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RESUMO 

SILVA, Stefanie Ezequiel Ribeiro. Análise da gestão ambiental da Associação 
de Hotéis Roteiros de Charme na pousada Parador Lumiar, em Lumiar 5º 
Distrito de Nova Friburgo - RJ. Monografia (Bacharelado em Hotelaria), Instituto 
de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Seropédica, RJ. 2018. A pesquisa tem como proposta entender a dinâmica da 
pousada Parador Lumiar e sua gestão ambiental em cada setor, tendo como 
objetivo geral analisar o processo de gestão ambiental. A proposta metodológica 
foi através de pesquisas bibliográficas, documentais e observação participante. Já 
a coleta foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, abordando 
questionamentos sobre práticas sustentáveis e sua inserção na Associação de 
Hotéis Roteiros de Charme. Aplicado nos dados coletados a analise de conteúdo. 
As certificadoras, associações, redes ou selos são formas de garantir a qualidade 
de determinado meio de hospedagem, no trabalho foi apresentado no âmbito da 
sustentabilidade. O destino turístico de Nova Friburgo detém de inúmeros 
empreendimentos certificados, desde cervejas, alimentos e meios de hospedagem.  
A pousada Parador Lumiar é a única pousada pertencente a Roteiros de Charme, 
que é uma associação que assegura a sua gestão sustentável através do Código 
de Ética e de Conduta Ambiental e aplicação do conceito sustentável na hotelaria 
na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Finalizando, que para além da 
gestão ambiental, a Pousada Parador Lumiar atende os outros elementos da 
sustentabilidade e possui outras formas de qualificação de seus serviços.   

 

Palavras-chave: Gestão ambiental, hotelaria sustentável, destino turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

SILVA, Stefanie Ezequiel Ribeiro. Analysis of the environmental management of 
the Association of Hotels Roteiros de Charme in the inn Parador Lumiar, in 
Lumiar 5th District of Nova Friburgo - RJ. Monografia (Bachelor in Hospitality), 
Institute of Applied Social Sciences, Federal Rural University of Rio de Janeiro, 
Seropédica, RJ. 2018. The current research aims to understand the dynamics of 
the Pousada Parador Lumiar and its environmental management in each sector, 
with the general objective of analyzing the environmental management process. 
The methodological proposal was through bibliographical research, documentaries 
and participant observation. The collection was done through a semi-structured 
interview, addressing questions about sustainable practices and their inclusion in 
the Association of Hotels Roteiros de Charme. Applied in the collected data to 
content analysis. Certifiers, associations, networks or seals are ways to guarantee 
the quality of a certain hosting environment, in the work was presented in the scope 
of sustainability. The tourist destination of Nova Friburgo has innumerable certified 
enterprises, from beers, food and lodging. The Pousada Parador Lumiar is the only 
hostel belonging to Roteiros de Charme, which is an association that ensures its 
sustainable management through the Code of Ethics and Environmental Conduct 
and application of the sustainable concept in hospitality in the mountain region of 
the state of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Environmental management, sustainable tourism, tourist destination 
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INTRODUÇÃO 

O meio ambiente deve ser protegido, de forma tanto para os moradores 

locais, quanto para aqueles que visitam tal região, por isso a importância da 

preservação e sustentabilidade do local. A Organização Mundial do Turismo (OMT) 

em seu Código de Ética Mundial para o Turismo, no artigo 3.1, declara:  

Todos os agentes de desenvolvimento turístico têm o dever de 
proteger o meio ambiente e os recursos naturais, com perspectiva 
de um crescimento econômico constante e sustentável, que seja 
capaz de satisfazer equitativamente as necessidades e aspirações 
das gerações presentes e futuras (BRASIL, 2015, p. 4-5).  

Levando-se em consideração tal declaração, faz-se necessário o papel de 

todos como atores envolvidos na sua operação cumpram o seu papel para que 

seja possível a preservação do meio ambiente e os recursos naturais para as 

gerações futuras, sem afetar a necessidades da geração presente.  

Na contramão, percebe-se que a hotelaria situa-se entre os poluidores do 

setor de serviços. No entanto, observa-se um potencial significativo para a 

diminuição dos danos gerados ao meio ambiente, assim surgindo à necessidade 

de reduzir os impactos gerados (SLOAN, LEGRAN e CHEN, 2013). Desta forma, 

os empreendimentos hoteleiros vêm adotando gestões, políticas, códigos ou 

condutas para minimizar o impacto gerado tanto ambiental, quanto econômico e 

social. 

Neste contexto, Oliveira (2015) observa que os empreendimentos 

hoteleiros no Brasil estão dedicando-se aos recursos e foco estratégicos voltados 

aos pilares da sustentabilidade. Assim, antes de sua instalação, é necessário 

observar vários aspectos com a finalidade de minimizar impactos negativos e 

maximizar os impactos positivos em diversos âmbitos. Desta forma, considera-se 

fundamental, antes da existência do empreendimento hoteleiro, que se analisem 

inúmeros aspectos, com o proposito de reduzir os efeitos negativos e aumentar os 

efeitos positivos nos elementos ambientais, econômicos e sociais que fazem parte 

da sustentabilidade. 
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O Ministério do Turismo (MTur) por meio do Plano Nacional do Turismo 

(2007) declara que: 

 A qualidade dos produtos turísticos está intrinsecamente associada 
à qualificação dos serviços prestados. O padrão de qualidade 
desejado deve estar referenciado na satisfação dos consumidores 
e nos pressupostos do turismo sustentável, o que implica 
estabelecer uma política que estimule a melhoria contínua da 
qualidade e segurança dos serviços prestado (BRASIL, 2007, 
p.74). 

As certificações, normas e condutas são formas de qualificar o turismo, 

assim como o empreendimento hoteleiro, sobre a qualidade do produto e serviço 

prestado com finalidade de corresponder às expectativas do individuo, no caso do 

sustentável, acarreta determinar uma política que desperta desenvolvimento 

constante da qualidade e segurança dos serviços. Temos inúmeras certificações, 

normas e condutas no país, cada um com suas peculiaridades e sua importância 

para a gestão.  Todavia o quanto necessário seguir as normas ou condutas para 

que o produto ou serviço receba a certificação ou selo? Atestando assim a 

qualidade e a responsabilidade com o consumidor.  

Em relação a esse contexto, a Associação Roteiros de Charme surge em 

1992, no mesmo ano da Eco-92 consagrando o termo “desenvolvimento 

sustentável”, são hotéis e pousadas independentes que norteia-se por “rígidos 

critérios quanto ao conforto, qualidade de serviços e responsabilidade 

socioambiental, sempre de forma economicamente viável e sustentável”. A maioria 

dos empreendimentos hoteleiros, que são 72 hotéis e pousadas no total, é de 

pequeno e médio porte. A entidade privada é sem fins lucrativos, seus membros 

devem adotar o Código de Ética e de Conduta Ambiental, o mesmo surge em 

1999, desenvolvido em parceria com a United Nations Environment (UNE), 

organismo ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU) (ASSOCIAÇÃO 

ROTEIROS DE CHARME, 2018). 

Fundamentado no Código de Ética e de Conduta Ambiental estabelecido 

pela Associação de Hotéis Roteiros de Charme, a pesquisa tem como objetivo 

geral analisar o processo de gestão ambiental da Pousada Parador Lumiar, 

localizada na zona rural, da cidade de Nova Friburgo, Boa Esperança – Lumiar, 



3 

 

estado do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos são descrever as Normas e 

Procedimentos do Código de Ética e de Conduta Ambiental que incorpora esta 

Associação, identificar práticas de sustentabilidade na pousada e além de discutir 

os impactos gerados pela mesma em meio a Mata Atlântica e seu entorno.   

Para desenvolvê-los, a metodologia adotada nesta pesquisa é o estudo de 

caso, sendo a abordagem com método quantitativo, que possui como fundamentos 

a escolha particular de um fato (YIN, 2005), onde se configura uma célula de uma 

determinada realidade do turismo no Rio de Janeiro. Segundo Yin (2005), o estudo 

de caso é a forma mais aplicada nas pesquisas das ciências sociais, que se dá por 

uma investigação empírica e onde se investiga um fenômeno contemporâneo 

inserido em seu contexto de vida. Assim, a autora, aplica o estudo de caso pelo 

motivo de ser o mais utilizado entre as pesquisas das ciências sociais e a 

colaboradora da pousada Parador Lumiar Hospedagem & Lazer e moradora da 

região, realizou a pesquisa de um fenômeno onde a mesma se insere desde 2016, 

assim sendo o seu contexto de vida. 

Além disso, o trabalho de conclusão de curso sobre a pousada Parador 

Lumiar realizou mediante pesquisas bibliográficas e documentais, assim como 

utilização da metodologia de observação participante, já que a pesquisadora, como 

anteriormente mencionado, faz parte do quadro de colaboradores e residente na 

comunidade local. A técnica de coleta de dados se da mediante aplicação de 

entrevista semiestruturada, com abordagem a gestão voltada para os três 

elementos da sustentabilidade, com o enfoque no ambiental e como foi sua 

inserção na Associação de Hotéis Roteiros de Charme. Em relação aos dados 

coletados, é aplicado a analise de conteúdo, já que na entrevista é analisado o 

significado da fala e o que está por trás dele e não apenas o seu discurso. Camarâ 

afirma que: 

Nesta análise, o pesquisador busca compreender as 
características, estruturas ou modelos que estão por trás dos 
fragmentos de mensagens tornados em consideração. Os esforços 
do analista é, então, duplo: entender o sentido da comunicação, 
como se fosse o receptor normal, e, principalmente, desviar o olhar, 
buscando outra significação, outra mensagem, passível de se 
enxergar por meio ou ao lado da primeira (CAMARÂ, 2013, p. 182). 
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Os entrevistados foram os proprietários Sr. Marcelo e Sra. Marielza Fontes, 

que responderam o seguinte roteiro de perguntas semiestruturadas referente a 

questões relacionadas a gestão de sustentabilidade na pousada:  

 Quais são as medidas sustentáveis realizadas em cada setor? 

 Para a pousada Parador Lumiar ser associada a Roteiros de Charme, 

qual ou quais condutas ambientais o empreendimento hoteleiro considerou como 

fundamental para a sua inserção e o que já haviam feito anteriormente? 

 Quais impactos são gerados pela pousada, tanto positivos quanto 

negativos? 

 O que você pensa sobre hotelaria sustentável? 

Conforme o autor Yin (2001) pode-se utilizar desde entrevistas 

semiestruturadas, presenciais ou não, pelo telefone, gravações de vídeos, fotos de 

antes e depois, documentações e a observação do pesquisador, porém isto vai de 

sensibilidade de cada um. Desta maneira, a entrevista tem caráter 

semiestruturada, presencial, com gravações de áudios. Com relação às fotos 

utilizadas no TCC, às imagens capturadas são pelo fotografo Rodrigo Azevedo e 

pelo pesquisador Nilton César Silva dos Santos, sendo todas explicadas no seu 

contexto. 

Já a justificativa da pesquisa se dá tanto pela vida pessoal quanto 

acadêmica e profissional. Assim, como os três pilares da sustentabilidade para a 

justificativa, ou seja, ambiental, social e econômico. O interesse a pesquisar a 

região é despertado através do projeto de extensão rural desenvolvido pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em parceira com o Ponto 

de Cultura Rural/Ecomuseu Rural e Biblioteca de Artes Visuais em Bom Jardim, 

onde a mesma era bolsista de Iniciação Tecnológica e Industrial do CNPq junto 

com outros universitários bolsistas da Licenciatura da Educação do Campo (LEC) e 

da Geografia.  

Após conhecer a região, ocorreu um processo inverso ao êxodo rural, onde 

a pesquisadora mudou-se da cidade do Rio de Janeiro para a zona rural de São 

Pedro da Serra – Nova Friburgo e logo após, para Lumiar – Nova Friburgo. 
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Considerada pelos naturais da terra como “os outros”, que são os que não têm 

parentes na região, a cidade registrada diversos sobrenomes alemães e suíços 

como: Ouverney, Knupp, Schimidt, Tardin, Heringer, Blaudt, Mafort, Eller, Frez, 

Boy, Sangy, Klein, Verly, Miseret, Hegdorn, além dos traços físicos (MAYER, 

2003). Atraída como muitas outras pessoas, pela tranquilidade, segurança e a 

oportunidade de ter o contato com a terra, trocou-se a cidade pelo campo.  

Atuando, anteriormente, como estagiaria em uma rede de hotéis espanhola 

na cidade do Rio de Janeiro, experimentou-se trabalhar em empreendimentos 

hoteleiros totalmente diferentes, tanto em uniforme quanto em público alvo, 

belezas naturais, categorias e tipos de meios de hospedagem. Mesmo assim 

ingressou como colaboradora em uma pousada que existe há 14 anos na zona 

rural. Desde 2013, o meio de hospedagem está associado a uma entidade privada 

sem fins lucrativos, sendo que em 1999, a associação foi legitimada nacionalmente 

e internacionalmente através do seu Código de Ética e de Conduta Ambiental 

elaborado em conjunto a United Nations Environment (UNE), órgão ambiental da 

Organização das Nações Unidas (ONU), sendo que a mesma possui tratado formal 

de participação desde 2003. A temática sustentabilidade no setor dos meios de 

hospedagem1, por sua vez, inicia-se nos debates somente em 1990, segundo 

Sloan, Legran e Chen (2013). Os mesmos autores afirmam que a sustentabilidade 

na hotelaria significa: 

[...] a operação de hospitalidade que gere os seus recursos de tal 
forma que os benefícios econômicos, sociais e ambientais são 
maximizados a fim de atender as necessidades da geração 
presente enquanto protege e aumenta as oportunidades para as 
gerações futuras (SLOAN, LEGRAN e CHEN, 2013). 

Com apenas quase 20 anos sobre a temática sustentabilidade no setor dos 

meios de hospedagens, percebeu-se a importância em realizar pesquisas sobre tal 

assunto e verificar como se desenvolvem, ambientalmente, os empreendimentos 

hoteleiros com o passar dos anos, assim como identificar e registrar quais são 

medidas adotas para tal. 

                                                 
1
 Castelli (2006) estabelece o meio de hospedagem como: uma empresa que oferta alojamento 

para o cliente, por intermédio de pagamento de diárias. 
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2 – O TURISMO E SEUS COMPONENTES. 

Existem inúmeras formas de se viajar, carro, avião, trem, ônibus, metro, 

bicicleta, moto e etc., todavia há variedades formas de turismo como: cultural; 

natureza/ecológico; consumo; formação/estudo; negócios; gastronômico; aventura; 

esporte; religioso; saúde; terceira idade e entre outros. Necessário o deslocamento 

do individuo para que haja o turismo e ao chegar ao lugar de destino é fundamental 

um local de repouso, desde que esse turismo não seja por meio de excursão. O 

local onde a pessoa repousa fora de sua casa, pode ser tanto a casa de amigos e 

familiares ou os meios de hospedagens, neste trabalho abordam os meios de 

hospedagem.  Consequentemente o turismo e a hotelaria se interligam, assim 

como a alimentação, recreação e lazer. Há a possibilidade de interligar o meio de 

hospedagem com os demais serviços informados acima, pois segundo Castelli a 

hotelaria disponibiliza serviços que são possíveis serem agrupados na 

hospedagem como: alimentação, recreação e lazer (CASTELLI, 2000). 

Para Beni (2003), existem dois tipos de meios de hospedagens: meios de 

hospedagens hoteleiros e extra-hoteleiros. A diferença entre eles é que o primeiro 

é classificado no Ministério de Turismo (Mtur) e o segundo não possui 

classificação. O mesmo Ministério elaborou as seguintes classificações dos meios 

de hospedagens hoteleiros: hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel 

histórico, pousada e flat / apart (BRASIL, 2010). 

O referencial teórico abaixo aborda a preocupação com a sustentabilidade 

e o surgimento dos meios de hospedagem, interligando com as certificações 

hoteleiras como meio de qualificação do serviço. 

 

2.1- A sustentabilidade nos meios de hospedagem. 

O planeta sofre alterações climáticas perceptivas e a preocupação com os 

impactos é cada vez maior. Inúmeras reuniões, tratados, convenções e acordos 

são feitos entre os países em relação a isto, como a primeira reunião sobre a 

questão ambiental entre os chefes de estado organizada pelas Nações Unidas 

(ONU) denominada Conferência de Estocolmo em 1972, na Suécia. Em 1975 no 

Brasil, cria-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) pelo Ministério do 
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Interior. Em relação a academia, ocorre em Brasília o I Seminário “Universidade e 

Meio Ambiente”.  

Em 1982, após 10 anos da Conferência de Estocolmo, avaliam os 

resultados fixados anteriormente. Em 1983, sucede a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento designada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), com objetivo de reanalisar os resultados de 1982, a pautar a 

questão do desenvolvimento, e estabelecer programas de ação. A primeira-

ministra Gro Harlem Brundtland delibera o termo sustentabilidade como: “satisfazer 

as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades”. Em 1987, o conceito “desenvolvimento 

sustentável” surge pela primeira vez no Relatório Brundtland, conhecido como 

Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas. 

No Brasil, cria-se o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) em 1989, 

após isso, em 1992 acontece a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, vulgo Eco-92 consagrando o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”. Em 1997 no Japão, é assinado o Protocolo de 

Kyoto, que é um tratado internacional mais rígido, com compromissos para a 

redução da emissão dos gases estufa e o aquecimento global, designando metas e 

formas de desenvolvimento com a finalidade impactar menos o meio ambiente. 

Segundo o Nosso Futuro Comum, a sustentabilidade é:  

[...] um processo de transformação no qual a exploração dos 
recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se 
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de 
atender ás necessidades e aspirações humanas (CMMAD, 1991, p. 
49). 

Para Boff sustentabilidade significa “toda a ação destinada a manter as 

condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os 

seres (...)” (BOFF, 2012, p. 107), com a finalidade de dar prosseguimento e 

atender as necessidades da geração presente e das futuras.   
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O tripé da sustentabilidade, por sua vez, tem os seguintes elementos: 

ambiental, social e econômico. O livro Canibais com garfos: A linha tríplice 

fundamental nos negócios do século 21, com o termo Triple Bottom Line pelo John 

Elkington, fundador da ONG SustainAbility, menciona três elementos vitais para o 

desenvolvimento sustentável, são os fatores: ambientais, sociais e econômicos. 

Além disso, o mesmo empregava o termo os três Ps, que são: Planet, People e 

Profit, que significa: Planeta, Pessoas e Lucro/Produto. Os três Ps têm a finalidade 

de estabelecer os propósitos e processos necessários para a sustentabilidade. O 

livro foi escrito nos anos 90, no ápice do capitalismo, interligando os aspectos 

econômicos aos ambientais e socais. 

Além dos três elementos: ambiental, social e econômico, há autores como 

Beni, Lavor, Saarinen e Sachs discutem sobre o elemento político dentro da 

sustentabilidade, onde a negociação da pluralidade de interesses envolvidos em 

questões essências, tanto local quanto global. 

Para Sachs (2004), adiante desses quatros elementos, existem mais dois 

elementos, o cultural e territorial. Segue as definições: 

 Ambiental: ter o potencial de prover a vida por meio dos recursos 

naturais, destinar corretamente os resíduos gerados e formar regras a motivar a 

preservação ambiental;  

 Cultural: necessário o respeito pela cultura e tradição local, buscando 

sua continuidade; 

 Econômico: relação a viabilidade econômica, com finalidade de a 

destinação e a gestão dos recursos devem ser mais eficientes; 

 Político: essencial uma governança democrática, prover a paz e 

gestão do patrimônio global e nacional; 

 Social: igualdade na distribuição de renda, melhores condições de 

vida e redução do índice de GINI, que é o medidor de discrepância de renda, com 

variações de zero a cem.  

 Territorial: reformar a distribuição territorial, tanto da população como 

dos recursos naturais por conta da má distribuição espacial. 
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Oliveira, por sua vez, afirma que os meios de hospedagem brasileiros 

estão aflorando e atentos à necessidade de investir em recursos e foco estratégico 

com pilares a sustentabilidade (OLIVEIRA, 2015, p. 56). E como surge esse meio 

de hospedagem? 

Segundo o Ministério do Turismo, o comércio em desenvolvimento entre as 

cidades é simultaneamente ligado ao surgimento do meio de hospedagem, pois 

eram necessárias as hospedarias para servir os viajantes, das rotas comerciais da 

África, Ásia e Europa.  Os mosteiros tornaram-se local de hospedagem na Idade 

Média, e hospedar era uma virtude moral e espiritual. Os banhos terapêuticos 

incentivaram a hotelaria, pois a busca das propriedades medicinais e o descanso 

faziam os indivíduos se deslocarem, desta forma necessária a criação de locais 

para acomoda-los. Na época de Monarquia, em sua totalidade nos países da 

Europa, os palácios exerciam o papel de hospedagem, não havia pagamento de 

valores, era cortesia. No final do século XVIII surge a hospedagem com fins 

financeiros, no caso na era da Revolução Industrial e o desenvolvimento do 

capitalismo. O aumento de renda da população após a Guerra Fria ocorreu um 

grande desenvolvimento econômico e assim ocasionou o aumento de viajantes 

(BRASIL, 2007). 

Segundo Campos e Gonçalves, a hotelaria inicia-se nas Olimpíadas, onde 

os indivíduos de várias regiões se deslocavam para assistir os jogos olímpicos em 

Olímpia na Grécia, era um dos mais relevantes eventos na época da Grécia Antiga. 

Assim com o grande fluxo de pessoas, como em qualquer evento, a prioridade era 

a criação de hospedarias e balneários, com cerca de dez mil metros quadrados, 

assim são indícios do surgimento da hotelaria (CAMPOS e GONÇALVES, 1999).  

A hotelaria está profundamente ligada ao desenvolvimento dos meios de 

transporte e em torno de 1840, com a chegada das ferroviais fica mais acessível o 

descolamento do indivíduo. Porém, antigamente utilizava-se como meio de 

transporte as carruagens, assim as diligências de carruagens eram público alvo 

das pousadas e hotéis. Os meios de hospedagens mais bem elaborados havia 

estábulos para os cavalos e cachoeiras, algumas tinham até agenciadores de 

diligências. Campos e Gonçalves afirmam:  
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Algumas das maiores pousadas daquele período foram projetadas 
especificamente para se integrar com esse meio de transporte 
(carruagem) (...) Dispunham de escritório de reservas e salas de 
espera; além disso, muitas “estações” possibilitavam ao viajante 
fazer reservas e comprar passagem de diligências, de várias rotas, 
a partir da pousada – o Hotel Royal, na Inglaterra, por exemplo, 
tinha um total de 23 linhas (CAMPOS e GONÇALVES, p. 41, 1999). 

O surgimento da ferrovia se articula com o desenvolvimento do turismo em 

regiões no Brasil, porém não há uma interligação com outros estados, exceto o 

trem turístico com previsão de segundo semestre de 2018 para inauguração, ligará 

Rio-Minas, passará por 6 cidades da Zona da Mata. A viagem inicia-se em 

Cataguases, segue Leopoldina, Recreio, Volta Grande, Chiador, Além Paraíba e 

destino final Três Rios, estado fluminense (GLOBO, 2018). Existem outros 

exemplos segundo o site do Ministério do Turismo, como: a Estrada de Ferro 

Vitória a Minas; Estrada de Ferro Carajás, de São Luis (MA) até Parauapebas (PA) 

(BRASIL, 2016). Ambos os trens possuem lanchonetes, restaurantes, serviço de 

bordo, classe executiva (com ar condicionado) e econômica (sem ar condicionado). 

Neste mesmo contexto, surge o destino turístico de Nova Friburgo, pois 

seu surgimento no cenário turístico do estado do Rio de Janeiro e brasileiro se dá 

através deste importante meio de transporte, o trem, mas que atualmente 

encontra-se inoperante. Atrelado ao destino, surgem produtos e serviços que são 

chancelados por empresas especializadas, certificando suas ações e 

procedimentos. Dentre diferentes produtos e serviços, destaca-se, aqui, um dos 

meios de hospedagem localizados em Nova Friburgo que faz jus à este selo de 

qualidade nos serviços prestados. 

 

2.2- Certificações Hoteleiras. 

A hotelaria cresce a cada dia, assim ter particularidades como as 

certificações ou selos é um diferencial em relação aos outros empreendimentos, 

existindo uma comprovação da qualidade do serviço, seja ele ambiental, de gestão 

ou da hospitalidade. Este subcapitulo aborda sobre certificações referenciadas na 

hotelaria e de acordo com a Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT): 

Certificação é um processo no qual uma entidade independente (3ª 
parte) avalia se determinado produto atende às normas técnicas. 
Esta avaliação se baseia em auditorias no processo produtivo, na 
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coleta e em ensaios de amostras. O resultado satisfatório destas 
atividades leva à concessão da certificação e ao direito ao uso da 
Marca de Conformidade ABNT em seus produtos (Site da ABNT, 
acessado em 21 de Novembro de 2018). 

A afirmação acima apesar de ser em relação ao produto se enquadrada no 

mesmo sentido dos serviços, processos, sistemas de gestão e pessoal, analisado 

por um terceiro, significa que é por uma organização independente, para executar 

a avaliação da conformidade de um ou mais objetos, baseado em regras 

preestabelecidas segundo o Inmetro. As normas não passam pelo âmbito judicial, 

assim como se pode assegurar o comprimento das mesmas? Por isso a 

importância do monitoramento para assegurar o cumprimento das regras 

preestabelecidas, averiguando e assegurando a credibilidade no que se declara 

em relação à responsabilidade assumida.  

(...) para que os processos de certificação alcancem o êxito 
proposto, é imperativo que a estrutura administrativa dos meios de 
hospedagem organizem-se de forma a acompanhar e monitorar 
todas os quesitos definidos nas dimensões estabelecidas pelos 
programas, transformando-se em importantes subsídios no 
processo de tomada de decisões da direção dos empreendimentos 
hoteleiros quanto a sua atuação no local (...) (OLIVEIRA, 2015, p. 
58-59) 

Segue os principais benefícios da certificação de acordo com ABNT: 

 Promove o comprometimento com a qualidade; 

 É um método gerencial que lhe permite medir a melhoria continua do 

desenvolvimento do negócio; 

 Assegurar eficiência e eficácia do produto, serviço ou sistema; 

 Introduzir novos produtos e marcas no mercado; 

 Reduzir perdas no processo produtivo e melhorar a sua gestão; 

 Diminuir controles e avaliações por parte dos clientes; 

 Fazer frente à concorrência desleal; 

 Melhorar a imagem da organização e de seus produtos ou atividades 

junto aos seus clientes; 

 Assegurar que o produto, serviço ou sistema atende às normas; 

 Tornar a organização altamente competitiva com produtos em 

conformidade às normas técnicas 
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As normas e condutadas estão disponíveis a todos os empreendimentos 

hoteleiros desta maneira, qualquer meio de hospedagem apesar de não ser 

certificado poderá segui-las, assim ocorrendo a mudança de hábitos, de gestão e 

técnicas, porém a credibilidade realmente só se dar por meio da certificação por 

uma entidade reconhecida, seja ela nacionalmente ou internacionalmente. Em 

relação a certificação ambiental, Font afirma que em via de regra compreende 

quatro passos para esse processo: descrição das exigências para obtenção do 

selo; averiguar a execução das normas estabelecidas; certificação por terceiros 

(avaliadores) e aceitação. O processo tem a finalidade da aceitação e 

reconhecimento pelos gestores, para a procura da certificação voluntariada, e no 

mercado, uma marca de qualidade que induz o comportamento de compra (FONT, 

2002). 

As certificações e selos são um tanto recente, principalmente realizado por 

uma terceira parte, no caso aqueles que avaliam as condutas adotadas. Segue 

alguns certificados e selos pelo país: ISSO 14001 (certifica sistema de gestão 

ambiental – SGA) seja qual for o negócio; Associação de Hotéis e Pousadas 

Roteiros de Charme (meios de hospedagens independentes que adotam o código 

de ética e de conduta ambiental); Norma NBR 15.401 pelo Programa de 

Certificação do Turismo Sustentável (PCTS); “Selo Verde de Sustentabilidade” pelo 

Guia Quatro Rodas, destacando estabelecimentos que seguem algum tipo de ação 

sustentável e entre outros. Existem mais de 100 certificações e selos verdes 

relacionados a hospitalidade e ao turismo, e assim várias iniciativas apareceram, 

com distintos critérios, conteúdo, finalidade e qualidades, de forma até causar 

algumas confusões entre os consumidores (FONT, 2002) 

A importância da avaliação do serviço, produto ou material que faça parte 

de qualquer associação, certificação ou possui selo é fundamental para o processo 

de manter e evoluir as normas pré-estabelecidas desde a obtenção de tal título, 

caso contrário acaba-se tornando greenwashing, que significa iniciativas falsas 

sobre a sustentabilidade e responsabilidade ecológica que são vendidas como tais.  
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3 - OBJETOS DE ESTUDO. 

O objeto de estudo deste trabalho é o meio de hospedagem Parador 

Lumiar. Para contextualiza-lo, são abordadas questões relacionadas ao destino 

turístico, como surge a cidade de Nova Friburgo como destino turístico, afunilando 

para o distrito de Lumiar, onde a pousada está localizada, interligando assuntos 

como a colonização suíça e as belezas naturais. Além disso, explana-se a 

infraestrutura da pousada Parador Lumiar e a associação que a mesma faz parte, 

no caso a Associação de Hotéis Roteiros de Charme. 

 

3.1 - Destino Turístico: Nova Friburgo, Suíça Brasileira, Lumiar e 

Natureza. 

No século XIX, as pressões internacionais que o Brasil sofria para o fim do 

tráfico de africanos escravizados trouxe imigrantes europeus não portugueses e 

portugueses, que as revoluções, tanto francês quanto industrial, inibiam a mão-de-

obra (D’ONOFRE, 2010) e havia a ideologia do branqueamento do povo brasileiro 

(ARAUJO, 2003, p. 156), todavia a vinda de imigrantes europeus tem uma 

interligação maior com o processo de eugenia, que o fim do tráfico e da 

escravidão.  

Com tais acontecimentos na Europa, em 1815 o Brasil erguido a categoria 

de Reino Unido ligada a Portugal e Algarves. A política de colonização de D. João 

VI trouxe colonos suíços para o Brasil com intermédio do suíço Sebastian-Nicolas 

Gachet (D’ONOFRE, 2010). A princípio a intensão era para a província de Santa 

Catarina, porém o inspetor da Colonização Estrangeira, Monsenhor Miranda, 

indicou a Fazenda do Morro do Queimado, localizada em Cantagalo, polo cafeeiro 

de grande importância. Tal processo se dava pelo fato de esta localidade situar-se 

mais próxima da capital Rio de Janeiro. De Fazenda de Morro do Queimado, 

nomeou-se de Freguesia de São João Batista da Vila de Nova Friburgo, 

homenagem ao local de procedência dos suíços (Fribourg) (CORREA, 2008). Já 

em 1824, veio uma nova leva de imigrantes suíços, bem como os primeiros 

alemães (CARNEIRO e PALM, 2016, p. 182). Anteriormente, o vale era ocupado 

por outros fazendeiros luso-brasileiros, assim como quilombolas (CORDEIRO, 

2010). Segundo Mayer: 
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O grande historiador Fernand Braudel em sua obra sobre a época 
moderna mostrou que a história deve se ocupar das estruturas 
básicas do cotidiano como alimentação, vestuário, fontes de 
energia que expressam a relação da sociedade com a natureza e a 
estratificação social presente em hábitos e costumes. (MAYER, 
2003, p. 128-129) 

Desta forma, Mayer conclui que a forma que o homem atende suas 

necessidades básicas está interligada com a sua postura no mundo e com as 

hierarquias sociais historicamente formadas (MAYER, 2003, p. 128-129). 

Os colonos suíços e alemães foram mais colonizados do que 

colonizadores segundo o autor Mayer (2003), tendo em vista que não há resquício 

na língua, nos hábitos, na música e no modo de produzir. O clima da região, assim 

como as terras e condições dos terrenos, não eram propícios a plantações de trigo, 

centeio e uva, sementes que foram distribuídas aos colonos. Desta forma os 

hábitos alimentares foram derivados do milho, mandioca, do feijão e da banana. O 

modo de plantio era e em alguns lugares continua sendo a queimada, a utilização 

da foice e enxada. Na verdade, a falta de planejamento do Estado brasileiro para 

adaptação desses colonos, trouxe este processo de aculturação a qual foram 

submetidos, assim implicando uma séria de mudanças na rotina de seus hábitos, 

aproximando-os do universo brasileiro. 

O manejo agrícola é por meio de pousio, ou conhecido como o descanso 

das terras, seu objetivo é recuperar a qualidade do solo depois de alguns anos de 

cultivo, assim a evitar a degradação dos recursos genéticos e hídricos da 

paisagem, herança herdada pelos índios (COSTA, TURETTA, DONAGEMMA e 

BALEIRO, 2010 p. 04) junto com a combinação da queimada (MAYER, 2003, p. 

306), conhecido popularmente como coivara. A queimada tem a finalidade de 

adubar as terras com suas cinzas e troncos. Utiliza-se esse manejo agrícola até os 

dias de hoje, sendo uma atividade agrícola não permitida pelos órgãos ambientais. 

Os trajes eram dos séculos XV, XVI e XVII, na época do Antigo Regime, 

mesmo no século XVIII, transição para a era industrial. As roupas que os colonos 

suíços trouxeram para o Brasil foram: coletes, casacas, botões dourados, vestidos 

(alguns de seda), mostram hábitos e condições diferentes da rústica simplicidade 

do camponês brasileiro (MAYER, 2003, p. 129). 
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Para situar quem eram esses colonos suíços, são analisados os 

instrumentos de trabalhos relacionados à agricultura que vieram juntos com os 

mesmos, por sua vez com quantidade reduzida, constatando-se um pequeno 

número de agricultores. Os instrumentos de sua maioria eram destinados a 

atividades como sapataria, carpintaria, tanoaria e construção, desta forma eram 

artesãos com especialidades definidas por uma época pré-industrial (MAYER, 

2003, p. 135). 

Esta colônia era um projeto pessoal de D. João VI, com o retorno dele, 

após a Revolução Liberal em Portugal, os suíços viram-se num ambiente que não 

os favoreciam. A questão da desigualdade na distribuição das terras, algumas 

delas em encostas e picos muitos escarpados, impossibilitando a agricultura, 

muitos colonos migraram para Cantagalo (fora da fazenda) e outros para a região 

de Macaé de Cima (CORRÊA, 2008, p. 47), onde a pesquisa está voltada. 

Segundo Corrêa, com o projeto de colonização suíça em Nova Friburgo em 

ruínas, em 1888 com a assinatura da Lei Aurea, aumenta-se o fluxo de europeus 

ao Brasil. Assim muitos alemães, germânicos, italianos, português, espanhóis, 

turcos e japoneses deram um impulso a região, além da vinda elevada de 

imigrantes da capital Rio de Janeiro por conta da efervescência politica, que teve o 

fim a Proclamação da República. Nesta mesma época, ocorrem epidemias por 

conta da escassez de infraestrutura urbana, assim surgindo o turismo (D’ONOFRE, 

2010). 

O destino turístico de Nova Friburgo inicia-se no século XIX com a Estrada 

de Ferro Leopoldina x Nova Friburgo, sua finalidade real era para o escoamento de 

produção agrícola da região, o carro chefe na época era o café, todavia beneficiou 

diretamente o setor turístico da cidade (CORDEIRO, 2010, p.7). 

Entorno de 1840 surgem às questões dos distritos, quando na época havia 

apenas um distrito, e no final da década ocorreu uma nova divisão, onde surgem 

três distritos (1º distrito freguesia de São João Batista; 2º freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição e 3º a freguesia da Aparecida). A cidade de Nova Friburgo 

consiste em 8 distritos, que são eles: 1º Centro, 2º Riograndina, 3º Campo do 

Coelho, 4º Amparo, 5º Lumiar, 5º Conselheiro Paulino, 7º São Pedro da Serra e 8º 
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Mury (JORNAL  A VOZ DA SERRA, 2017).A fundação dos atuais distritos Lumiar e 

São Pedro da Serra foi por meio de famílias que seguiram para o vale do Rio 

Macaé. Lumiar fez parte do antigo 5º distrito de São Pedro, que se chamava de 

São Pedro da Lumiar. Somente em 1987, foram separados os distritos, sendo 

Lumiar o 5º e São Pedro da Serra o 7º (JORNAL A VOZ DA SERRA, 2017). 

Nova Friburgo detém de 92% de sua área inserida na Mata Atlântica, 

assim transforma-se tanto em objeto de controle ambiental, bem como inibidor da 

atividade agrícola e pecuária. Com tais características, a região atraiu iniciativas e 

leis preservacionistas, como por exemplo: as duas Áreas de Preservação 

Ambiental (APA) Rio bonito de Cima e Macaé de Cima, duas Unidades de 

Conservação (UC’s) Parque Estadual dos Três Picos (CARNEIRO e PALM, 2016, 

p. 182). 

Assim como a Corte portuguesa, os monarcas lusitanos que tinham o 

hábito de ir a Petrópolis, pela questão do clima ameno durante o verão, os 

membros da elite carioca do Rio de Janeiro, a partir dos anos 1980, fizeram o 

mesmo em relação a Lumiar e São Pedro da Serra. Conhecidos como veranistas, 

deixam a cidade do Rio de Janeiro para passar a temporada de verão em cidades 

serranas fluminenses (D’ONOFRE, 2010). 

As terras onde está localizado Lumiar eram do português Felipe de Roure, 

no momento presente a sede da fazenda é mantida na Praça Carlos Maria 

Marchon, o local é conhecido como Casarão da Cerva, funcionando como 

restaurante e bar. O nome do 5º distrito foi em homenagem ao vilarejo lusitano 

onde nasceu Michaella de Abreu, sua esposa. Como mencionado anteriormente, o 

vale antes da vinda dos imigrantes europeus era ocupado por outros fazendeiros 

luso-brasileiros, assim como quilombolas (CORDEIRO, 2010) onde na história de 

Nova Friburgo como “suíça brasileira” são velados. 
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Figura 1: Sede da antiga fazenda 

 
Crédito: Regina Lobianco 
 
 

No início da década 1960, Lumiar e São Pedro da Serra saem do 

isolamento com a abertura da estrada Mury-Lumiar, atual RJ 142. Havia apenas 

uma viagem de ônibus coletivo por dia para Nova Friburgo (MAYER, 2003, p. 318). 

Anteriormente a produção agrícola escoava em tropas de mulas com café, carne 

de porco, feijão, farinha de mandioca, batata, milho e cabrito em picadas aberta na 

mata (CARNEIRO e PALM, 2016 p. 184). 

Em 1970, a região recebe muitos adeptos das filosofias alternativas, 

denominados como hippies e montanhistas. Estes foram os primeiros a interagirem 

com as famílias locais na época, apesar da não boa convivência assim, por conta 

de pequenos furtos e o modo de vida diferente. Em 1977, a canção “Lumiar” de 

Beto Guedes, lançada no disco “A Página do Relâmpago Elétrico”, composição do 

mesmo e Ronaldo Bastos, ajudou a dar visibilidade ao distrito, integrando-se ao 

restante do destino turístico de Nova Friburgo e chamou atenção dos visitantes 

para seus atrativos. Segundo moradores e conhecedores da história de Lumiar, o 

sucesso da música produziu muitas mudanças na vida da comunidade, com um 

aumento significativo no número de turistas e consequentemente melhorias na 

infraestrutura e nos serviços locais (JORNAL VOZ DA SERRA, 2017). 



18 

 

Segue a canção, que deu enorme visibilidade ao vilarejo: 

 

Lumiar 

Anda, vem jantar 

Vem comer, vem beber, farrear 

Até chegar Lumiar 

E depois deitar no sereno 

Só pra poder dormir e sonhar 

Pra passar a noite 

Caçando sopa, contando caso 

De como deve ser Lumiar 

Acordar, Lumiar, sem chorar 

Sem falar, sem querer 

Acordar em Lumiar 

Levantar e fazer café 

Só pra sair caçar e pescar 

E passar o dia  

Moendo cana, caçando lua 

Clarear de vez Lumiar 

Amor, Lumiar  

Pra viver, pra gostar 

Pra chover, até lembrar 

De como deve ser Lumiar 

Anda, vem jantar 

Vem dormir, vem sonhar, pra viver 
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Até chegar em Lumiar 

Estender o sol na varanda até queimar  

Só pra não ter mais nada a perder 

Pra perder o medo, mudar de céu, mudar de ar 

Clarear de vez Lumiar 

(GUEDES; BASTOS, 1977) 

Lumiar é um vilarejo, com cerca de 4.720 pessoas conforme o Censo em 

2010 apresentado nos estudos socioeconômico do município do Estado do Rio de 

Janeiro pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) disponível no site, um 

local que detém tudo aquilo que uma cidade grande não possui em abundancia, 

como: flora, fauna e rios preservados. Por ser uma zona rural, a agricultura e a 

floricultura é possível ver em cada casa, além de estarem rodeados pela Mata 

Atlântica. Pássaros, aves, insetos, anfíbios, répteis também são encontrados 

facilmente, assim como os rios e cachoeiras. Segue os principais poços e 

cacheiros de Lumiar: Poço Feio, Poço Mágico, Poço Belo, Cachoeira Indiana 

Jones, Cachoeira de São José, Poço Verde, Encontro dos Rios (encontro dos rios 

Macaé e Bonito), Cascata, Toca da Onça, Cachoeira Branca, Cachoeira das 

Andorinhas e Poço Quadrado. Segue abaixo o mapa das cachoeiras e poços:  

Figura 2: Cachoeiras e Poços de Lumiar 

Fonte: Site Lumiar 
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3.2 - Associação de Hotéis Roteiros de Charme. 

A Associação de Hotéis Roteiros de Charme no momento presente têm 72 

meios de hospedagens (hotéis ou pousadas) e refúgios ecológicos em 16 estados 

do Brasil, sendo 15 no Rio de Janeiro, 11 em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 2 no 

Espirito Santo, 1 no Paraná, 3 em Santa Catarina, 5 no Rio Grande do Sul, 2 no 

Mato Grosso, 1 no Mato Grosso do Sul, 4 em Goiás, 9 na Bahia, 3 em Alagoas, 3 

em Pernambuco, 3 no Rio Grande do Norte, 3 no Ceará e 2 no Amazonas. Em 

1992, no mesmo ano da Eco-92 com a consagração do termo “desenvolvimento 

sustentável”, surge a entidade privada sem fins lucrativos. Os meios de 

hospedagens são escolhidos de ano em ano pela diversidade de seus atributos e 

particularidades, através dos critérios em relação ao conforto, qualidade de 

serviços e responsabilidade socioambiental, com econômica justa e sustentável, 

relembrando o conceito do tripé da sustentabilidade. Em 1999 a adesão de seu 

Código de Ética e de Conduta Ambiental, com reconhecimento tanto nacional 

quanto internacional, em parceria com a UNE (United Nations Environmente), parte 

ambiental da ONU. A Roteiros detém acordo formal de cooperação com a ONU 

desde 2003. 

A Associação possui uma filosofia comum a ser compartilhada, além das 

exigências que devem ser cumpridas, porém a mesma tem o dever de respeitar as 

particularidades de cada meio de hospedagem associado. Segue abaixo o perfil 

para hotéis candidatos disponível no site da Roteiros de Chame em quem somos, 

hotéis candidatos: 

Passo 1: identificando o charme: Na diversificada listagem da 

Associação há refúgios ecológicos, fazendas, hotéis confortáveis e alguns bastante 

sofisticados. Seja qual for a característica de estilo, o que importa é o Charme, 

esse conceito subjetivo que significa genericamente uma união entre bom gosto, 

atenção com detalhes, paixão de servir, conforto compatível com expectativas dos 

hospedes, localização privilegiada, construção adequada ao meio ambiente e à 

região, enfim, o conjunto de fatores que emprestam personalidade única ao local e 

ao próprio hotel  
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Passo 2: perfil de candidato: Garantido que o seu é um hotel (ou 

pousada) charmoso, confira então outras pré-condições da candidatura: O hotel 

deve estar em funcionamento há pelo menos 2 anos sob a mesma administração, 

para que tenha consolidado seu perfil e padrão de serviços. Deverá ter de 10 a 60 

apartamentos e/ou suítes (exceções somente com aprovação unânime da 

Diretoria). Localização preferencial em pontos de interesse turístico, histórico ou 

ecológico.  

Passo 3: inscrição: Conceitos aceitos, etapas cumpridas, o processo de 

inscrição inicia-se com a remessa para a Sede da Associação (Rua Visconde de 

Pirajá, 414 salas 921/922 – Ipanema – 22410-002 – Rio de Janeiro – RJ) de 

correspondência que inclua carta de intenção, descrição das instalações e 

serviços, fotografias, folhetos e, se for o caso, matérias publicadas na Imprensa. 

Passo 4: avaliação: De posso das informações a Diretoria da Associação: 

Iniciará as avaliações que incluem visita anônima de um diretor. Se categórica, a 

posição negativa resultará em correspondência afim. Se positiva a apreciação, a 

diretoria da Associação, em contato direto com os proprietários, informará sobre os 

princípios associativos, estatutos e demais normas da Associação. A Diretoria 

decidirá pela aprovação e classificação após receber correspondência 

comunicando o “de acordo” do candidato quanto às normas e estatutos da 

Associação. 

Observações: As candidaturas são analisadas em fevereiro e março de 

cada ano e julgadas uma vez por ano, em reuniões sucessivas da diretoria nos 

meses de junho, julho e agosto. Após seu ingresso os hotéis associados 

permanecem independentes, respeitados os princípios associativos. Serão 

beneficiados na avaliação os hotéis que os proprietários estejam envolvidos na 

administração e controle de qualidade. A Roteiros de Charme classifica por pedras 

seus hotéis, pousadas e refúgios ecológicos. Inseridos em um alto padrão de 

qualidade, juntamente com a questão da sustentabilidade e a minimização de seus 

impactos como pauta principal, os hotéis associados são classificados por pedras, 

diferentemente da SBClass. Abaixo segue as classificações retiradas do site 

Roteiros de Charme: 
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Fonte: Site Roteiros de Charme 

As boas práticas de sustentabilidade adotadas pelos empreendimentos 

hoteleiros estão voltadas para a gestão hoteleira responsável para maior 

contribuição da sustentabilidade. Segue as práticas mais célebres como: utilização 

de placas solares, aproveitar a iluminação natural, lâmpadas de baixo consumo e 

além de sensores de luz, coleta seletiva de seus resíduos, a diminuição e a 

reciclagem dos resíduos sólidos, além do envolvimento do empreendimento com 

iniciativas e projetos com a finalidade da preservação do patrimônio ambiental, 

cultura e histórico de cada região onde se localizam. Para que isso ocorra a 

Associação possui um programa de monitoração das práticas em seus associados. 

O programa viabiliza visita periódica de profissionais que averiguam as práticas 

adotadas e instruem com o fim de aprimoramento constante das mesmas, baseado 

com as práticas concentradas pelo grupo de associados. Com as parcerias de 

empresas privadas que colaboram com a Roteiros de Charme, mostram a sua 

visão de hotelaria com o intuito de dar continuidade e ampliação das atividades do 

programa. O quadro de profissionais é composto por consultores de várias áreas 
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como: engenharia ambiental, agronomia, engenharia florestal, biologia, geografia e 

turismo.  

Em 1999 a adesão de seu Código de Ética e de Conduta Ambiental, com 

reconhecimento tanto nacional quanto internacional, em parceria com a UNE, parte 

ambiental da ONU. Após de 07 anos de existência da Associação é adotado o 

código. Segue as principais diretrizes do Código de Ética e de Conduta Ambiental 

da Roteiros de Charme e no site encontra-se a integra do mesmo: 

 A importância dos principais sócios e administradores para garantir a 

implantação das práticas ambientais e compreendendo todos que são 

colaboradores internos e externos, bem como em sua família.  

 Reconhecer e minimizar os impactos negativos e ameaças ambientais, 

verificar isto no planejamento onde ocorre antes da construção, com intuito 

de preservar a paisagem, fauna e flora.  

 Monitorar e minimizar a utilização de produtos divergentes ao meio-

ambiente, por exemplo: asbesto, CFCs, pesticidas e materiais tóxicos, 

corrosivos, infecciosos, explosivos e inflamáveis. 

 Respeitar o patrimônio cultural e histórico da região, bem como os objetos 

religiosos, a comunidade local, valores culturais e tradições. 

 Economizar energia, minimizar o uso de luz supérflua e se possível, fontes 

alternativas, lâmpadas de baixo consumo e equipamentos como 

temporizadores, sensores e termostatos. 

Na Roteiros, existem um diferencial entre os meios de hospedagem em 

relação a sua conduta, onde contemplam as seguintes categorias: menu 

sustentável, observação de pássaros e as práticas em ação dos ecolíderes 

nomeados pelo Tripadvisor. Para além da associação, há hotéis e pousadas que 

aceitam crianças, outros não; são petfriendly; são de pensão completa, meia-

pensão ou apenas tem o café da manhã incluso;  

O Menu Sustentável da Roteiros de Charme, é um projeto com a finalidade 

de incentivar os meios de hospedagens associados a optar por produtores das 

regiões onde se localizam e aconselhar em relação a qualidade produto e o zelo 
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pelo meio ambiente, sendo produtos oriundos da horta orgânica ou não. O projeto 

respeita as particularidades e assim o Menu Sustentável é diferente de cada 

empreendimento, porém todos tem como requisito: entrada, prato principal e 

sobremesa. Os cardápios são preparados com componentes fornecidos na região, 

desta forma incentivando a sustentabilidade dos produtores locais, onde são 

inseridos o produtos locais nos pratos existentes do cardápio e além da 

possibilidade de conhecer e comprar nestes produtores, incentivando o 

desenvolvimento regional. Encontra-se em 9 estados (Rio de Janeiro, São Paulo, 

Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, 

Bahia e Espírito Santo), com o total de 16 restaurantes que participam do projeto. 

Além desse projeto, existe a observação de passadores nos hotéis e pousadas 

associadas, são em 9 estados (Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 

Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Alagoas, Amazonas e Mato 

Grosso) e em 20 meios de hospedagens.  

 

3.3 Pousada Parador Lumiar 

A pousada Parador Lumiar Hospedagem & Lazer localiza-se a 850 metros 

de altitude. Detém 44 hectares de área permeada pela Mata Atlântica, situado no 

5º distrito de Nova Friburgo, em Boa Esperança – Lumiar, Rio de Janeiro. Já fez 

parte do Circuito Elegante e desde 2013 é membro da Associação de Hotéis 

Roteiros de Charme. 

Familiarizados com as classificações por estrelas pelo Sistema Brasileiro 

de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) pelo Ministério do Turismo 

(MTur), o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a 

Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) e a sociedade civil, onde é necessário o 

meio de hospedagem esteja com o cadastro válido no sistema Cadastur, pela 

associação seus hotéis e pousadas são classificados por pedras como 

anteriormente mencionado. A pousada Parador Lumiar enquadra-se na Topázio-

Imperial: “Um Hotel ou Pousada bem equipado, com instalações e espaços sociais 

adequados, serviços esmerados, estilo e decoração requintada.” 
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Em relação ao meio de hospedagem, este oferece 13 chalés, que possuem 

a mesma metragem, 37 m², e a estrutura interna: TV LED, cama king size, 

telefone, frigobar, lareira, ar condicionado Split quente e frio, ventilador, aquecedor 

de toalhas, abajures, WI-FI, chuveiro e vaso sanitário em diferentes ambientes, 

rede na varanda, chaleira para preparo de chás (com as ervas da própria horta da 

pousada) e café. Conforme informado pelo Marcelo Fontes, proprietário da 

pousada são três tipos diferentes de chalés: um construído sobre o lago, chalé do 

lago; três que possuem ofurô na varanda envidraçada, chalé com ofurô; e os que 

estão em volta desse lago são chamados de luxo, sendo quatro deles geminados, 

com portas de comunicação entre eles, que quando fechadas se tornam 

independentes. Adotado a palavra tipo talvez de categoria, pois os chalés 

internamente eles são iguais. Abaixo segue as fotos dos chalés: 

Figura 3: Interior chalé luxo independente  

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 

Os chalés de uma forma geral têm os mesmos equipamentos internos, o 

que os difere é cor da decoração, nesta a foto a decoração é de cor verde e até a 

vela que se encontra em cima da mesa é da mesma cor, mostra-se o cuidado a 

cada detalhe. Todos possuem a sua decoração feita por orquídeas do próprio 

orquidário e outras flores da estação. 
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Figura 4: Portas de comunicação entre os chalés luxo geminados 

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 

Os chalés luxo geminados é uma opção para acomodar toda a família ou 

grupo de amigos, pois a porta de comunicação entre eles é uma alternativa para 

hospedes que precisam de dois ambientes e próximos um do outro sem perder a 

privacidade. 

Figura 5: Interior do chalé do lago 

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 
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O chalé do lago é o único que é construído em cima do lago e possui uma 

ponte de acesso além da localização privilegiada, a conectar os elementos água e 

terra. Sua decoração será vermelha.  

Figura 6: Ponte de acesso do chalé do lago de janelas vermelhas em evidencia 

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 

A foto acima mostra em evidencia o chalé do lago com a sua ponte de 

acesso, onde é possível pescar. Ao redor do mesmo é possível perceber que 

existem chalés em diferentes alturas do vale e ao lado do chalé em evidencia o 

parquinho com gangorra e escorregador para as crianças e futuramente haverá 

uma pequena casa feita com madeiras de demolição. 
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Figura 7: Varanda envidraça do chalé com ofurô 

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 

A figura acima é possível perceber que a decoração é de cor azul pela 

evidencia das velas e da madeira fica ao lado da porta interna. A banheira de ofurô 

é utilizada pelos japoneses para purificar o corpo e alma, junto com os óleos e 

essenciais fornecidos pela pousada. Neste chalé é aceito apenas até 03 pessoas, 

pois diferente dos outros possuem um ofurô na varanda, ocupando o possível 

espaço para a mesa redonda e as duas cadeiras se alocarem fora do chalé na 

área varanda. 
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Figura 8: Vista geral dos chalés e sede 

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 

Nesta figura contempla os 13 chalés em volta do lago, piscina de água 

corrente, sauna a vapor, academia, bar de apoio, caldeira, placa solar, casa do 

alto, sede e restaurante, estufa de vidro, sala de massagem, alojamento para 

funcionários e estacionamento.  

A estrutura da pousada conta com piscina de água corrente com lava-pés 

de seixos rolados, sauna a vapor e bar de apoio, lago para pescaria ecológica e 

parquinho, jogos de salão: sinuca, totó e cartas, cachoeira dentro da pousada, 

sauna seca, mini campo de futebol gramado, churrasqueira e bar de apoio, hortas 

orgânicas, trilhas de vários níveis, além de outros serviços cobrados a parte: 

cavalgada com cavalos de raça manga-larga, passeio de jeep-tour pelas 

cachoeiras da região e massagem relaxante e terapêutica na sala de massagem 

de pau a pique e o restaurante Cozinha do Parador, aberto ao público, com alta 

gastronomia. 
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Figura 9: Trilha sinalizada 

 
Crédito: Nilton César Silva dos Santos 

Trilhas de vários níveis, que podem ser realizadas sem guia porque são 

sinalizadas, porém antes é importante resgatar informações sobre a trilha com o 

proprietário ou então com um dos funcionários mais antigo e local da região.  

A pousada foi contemplada por seguir as regras de respeito ao meio 

ambiente e as condutas da sustentabilidade. Para a construção do Parador Lumiar 

foram utilizados tijolos ecológicos e madeiras de demolição; para a luz, sensores 

de iluminação externa, amplos vidros para aproveitar a claridade do sol; e em 

relação à água, além de ser da fonte, a sua distribuição se da por meio da 

gravidade; placas solares; caldeira com dois sistemas: a lenha e a gás; a mão-de-

obra local que construiu o empreendimento hoteleiro e foi treinada de acordo com 

a sua nova função, ou seja, muitos que estavam atuando no mesmo de forma 

indireta se tornaram diretos.  
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Figura 10: Placas solares 

 
Crédito: Nilton César Silva dos Santos 

Acima foto da placa solar com função para o aquecimento de água 

Figura 11: Caldeira 

 
Crédito: Nilton César Silva dos Santos 

Caldeira utilizada com o mesmo fim de a placa solar, aquecimento da água 

utilizando dois sistemas, sendo um a lenha e outro gás. 
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Em Nova Friburgo, encontram-se algumas casas construídas com esses 

tijolos, pois, a casa ecológica além de ser cerca de 20% mais barata do que uma 

construção de uma convencional e outro fato que chama atenção é o tempo de 

construção, a ecológica leva três meses, enquanto a convencional é em torno de 

um ano. (site Rio das Ostras Jornal, 2011). Há na região algumas fábricas de 

tijolos ecológicos ou alugueis das máquinas do tijolo ecológico. 

As condutas da Parador Lumiar são norteadas pelo Código de Ética e de 

Conduta Ambiental da Associação de Hotéis Roteiros de Charme, anteriormente já 

mencionado. Conscientizado da responsabilidade com o meio ambiente, com o 

destino turístico, com a comunidade local que necessita essencialmente da água e 

da terra, pratica algumas normas e procedimentos, que estão disponíveis no site 

da Parador Lumiar, em Meio Ambiente: 

 Lâmpadas de Led com baixo consumo de energia; 

 Energia solar para aquecimento da água; 

 Horários pré fixados para uso de máquina de lavar, secar e passar roupas; 

 Sempre que possível secagem de roupas ao ar livre; 

 Reaproveitamento do lixo: cascas de ovos vira adubo, óleo de cozinha 

utilizado vira sabão, latas, papeis e papelões, renda aos funcionários; 

 Reuniões com funcionários para conscientização e acompanhamento das 

boas práticas de mínimo impacto ambiental; 

 Compostagem para produção de adubo orgânico para hortas e jardins; 

 Equipamentos, preferencialmente com selo Procel de eficiência 

energética; 

 Sobras da horta vão para a criação de galinhas caipira; 

 Utilização de madeiras de reflorestamento nas saunas, lareiras e caldeira; 

 Divulgação, uso e comercialização na loja da pousada produtos dos 

artesões da região; 

 Replantio de espécies locais recuperando e protegendo a mata nativa; 

 Nos eventos, ano novo não permitimos fogos ou qualquer atividade que 

posso afugentar os pássaros e animais do entorno.  
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Importante ressaltar que a consciência com o meio ambiente, possibilita 

mais atrativos aos hóspedes, por conta da observação da fauna, com diversos 

animais e pássaros da Mata Atlântica onde localiza-se a pousada, os mesmos 

podem ser observados alimentando-se nas gaiolas ecológicas, pode ser 

observados até bugios, lontras, gambás, tamanduás e lagarto teiú  que estão 

ressurgindo aos redores do meio de hospedagem. Possui como anteriormente 

mencionado um orquidário, a pousada em seu terreno possui de 100 a 120 

espécies que são exibidas por todas as áreas do meio de hospedagem, além do 

catálogo com as espécies de pássaros que foram identificados (disponível o 

catálogo no site) e trilhas pela mata sinalizadas.  

O restaurante, Cozinha do Parador é assinado pelo Chef Isaias Neries 

desde 2006, premiado com inúmeros prêmios, o mais recente de melhor cozinha 

da serra 2017 e 2018 pela revista Veja Rio. Sua cozinha alia elementos da 

gastronomia contemporânea aos segredos da culinária do interior, além da 

utilização das plantas alimentícias não convencionais (PANCs) em seus pratos. 

Segue as palavras do Chef Isaias no site do Parador Lumiar: 

A cozinha do Parador tem diversas influências contemporâneas, 
mas o sabor é aquele de comidinha do interior, de casa. Gosto de 
trabalhar com ingredientes frescos, que tornam a comida mais leve, 
e adoro cuidar da apresentação dos pratos com flores para 
decorar. A cozinha do Parador tem o sabor da roça com a 
modernidade da cidade grande (PARADOR LUMIAR, 2018). 
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Segue as fotos do restaurante Cozinha do Parador: 

Figura 12: Salão do restaurante 

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 

Em primeiro plano encontra-se o fogão a lenha que é utilizado aos sábados 

para a feijoada tradicional com música ao vivo, ao lado da entrada possui uma pia 

para higienização das mãos e uma parador para dar suporte aos garçons. À noite o 

jantar é realizado a luz de velas.   

Figura 13: Varanda do restaurante 

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 
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Na varanda do restaurante os hospedes com cães são permitidos a vir 

desfrutar a sua refeição. O logotipo da pousada é o lampião, onde é visto na 

iluminação da varanda. Atualmente foram postos dois aquecedores para os dias 

mais frios.  

O restaurante faz parte do Menu Sustentável da Roteiros de Charme. 

Abaixo fotos das hortas de manejo orgânica da pousada: 

Figura 14: Horta de manejo orgânico de vegetais, tubérculos, grãos e frutas 

 
Crédito: Nilton César Silva dos Santos 

A atual horta localizada na entrada da pousada, com vegetais, brotos, 

tubérculos, temperos e frutas, além das plantas alimentícias não convencionais 

(PANCS). Ambas as hortas estão abertas a visitações.  
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Figura 15: Horta de manejo orgânica de ervas, temperos e flores e varanda do restaurante. 

 
Crédito: Rodrigo Azevedo 

Os hospedes poderão andar em volta da horta através dos caminhos por 

pedras. Os que tiverem no restaurante além da vista, há a possibilidade de 

observar a colheita dos temperos frescos que estão em seus pratos. 

A Cozinha do Parador é um dos 16 restaurantes que fazem parte do Menu 

Sustentável que prioriza os produtores locais e regiões vizinhas, além de 

aconselha-los em relação a qualidade do produto e o respeito pelo meio ambiente, 

os produtos podem ser oriundos de horta orgânica ou não como mencionado 

anteriormente. O fato de ser zonal rural existe vários produtores, como de: mel, 

leite, queijo, verduras, frutas, legumes e hortaliças que são fornecedores para o 

restaurante, além de a pousada possuir a horta. Em relação a observação de 

pássaros da Roteiros de Charme, o Parador Lumiar não faz parte desses 20 meios 

de empreendimentos, contudo em seu site possui um catalogo com a família, nome 

científico e nome comum dos pássaros da localidade, pois o mesmo localiza-se em 

meio a mata atlântica. 
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4. ANÁLISES 

A proposta metodológica foi aplicada mediante a entrevista 

semiestruturada e presencial com os gestores do empreendimento objeto de 

estudo, com questionamentos relacionados à sustentabilidade e como a empresa 

optou por inser-se na Associação Roteiros de Charme. Os entrevistados, Sra. 

Marielza e e Sr. Marcelo Fontes, proprietários da pousada Parador Lumiar 

Hospedagem & Lazer foram entrevistados separadamente para não haver 

influências de ambas as partes. Ocorreu tanto concordância quanto divergências 

das respostas das perguntas, como pode ser observado nos relatos apresentados 

a seguir.  

As medidas sustentáveis realizadas no setor da recepção é o 

reaproveitamento ou reciclagem dos papeis possíveis de descarte, utilizados como 

rascunho. A parte, o Sr. Marcelo menciona na recepção sobre a redução dos 

telefonemas realizados na recepção. Na governança, a preocupação com a 

redução de material química, mas cada um destacada de forma diferente as outras 

medidas adotas dentro do setor. A Sra. Marielza cita alguns procedimento, como a 

substituição de sacos plásticos por papel kraft; a redução de material químico, 

sendo utilizado vinagre para a limpeza dos chalés e áreas sociais; evitar secadoras 

e máquinas de lavar no horário de 18 h às 21 h, pois é horário de pico de energia; 

aproveitar o máximo para secagem de roupa ao ar livre. O Sr. Marcelo menciona a 

substituição da secadora elétrica pela à gás e a separação dos resíduos líquidos 

da lavanderia para o sumidouro próprio (tipo de fossa). 

Na cozinha, foi mencionada a separação dos resíduos orgânicos, aonde os 

alimentos cozidos vão para alimentação das galinhas e os alimentos crus para a 

compostagem; a reutilização do óleo de cozinha para fazer sabão em pedra, 

beneficiando tanto a cozinha quanto a governança. A Sra. Marielza fala sobre os 

produtos de limpeza utilizados na cozinha, como limão e o bicarbonato de sódio; 

uso maior da horta orgânica e dos produtores locais, tanto de vegetais quanto dos 

demais alimentos da pirâmide alimentar e a diminuição de alimentos industriais. A 

mesma salienta a problemática do uso do plástico, pois os ingredientes dos pratos 

à la carte são porcionados, além de embalar os pratos em papel plástico antes de 
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serem armazenados, porém congelam os alimentos, acondicionando-os em caixas 

de maneira, evitando, assim, o uso do plástico. O Sr. Marcelo cita a substituição da 

lavadora de louças e copos, o que contribui para a redução do consumo de 

detergente, gerando um menor impacto ambiental; incentivar os hóspedes ou 

clientes a tomarem a sua bebida diretamente no copo, para não utilizar os canudos 

reciclados de papelão.  

Em relação à jardinagem, os dois mencionam a compostagem. Sr. Marcelo 

aponta a secagem da lenha através de estufa; o respeito ao ciclo das plantas e o 

controle de pragas feitas pelo método de supressão, onde são retiradas todas as 

plantas contaminadas para que não se alastrem. A divergência em relação às 

medidas sustentáveis ocorreu no setor da jardinagem, onde Sra. Marielza afirma 

evitar usar produtos defensivos agrícolas e o Sr. Marcelo afirma que não utilizados 

agrotóxicos nas plantações do empreendimento.  

A preocupação com a ecologia na pousada vem desde a aquisição do sítio, 

conforme fala do Sr. Marcelo, tentando tratar a natureza de forma cuidadosa, a 

evitar ao máximo agressões ao terreno. Na construção do Parador Lumiar não 

ocorreu desmatamento de plantas nativas, sendo que apenas no local do 

estacionamento foram cortados plantas exóticas, como eucaliptos. Os tijolos 

utilizados na construção são ecológicos, sem haver a queima, prática comum nas 

olarias de tijolos convencionais. Sr. Marcelo menciona com orgulho que em quase 

2.000 m² de construção, se reduz em 2 caminhões, sendo 1 de vegetal realocado 

no próprio terreno e o outro de entulho.  

O paisagismo, no qual foram utilizadas as plantas da região, é um projeto 

da Sra. Jussara Cabral, atualmente faz parte na Diretoria de Pesquisas do Instituto 

do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, sendo que a única planta comprada foi 

bromélia. As demais espécies já haviam no próprio terreno ou que conseguiram 

mudas com moradores vizinhos. Algumas das flores existentes na pousada são: 

bromélias, copos de leite, hortênsias, flor-de-lis e orquídeas. A informação para a 

inserção da pousada na Associação foi de forma contraditória, pois Sra. Marielza 

declara que foram apenas convidados, obviamente atendendo aos pré-requisitos 

na gestão. Já o Sr. Marcelo assevera que havia a intenção, mas não poderiam ser 
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inseridos na mesma, sem mencionar o motivo. Conforme o passar do tempo, 

hóspedes ligados ao Roteiros de Charme incentivavam para que os mesmos 

participassem da associação, até que o presidente da mesma, o Sr. Helinio 

Waddington chamou-os para conversar, apresentando-lhes as propostas e 

benefícios. Praticamente convidados, não se candidataram, todavia tiveram que 

passar por todos os procedimentos, como preenchimento de formulários e visitas 

para auditoria. A frustação do proprietário se dá por meio da falta de serem mais 

incisivos, pois ele acredita que deveriam haver mais visitas de auditoria para 

analisarem o que vinha sendo executado, além de orienta-los.  

Os impactos negativos gerados apontados foram os seguintes: a produção 

de resíduos, apesar de existir a separação dos lixos, sendo que há a coletada de 

lixo semanal e a seletiva, que é realizada uma vez por mês. A coleta seletiva não 

recolhe os vidros, consequentemente, apesar de separados, os vidros vão para o 

lixo comum. A Sra. Marielza admitiu que as árvores foram cortadas, porém todas 

replantadas em trabalho conjunto com o paisagismo. Apesar disso, não ocorreu 

nenhum acidente ambiental, como erosões ou deslizamentos. O Sr. Marcelo 

Fontes frisa os resíduos gerados na lavanderia, pois o mesmo preocupa-se por 

conta da química dos produtos utilizados.  

O principal impacto positivo, apontado em comum, é a geração de 

emprego, principalmente a contratação da mão-de-obra local. A entrevistada 

complementa que apoia e contribui com a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense 

como uma ação social de promoção de músicos locais; assim como o treinamento 

realizado pelo SENAC para os funcionários e a construção do empreendimento 

com tijolos ecológicos. O entrevistado menciona alguns benefícios conquistados 

junto ao poder público, como o asfaltamento da estrada de Lumiar para Boa 

Esperança, através do projeto de secretaria de turismo; a internet banda larga e a 

luz trifásica. 

Em relação à hotelaria sustentável, para Sra. Marielza esta é fundamental, 

pois são gerados muitos resíduos. Não há alternativa se não for hotelaria 

sustentável, pois no momento que o individuo sai de sua localidade e têm 

benefícios como na alimentação, ambiente, no tipo de trabalho realizado desde a 
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limpeza, paisagem, recepção e a mesma acredita que tem a ver com a hotelaria 

sustentável, sendo necessária a adoção de medidas sustentáveis. Já para o Sr. 

Marcelo, a hotelaria sustentável para pequenos empreendimentos é a única 

possível, pois o mesmo não vê alternativa, principalmente em locais isolados, 

como é o caso em que está inserida a pousada, encontrar lixo pelo caminho a fora, 

isso é impensável. Na sua opinião, é sempre necessário à adoção de medidas 

sustentáveis, principalmente em empreendimentos turísticos, como é o caso da 

pousada. 

 Segue a tabela de cumprimento das diretrizes do Código de Ética e de 

Conduta Ambiental da Associação Roteiros de Charme: 

Tabela 2: Principais Diretrizes – Código de Ética e Conduta Ambiental da 
Roteiros de Charme. 

A importância dos principais sócios e administradores para garantir a 
implantação das práticas ambientais e compreendendo todos que são 

colaboradores internos e externos, bem como em sua família. 
  

Reconhecer e minimizar os impactos negativos e ameaças ambientais, 
verificar isto no planejamento onde ocorre antes da construção, com 

intuito de preservar a paisagem, fauna e flora. 
  

Monitorar e minimizar a utilização de produtos divergentes ao meio-
ambiente, por exemplo: asbesto, CFCs, pesticidas e materiais tóxicos, 

corrosivos, infecciosos, explosivos e inflamáveis. 
o 

Respeitar o patrimônio cultural e histórico da região, bem como os 
objetos religiosos, a comunidade local, valores culturais e tradições. 

  

Economizar energia, minimizar o uso de luz supérflua e se possível, 
fontes alternativas, lâmpadas de baixo consumo e equipamentos como 

temporizadores, sensores e termostatos. 
  

 - Atende      x – Não atende    o - Desencontro de informação 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cidade de Nova Friburgo está rodeada pela flora, fauna, rios riachos e 

cachoeiras, assim tornando mais evidente o turismo de natureza, aventura, 

ecológico e até rural, dependendo da localidade, por exemplo: em Lumiar. A 

preocupação em relação a preservação da natureza conta com ONG’s e 

organizações ligadas ao meio ambiente.   

Evidenciado que a pousada Parador Lumiar consegue satisfazer os 

requisitos adotados no Código de Ética e de Conduta Ambiental da Associação 

Roteiros de Charme, não é atoa que no fim das contas a sua forma de inserção foi 

por meio de convite, apesar da contradição entre os proprietários entrevistados. O 

destino turístico onde a pousada localiza-se tem um apelo ambiental e o 

pensamento voltado para a sustentabilidade, apesar de ser o único 

empreendimento hoteleiro associado na cidade de Nova Friburgo, não significa que 

não existam outros empreendimentos que zelem pelo meio ambiente. Como visto 

anteriormente, o entrevistado é critico em relação a como se da à avaliação em 

relação à continuação das normas, com a falta de serem mais incisivos e tendo em 

vista que a associação em seu quadro de consultores e avaliadores não possui um 

colaborador com formação em hotelaria, apenas em áreas como engenharia 

ambiental, agronomia, engenharia florestal, biologia, geografia e turismo. Apesar 

do consultor formado em turismo, é importante a participação do hoteleiro, porque 

por mais que se interligam esses profissionais, os mesmos têm formações e 

experiências diferenciadas. Os donos dissertam sobre os impactos gerados pela 

pousada, tanto negativos quanto positivos. Analisando os impactos é possível 

verificar que os positivos sobressaem aos negativos, além de perceber em suas 

respostas que tentam ao máximo minimizar os impactos negativos. Abrem uma 

discursão sobre a problemática de como é tratado determinados resíduos que são 

separados, como os vidros, pelo motivo da coleta seletiva não recolher, desta 

forma vão juntos com o lixo comum, apesar de serem mantidos separados.  

A autora Sra. Ana Duék da matéria “As boas práticas e a ótima 

gastronomia do Parador Lumiar” pelo site Viajar Verde, o site troca informações e 

ideias sobre turismo responsável no Brasil e dessa maneira a tornar o setor mais 



42 

 

consciente e sustentável. Ao entrevistar o Sr. Marcelo Fontes, o mesmo declara 

sobre a importância da “preservação e a manutenção de um patrimônio verde cada 

vez mais raro e do aprendizado, com os nativos, das potencialidades e riscos da 

Mata Atlântica, que exige respeito para não cobrar seu preço através de desastres 

ambientais”.   

A pousada faz parte do programa EcoLíderes pelo TripAdvisor criado com 

a consultoria da UNEP (United Nations Environment Programme) e Rainforest 

Alliance, são hotéis e pousadas que adotam práticas sustentáveis, o selo do 

Parador Lumiar é EcoLíder Bronze. São quatro níveis de classificação: Bronze, 

Prata, Ouro e Platina. A qualificação do meio de empreendimento precisa atender 

a um conjunto de requisitos mínimos para se tornar membro, como segue o 

exemplo: programa de reutilização de roupas de cama e toalhas; rastrear o 

consumo de energia regularmente; reciclar; utilização de lâmpadas de baixo 

consumo e comunicar aos colaboradores e hospedes sobre as praticas 

sustentáveis. Para além da sustentabilidade, a pousada possui inúmeros 

certificados de excelência pelo TripAdvisor nos anos de 2014,2015,2016,2017 e 

2018; Hall da Fama, em reconhecimento por cinco anos consecutivos de altas 

pontuações dos viajantes e ganhou pousada de prata pelo prêmio Zarpo em 2012. 

O TripAdivsor é um site de viagens que seus membros expõem suas 

experiências, opiniões e informações associado ao turismo. O mesmo compara 

preços em diversos sites de reservas de hotéis.  Além dessa ferramenta, existe os 

guias de turismo, os blogs sobre turismo, sites, instagram. O extinto Guia 4 Rodas 

que agora faz parte da plataforma digital da editora Abril no portal Viagem e 

Turismo, era um guia impresso até 2014, iniciado por um grupo de guias 

rodoviários brasileiros com indicações de restaurantes, hotéis, rodovias, passeios, 

escolas, parques, hospitais e etc. O Parador Lumiar possui 6 indicações pelo Guia 

4 Rodas, nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012. 

Em requisito premiações o restaurante, Cozinha do Parador também 

possuem os seus como: participação do Menu Sustentável da Roteiros de Charme; 

premiado com 2 estrelas pelo Guia Danusia Barbara na categoria restaurante do 

Rio em 2009 e no ano seguinte com 3 estrelas; ganhou o prêmio Gula Diners 2008 
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de 1º lugar de Chef Revelação Isaias Neries pelo buffet Flor de Sal e pela Veja Rio 

prêmio de melhor restaurante da serra 2017/2018. As qualificações, certificações e 

prêmios é uma forma de garantir a qualidade de serviço prestado pela pousada 

Parador Lumiar, além de ser um diferencial em relação aos demais 

empreendimentos hoteleiros da região.   

Ao analisar as praticas de gestão sustentável no âmbito ambiental, a 

Pousada Parador Lumiar foi construída com tijolos ecológicos; madeiras de 

demolição; as salas de massagem e alojamentos com construção biodinâmica (pau 

a pique); pontos estratégicos de luz externa para observação do céu; placa solar 

(energia renovável); passeios turísticos como: jeep-tour pelas cachoeira da região, 

cavalgadas e trilhas internas e externas; compostagem; separação dos vidros, 

plásticos e alumínios; material de limpeza feito de forma com menos química 

(vinagre, sal, bicarbonato de sódio, limão); própria horta; galinheiro;  reutilização do 

óleo de cozinha para fabricação de sabão em pedra; substituição das sacolas 

plásticas por papel kraft. 

Para além do ambiental, no quesito gestão sustentável econômica a 

pousada opta por tijolos ecológicos e madeiras de demolição que são mais 

rentáveis, assim como na construção da sala de massagem e alojamentos; 

economia na energia com os pontos de luz estratégico e a não utilização do 

maquinário da lavandeira em horário de pico (19 h as 21 h); diminuição das 

ligações telefônicas em todos os setores; placa solar; três tipos de sistema para 

aquecimento de água (lenha, gás e solar); compostagem para a produção do seu 

próprio adubo; própria horta; material para limpeza de forma com menos químicas 

é mais rentável, assim como produzir o próprio sabão em pedra; reutilização de 

papeis impressos para rascunho e blocos; alimentação caseira das galinhas por 

meio de alimentos domésticos cozidos da cozinha. Já no sociocultural, a mão-de-

obra é local; formação pelo SENAC para cada setor; apoiam a Sociedade Euterpre 

Lumiarense que forma músicos locais; indicam produtos e restaurantes locais; a 

loja na pousada possui artigos da região; visitas pedagógicas e doação de mudas 

para escolas.  
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Conforme anteriormente mencionado a pousada foi convidada a fazer 

parte da Associação Roteiros de Charme e basear-se no Código de Ética e de 

Conduta Ambiental, conclui-se que a gestão já atendia o tripé da sustentabilidade 

(ambiental, econômico e social) assim obtendo o privilegio de serem convidados a 

se associarem. Apesar disso, os mesmos são críticos em relação aos impactos 

negativos gerados e dentro do possível minimizam os mesmos. A partir da 

pesquisa observa-se que existe um ponto a ser potencializado na pousada Parador 

Lumiar, no caso a certificação ou selo de horta orgânica para atingirem um grau 

maior de gestão ambiental e para trabalhos futuros a importância de apontar outros 

pontos de vista, como os colaboradores internos e externos. 
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