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RESUMO
Em função da sua natureza heterogênea, os resíduos podem causar impactos durante todo seu ciclo de
vida, tornando-se assim, uma das maiores problemáticas ambientais para a administração pública e
privada. Esta pesquisa, analisou a gestão de resíduos sólidos em pousadas e hotéis de pequeno porte
da praia do Francês em Marechal Deodoro, buscando identificar os níveis de conhecimento sobre as
atividades de gestão ambiental e percepção ambiental dos gestores dos meios de hospedagem. A
pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo e para sua realização foram realizadas entrevistas com
gestores dos meios de hospedagem, aplicação de formulários e preenchimento do diário de campo com
todas as percepções obtidas após a realização das visitas. A amostra teve caráter não probabilístico por
conveniência e para definição da mesma foram estabelecidos três critérios: cadastro atualizado no
Ministério do Turismo, meios de hospedagem com no máximo 30 unidades habitacionais e interesse dos
gestores em participar da pesquisa. Após o levantamento, foi constatado que 22 estabelecimentos
estavam aptos, no entanto três não demonstraram interesse. Os formulários foram aplicados aos
gestores durante os meses de julho e outubro de 2017. Baseado nos resultados obtidos, pode-se afirmar
que o desconhecimento de formas adequadas de gerenciamento, bem como o desinteresse por parte de
alguns gestores podem comprometer o desenvolvimento ambientalmente correto do local. Ações simples
como separação do lixo e treinamento dos funcionários sobre questões ambientais, ainda não são
realizadas por mais de 70% dos empreendimentos pesquisados. É importante também destacar que
mais de 80% deles não possuem nenhuma política para minimização da geração de resíduos em seus
empreendimentos. Portanto, existe na área uma necessidade real de trabalhos voltados para educação
ambiental envolvendo todo o trade turístico, para que sejam despertadas uma maior consciência sobre
o ambiente para este setor, pois assim, tanto o empreendimento, como a sociedade e o meio serão
beneficiados.
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