou não 

adotar nenhuma postura que incentive a redução e isso pode ocorrer pela falta de gestão 

ambiental no local. 

Gráfico 13. Respostas sobre práticas de redução da geração de resíduos sólidos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Já no gráfico 14 investigou-se se há aplicação de algum critério para seleção de insumos 

mais ambientalmente sustentáveis e a maioria dos respondentes afirmou ter essa atenção na 

hora de adquirir insumos para o local, analisando tipo de embalagens por exemplo. 

Gráfico 14. Respostas sobre utilização de critério de seleção de insumo. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Ainda discutindo a gestão dos resíduos gerados nos empreendimentos, também foi 

analisado se é realizado o registro da geração de resíduos perigosos no empreendimento e 

apenas 2 respondentes afirmaram realizar esse registro parcialmente (Gráfico 15). Esse 

monitoramento é essencial para que seja possível fazer a gestão correta e também como forma 

de prevenção de acidentes ambientais. 

Gráfico 15. Respostas sobre o registro de geração de resíduos perigosos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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A questão de resíduos sólidos não foi considerada um problema de grande relevância por 

empreendedores do ramo de hospedagem, quando foram questionados se isso poderia 

comprometer a atratividade do local (SPERB E TELLES, 2014). A consciência ambiental dos 

empreendedores e dos visitantes é essencial para que a gestão dos resíduos sólidos seja 

eficiente. 

G. EFLUENTES LÍQUIDOS 

Sobre os efluentes líquidos foi questionado o conhecimento que os representantes têm 

sobre a legislação regional de gestão de esgoto, e no gráfico 16 pode-se perceber que apenas 

um  entrevistado afirma conhecer a legislação aplicada a esgoto inteiramente, no entanto o 

quadro 2 mostra que todos os respondentes dão destinação correta ao esgoto sanitário gerado 

no empreendimento. 

Gráfico 16. Respostas sobre o nível de conhecimento sobre a legislação aplicável para gestão de esgoto. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Quadro 2. Respostas sobre a destinação dada ao esgoto sanitário gerado no empreendimento. 

Destinação do esgoto sanitário 

Empreendimento 1 Fossa séptica 

Empreendimento 2 ETE 

Empreendimento 3 Fossa séptica 
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Empreendimento 4 Sistema de tratamento de esgoto Wetland 

Empreendimento 5 Fossa séptica 

Empreendimento 6 Fossa ecológica 

Empreendimento 7 Fossa ecológica 

Empreendimento 8 
Armazenado em tanque de aço e levado para local que 

realiza tratamento 

Empreendimento 9 Fossa séptica 

Empreendimento 10 Fossa séptica 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Já o gráfico 17 é referente ao monitoramento do esgoto e apenas 2 empreendimentos 

realizam de fato o monitoramento; esse acompanhamento é necessário para que a destinação 

seja definida seja a mais adequada possível e também para que seja possível identificar as 

principais fontes geradoras de efluentes líquidos para elaboração de planos de ação para redução 

de geração de efluentes líquidos. 

Gráfico 17. Respostas referente a realização de monitoramento do esgoto gerado no empreendimento. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Lins et al. (2017) concluiu que o saneamento é muito importante na viabilização da 

sustentabilidade. A gestão correta dos efluentes líquidos é essencial para garantir a qualidade 
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ambiental do local e consequentemente garantir o sucesso da atividade turística a qual depende 

dos atrativos hídricos locais como é o caso da Serra dos Pirineus, que é bastante conhecida por 

suas cachoeiras. 

O esgoto não tratado pode trazer diversos prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública 

em razão dos agentes patogênicos que podem provocar diversas doenças como difteria, tifo, 

hepatite, cólera e diversas outras doenças (LUCAS et al., 2011). 

H. EMISSÕES PARA O AR (GASES E RUÍDOS) 

Nesse ponto foram abordadas as emissões de gases e ruídos existentes no local, como é 

apresentado no quadro 3. A maioria das fontes de emissões ruídos e gases é a cozinha e os 

veículos dos visitantes. O gráfico 18 representa as respostas dos representantes quando 

questionados se eles estabelecem medidas de minimização de emissão de ruídos e gases; 4 

respondentes afirmaram que não possuem ações de redução, no entanto o quadro 3 mostra que 3 

atrativos não identificaram fontes de emissão de gases e ruídos. 

Quadro 3. Identificação de pontos e emissão de ruídos e gases. 

Pontos de emissão de ruídos e gases 

1 Câmara fria 

2 Restaurante 

3 Estacionamento 

4 Cozinha e veículos dos visitantes 

5 
Equipamentos utilizados na manutenção do local e 

cozinha 

6 Não há 

7 Cozinha 

8 Não há 

9 Não há 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 18. Respostas referentes a prática de ações para minimização de emissão de ruídos e gases. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

I. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Na análise de eficiência energética foi perguntado se é feito um controle de consumo de 

energia consumida por cliente e a maioria dos respondentes disseram não realizar esse controle 

(Gráfico 19), também foi questionado se eles possuem metas a serem cumpridas acerca do 

consumo energético e novamente a maioria respondeu negativamente (Gráfico 20). De acordo 

Silva S. M. (2009) os sistemas de gestão ambiental reduzem o consumo de energia quando 

bem implementados independente do porte. 

Gráfico 19. Respostas referentes a realização de controle de consumo energético por cliente. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 20. Respostas referentes ao estabelecimento de metas para o consumo energético. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Ainda neste tópico os responsáveis pelos atrativos foram questionados quanto ao uso de 

energia renovável, um empreendimento afirma utilizar apenas energia renovável e outros 4 

afirmam utilizar em pelo menos alguma parte no empreendimento (Gráfico 2). Com a 

implementação de sistema de gestão ambiental pode-se aumentar ainda mais a aderência por 

energia renovável pelos atrativos turísticos. 

Gráfico 21. Respostas referentes ao uso de energia renovável. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

J. CONSERVAÇÃO E GESTÃO DO USO DE ÁGUA 

Nesta seção a análise foi bem semelhante à aplicada para eficiência energética e 

novamente o resultado para o controle do consumo por cliente também não foi positivo, apenas 

5 empreendimentos fazem o controle parcialmente, os outros 5 não fazem nenhum controle 
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(Gráfico 22). Ao analisar se há metas para redução do consumo de água, a resposta também foi 

majoritariamente negativa (Gráfico 23) e o mesmo se estendeu para a questão de captação de 

água de chuva (Gráfico 24). Assim como foi dito no tópico anterior, a implementação de um 

sistema de gestão ambiental seria bastante interessante para mudar o presente cenário. 

Gráfico 22. Respostas referentes ao controle de consumo de água por cliente. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Gráfico 23. Respostas referentes ao estabelecimento de metas para o consumo de água. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 24. Respostas referentes a captação de água da chuva. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

K. SELEÇÃO DE INSUMOS 

Neste tópico foi investigado se há algum critério de seleção e de utilização de insumos nas 

estruturas do local. O gráfico 25 apresenta as respostas acerca da utilização de produtos de 

limpeza biodegradáveis, dos 11 respondentes apenas 2 não dão atenção a esse fator. Já quando 

foi analisado a utilização de dosadores nos produtos de limpeza as respostas foram mais 

diversificadas: 3 atrativos não utilizam dosadores e dois não souberam informar. É possível 

entender que os atrativos turísticos que não souberam dizer se possuem uma certa fraqueza na 

gestão dos processos e atividades realizadas no empreendimento. 

As estruturas desses locais estão localizadas próximas ou até no interior de áreas naturais, 

por isso é essencial que os produtos utilizados para a higienização sejam biodegradáveis e seja 

utilizada apenas a quantidade necessária de forma a minimizar ao máximo os danos provocados 

no meio ambiente. 
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Gráfico 25. Respostas referentes a utilização de produtos de limpeza biodegradáveis. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Gráfico 26. Respostas referentes a utilização de dosadores nos produtos de limpeza. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

L. SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) 

Esta seção foi dedicada a entender a afinidade dos atrativos turísticos com um Sistema 

de Gestão Ambiental. O planejamento de atividades voltadas para o turismo é essencial para 

minimizar os impactos ambientais e sociais causados por elas e a degradação do meio natural. 

Oliveira e Rigotti (2017) diz que quando um SGA é bem implantado e acompanhado ele pode 

proporcionar diversos benefícios nas despesas da empresa, além de melhorar a forma com que 

o empreendimento é visto frente a investidores e melhorar a ética empresarial e 
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responsabilidade social. 

Bahia et al. (2005) afirma que muitos destinos turísticos não possuem autonomia política 

para conduzir um sistema de gestão ambiental e turístico e isso dificulta a difusão de soluções 

para os impactos ambientais provocados pela atividade turística. Quandos os parques são de 

domínio nacional ou estadual eles são administrados pelos órgão federais e estaduais e isso 

dificulta a intervenção dos municípios na gestão desses atrativos. 

No gráfico 27 é visto que 5 empreendimentos já aplicam algum método de gestão 

ambiental, isso pode justificar as boas respostas obtidas acerca da preservação de áreas naturais 

por exemplo, apesar disso, é necessário investir mais nesse sistema para reduzir ainda mais o 

impacto da atividade turística nas áreas naturais de modo a intensificar a preservação ambiental. 

Gráfico 27. Respostas referentes a existência de SGA no empreendimento. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Também foi investigado sobre que questão motivou o empreendimento a investir na 

implantação do SGA e as respostas foram bem positivas: 7 respondentes afirmaram ser 

motivados pela questão ambiental (Gráfico 28). Fonseca e Martins (2010) mostraram em sua 

pesquisa que as micro e pequenas empresas não tendem a investir em ações ambientais e quando 

isso ocorre são motivados pela questão econômica e não pela consciência ambiental. 
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Gráfico 28. Respostas referentes a motivação para implantação do SGA no empreendimento. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

No gráfico 29 estão as respostas acerca do custo investido para implantação e execução 

do SGA e 8 dos entrevistados afirmaram que o investimento foi mediano, 1 respondeu alto e 1 

baixo. As respostas obtidas nessa questão estão diretamente ligadas ao gráfico 26 porque o 

investimento vai variar da quantidade de metodologias implantadas. Mckeiver e Gadenne, 

(2005) mostraram em seu estudo a dificuldade das pequenas e médias empresas a conseguirem 

captar recurso necessário para investir nesse sistema, isso pode justificar nenhum atrativo 

turístico possuir um SGA integral. 

 

Gráfico 29. Respostas referentes ao investimento para implantação e execução do SGA. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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O último questionamento realizado foi se os empreendimentos possuíam certificação 

ambiental (Gráfico 30), 5 dos atrativos turísticos analisados não possuem nenhuma certificação 

ambiental e esse cenário pode ser diferente se o SGA for mais trabalhado no empreendimento 

já que esse sistema abrange todos os aspectos ambientais das atividades como resíduos sólidos, 

efluentes líquidos, consumo energético e consumo de água. Entretanto, a certificação referente 

ao SGA, a ISO 14.001/2015 exige um investimento financeiro muito alto e na pesquisa de 

Santos et al. (2016) as empresas que participaram do estudo afirmaram que mesmo tendo um 

SGA implantado não recebem apoio financeiro para o investimento na certificação. 

 

Gráfico 30. Respostas referentes a certificação ambiental. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

A partir dos dados apresentados é possivel perceber que os responsáveis pelos atrativos 

turísticos estudados têm consciência ambiental e praticam diversas ações que visam a 

preservação ambiental. Ademais, ainda há pontos a serem estudados e melhorados como o 

reaproveitamento de resíduo, controle de consumo de água e energia, elaboração de plano de 

prevenção e controle de acidentes ambientais e monitoramento de efluente. 

 Os resultados desagregados por empreendimento indicam que 3 dos empreendimentos 

estudados apresentaram resultados bons, 5 empreendimentos apresentaram resultados 

medianos e 3 apresentaram muitas fragilidades. Os resultados também servem de base para 

diagnósticos locais, tanto para o poder público como para os empreendedores.
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9. CONCLUSÃO 

Através de pesquisa bibliográfica observou-se uma escassa quantidade de registros 

acerca da situação dos Sistemas de Gestão Ambiental em pequenas empresas do ramo de 

atrativos turísticos no estado de Goiás. 

Ainda foram indentificados os principais desafios enfrentados pelas micro e pequenas 

empresas durante a implementação de SGA, sendo eles falta informação sobre o impacto 

negativo no meio ambiente provocado pelas atividades econômicas dessas empresas, 

dificuldade em acompanhar as mudanças periódicas na legislação ambiental, ausência de apoio 

econômico para investir no sistema além de falta de investimento na capacitação dos 

funcionários. 

Ademais, a implantação do SGA pode proporcionar muitos benefícios para a empresa 

como a melhoria do desenvolvimento ambiental, redução dos impactos provocadas pela 

atividade econômica, redução da geração de resíduos, economia de água e energia e ainda torna 

o empreendimento mais atraente para clientes e investidores. 

Já diante dos dados obtidos a partir da aplicação do questionário foi possível caracterizar 

de forma geral a situação dos Sistemas de Gestão Ambiental dos atrativos turísticos com áreas 

naturais localizados em Pirenópolis 

Os conceitos de gestão ambiental devem ser mais trabalhados dentro da associação onde o 

estudo foi aplicado e para o sucesso da implantação de metodologias de gestão deve-se investir 

no treinamento dos funcionários. 

Os representantes dos atrativos turísticos devem aumentar a atenção dada a situações 

emergenciais para que seja possível a construção de um plano de prevenção e gerenciamento 

de emergências para os empreendimentos. 

Muitas empresas se empenham para preservar a fauna e flora, tanto com ações internas 

quanto com a educação ambiental dos funcionários e visitantes. 

Apesar do turismo da região depender das áreas naturais a maioria das estruturas não foi 

pensada para integrar a paisagem, sendo necessário um melhor planejamento antes da 

ampliação de estruturas no empreendimento. 
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Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos as respostas foram positivas, no entanto 

algumas empresas ainda não praticam essa gestão ou praticam em partes, sendo de extrema 

importância investir em métodos que reduzam o máximo possível a geração de resíduos sólidos 

e que a destinação final deles seja feita de forma correta. 

Os efluentes líquidos gerados nos atrativos turísticos são feitos de forma bastante 

satisfatória, no entanto, é importante investir em um monitoramento dos efluentes e no 

conhecimento sobre a legislação sobre gestão de esgoto. 

Os ruídos e gases são gerados apenas pelos equipamentos utilizados para manutenção do 

local, carros dos visitantes e restaurantes. 

Não há muito controle quanto ao consumo de água e energia e a maioria também não 

estabelece metas de melhoria. 

Muitos dos empreendimentos estudados usam produtos de limpeza biodegradáveis e se 

preocupam com os insumos utilizados no empreendimento, no entanto faz-se necessário dedicar 

uma atenção a mais ao treinamento dos colaboradores para que haja o manuseio corretos dos 

produtos e que não se use mais do que o necessário. 

Nenhuma empresa estudada possui um SGA integral, no entanto muitas já aplicam 

métodos de gestão em alguns processos da empresa e ainda foram motivados por causas 

ambientais o que é bastante positivo.  Apesar disso,  há empreendimentos que não aplicam 

gestão em nenhuma área. 

Ao analisar os resultados é possível perceber que realmente há uma preocupação com o 

meio ambiente e que o cenário atual quanto a preservação ambiental dos atrativos turísticos de 

Pirenópolis é positivo. No entanto é importante trabalhar mais conceitos e metodologias de 

gestão ambiental aplicáveis aos problemas apontados na pesquisa. 
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Apêndice I 

Questionário – Atendimento aos requisitos ambientais para o turismo sustentável 

Baseado na ABNT NBR 15.401 – Meios de hospedagem – Sistema de Gestão da 

Sustentabilidade (2012). 

Prezado participante. 

 

Agradecemos sinceramente sua contribuição. Nenhuma informação será associada a você 

ou a sua empresa individualmente, esta pesquisa tem como objetivo uma caracterização 

ampla de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) em empreendimentos de turismo. 

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento pelos e-mails: 

brunaaraujo@discente.ufg.br ou dteixeira@ufg.br. 

Cordialmente, 

 

Bruna Araújo Cerqueira, graduanda em Engenharia Ambiental e 

Sanitária/UFG Denilson Teixeira, professor da Escola de Engenharia 

Ambiental e Sanitária/UFG 

 

 

1. Quantos funcionários a empresa possui? 

( )0-10 ( ) 10-49 ( ) 59-99 ( ) 100 ou mais 

 

2. Como você avalia seu conhecimento sobre turismo 

responsável?  

( ) Nenhum  ( ) Pouco ( ) Mais ou menos (  ) Bom ( ) Muito bom 

 

A. Contextualização 

mailto:brunaaraujo@discente.ufg.br
mailto:dteixeira@ufg.br
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3. Como você avalia seus conhecimentos sobre Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA)? ( ) Nenhum  ( ) Pouco  ( ) Mais ou menos ( ) Bom (  ) Muito bom 

4. Na sua opinião, a sua empresa pratica o turismo responsável? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. O empreendimento sabe apontar, prever e como agir em situações 

emergenciaisque ofereçamriscos ambientais (Por exemplo, incêndios, enchentes e trombas 

d’água)? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

2. São registrados os acidentes ocorridos no empreendimento? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. O seu empreendimento pratica atividades relacionadas à preservação das áreas 

naturais? 

 ( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

2. Você tem conhecimento de comercialização de espécies de plantas ou animais 

silvestre na região? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

3. Quais atividades são realizadas pelo seu empreendimento em relação à preservação 

da vegetação e dos animais locais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B. Preparação e atendimento a emergências ambientais 

C. Áreas naturais, flora e fauna 
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4. O seu empreendimento realiza ações de educação ambiental? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. Existe alguma área degradada no seu empreendimento que não esteja sendo 

utilizada? ( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte (  ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

2. O empreendimento possui algum critério para a seleção de materiais de construção 

para reformas ou ampliações? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

1. O seu empreendimento oferece área verde de acesso aos clientes? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

2. As atividades de paisagismo são planejadas para estarem integradas com o 

ambiente natural do entorno do empreendimento? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. Os resíduos sólidos gerados são separados por tipo? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

2. Os resíduos sólidos gerados são reaproveitados quando possível? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

3. São feitas ações para diminuir a geração de resíduos sólidos? 

( ) Sim, totalmente  ( ) Sim, em parte  ( ) Não sei ( ) Não totalmente  ( ) Não 

E. Paisagismo 

F. Resíduos Sólidos 

D. Arquitetura e impactos da construção no local 
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4. Existe algum critério sustentável para a seleção de insumos, por exemplo, o tipo 

de embalagem e características sustentáveis do produto? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

5. O empreendimento recicla ou reutiliza, baterias, garrafas, papéis e latas? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

6. É mantido um registro sobre a geração de resíduos sólidos perigosos? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. Para onde vai o esgoto gerado pelo seu empreendimento? 

________________________________________________________________________ 

2. O seu empreendimento conhece a legislação aplicável à geração de esgoto na 

sua região? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

3. É realizado o monitoramento do esgoto gerado pelo seu empreendimento? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. Quais são os pontos de emissão de ruídos e gases do seu empreendimento? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. São tomadas medidas para minimização de emissão de ruídos e gases? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente  ( ) Não 

 

G. Efluentes líquidos 

H. Emissões para o ar (Gases e ruídos) 
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3. Quais são os procedimentos adotados em relação aos ruídos durante as reformas no 

seu empreendimento? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

 

1. É feito o controle de consumo de energia por cliente no seu 

empreendimento? 

 ( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte  ( ) Não sei ( ) Não totalmente  ( ) Não 

2. Existem metas a serem cumpridas em relação ao consumo de energia? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente  ( ) Não 

 

3. Existe alguma fonte de energia renovável no seu empreendimento (solar, eólica, 

biomassa ou hídrica)? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. É feito o controle de consumo de água por cliente no seu 

empreendimento?  

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte  ( ) Não sei ( ) Não totalmente  ( ) Não 

2. Existem metas a serem cumpridas em relação ao consumo de água? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

I. Eficiência energética 

J. Conservação e gestão do uso de água 
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3. É feita a captação de água das chuvas no seu empreendimento? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. O seu empreendimento utiliza produtos de limpeza biodegradáveis? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

2. Os produtos de limpeza utilizados no seu negócio possuem dosadores? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

3. O colaborador responsável pela compra de produtos foi treinado para utilizar 

critérios sustentáveis na escolha dos produtos? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

 

1. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)? 

( ) Sim, totalmente ( ) Sim, em parte ( ) Não sei ( ) Não totalmente ( ) Não 

 

2. A empresa possui algum certificado ambiental? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Se sim, qual?:   

 

3. Qual foi a motivação para a implantação do SGA? 

( ) Ambiental ( ) Econômica ( ) Outro:   

 

4. Como você classifica a implantação e execução do SGA quanto ao 

investimento?  

( ) Muito baixo  ( ) Baixo (  ) Mais ou menos ( ) Alto (  ) Muito Alto 

K. Seleção de insumos 

L. Sobre o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 


