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O setor hoteleiro, em relação às grandes indústrias, não está integralmente associado à 

degradação do ambiente. No entanto, a hotelaria tem crescido em grande escala e 

contribuindo negativamente através de instalações em áreas verdes, dissipação de água e 

energia e ainda com a geração de resíduos sólidos. Face ao exposto, esta pesquisa visa 

investigar a prática e o interesse dos empreendimentos hoteleiros em Goiânia em 

relação à reutilização dos resíduos sólidos, analisando um presumível potencial através 

dos hotéis no Setor Oeste em Goiânia, bem como a opinião dos hóspedes em relação aos 

hotéis que desenvolvem essa atividade. Para a realização da pesquisa optar-se-á pelo 

levantamento bibliográfico nos campos que contribuem pertinentemente sobre assuntos 

envolvendo a sustentabilidade, o meio ambiente e a reutilização de resíduos sólidos, 

além da prática da gestão ambiental na hotelaria.  Além, da pesquisa exploratória, com 

aplicação de questionários para captação dos dados. O artigo pretende colaborar com o 

desenvolvimento sustentável do próprio segmento hoteleiro, estabelecer uma imagem 

apurada da hotelaria goianiense nas questões ambientais demonstrando o nível de 

interesse dos empreendimentos sobre essa prática, haja vista que uma das maiores 

preocupação dos empresários nas grandes cidades é a busca pelo lucro, não colocando 

as questões ambientais como primazia. É importante ressaltar que o investimento ou 

capacitação para colocar em prática a atividade de reutilização de resíduos sólidos 

representa um desafio para a gestão, por vezes não gerando lucro para a empresa, 

considerando também a falta de interesse ambiental por parte dos empresários e a falta 

de incentivo por parte dos órgãos públicos. Sendo assim, essa prática não é tão atraente 

para os empreendimentos, embora seja demasiadamente rentável para o meio ambiente. 
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