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RESUMO

O presente trabalho traz reflexões dos aspectos socioambientais de um Meio de Hospedagem (MH). Um dos aspectos mais importantes é a 
segurança de Alimentos e Bebidas (A&B) e a gestão de resíduos que impacta a comunidade local e seu entorno. Baseado nisso, destaca-se que 
existem leis estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as quais trazem indicadores de segurança de alimentos e 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos, para o controle das condições higiênico-sanitárias durante o processo produtivo dos 
alimentos. Paralelo a isso, temos a observância da Política de Gerenciamento de Resíduo Sólido (PGRS) - instituída pela Lei 12305/2010 - no qual o 
foco é a criação de um plano para qualquer tipo de atividade de destinação dos resíduos sólidos em estabelecimento comercial no Brasil. Neste 
sentido, este estudo tem como objetivo geral estimular práticas sustentáveis em um MH. Além disso, o objetivo específico é propor a 
aplicabilidade e a padronização de procedimentos de controle da segurança de alimentos e bebidas e do gerenciamento de resíduos, sob a 
legislação pertinente. Para a realização deste trabalho de pesquisa a metodologia utilizada é um levantamento teórico-conceitual, sobre 
segurança de alimentos e gestão de resíduos, apresentando como método de sustentabilidade o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Para embasar o 
estudo foi realizada uma pesquisa observação participante com visita de campo ao Beers Five Hostel House, localizado no Bairro de Santa 
Teresa – RJ. Além disso, aplicou-se uma entrevista semi-estruturada à proprietária do hostel a fim de averiguar os processos de gestão 
socioambiental. A partir disso, foi possível vislumbrar um modelo a ser aplicado em um MH de pequeno e médio porte com algumas premissas, 
que devem ser adotadas, tais como: o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação - RDC nº 216 - o qual fiscaliza 
procedimentos operacionais em estabelecimentos de A&B e garante um maior controle da qualidade higiênico-sanitário; a Resolução - RDC 
275/2002 – a qual determina as regras de Procedimentos Operacionais Padronizados e são aplicadas aos estabelecimentos para a Verificação das 
Boas Práticas; a Norma SGA ISO 14001/2015 a qual é orientadora trazendo na sua base causas e efeitos. Além disso, para uma organização ser 
certificada, ou obter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), é imprescindível a criação de políticas éticas e de um plano de ação, que possibilite a 
aplicação das boas práticas sustentáveis, em um MH. Para tanto, toma-se como recorte da pesquisa o estudo de campo do Beers Five Hostel 
House, propondo-se a aplicação da ferramenta PDCA, a qual foi anteriormente citada neste trabalho. Observou-se, durante a pesquisa de campo, 
que a proprietária do hostel adotou algumas práticas de sustentabilidade. Como, por exemplo, a adoção de uma horta orgânica, seguida de uma 
feira agroecológica, a fim de inserir o hostel no mindset sustentável. Sendo assim, como resultado a pesquisa apontou que ações pequenas e 
simples, tais como a segregação dos resíduos recicláveis e orgânicos, são adotadas atualmente pelo MH como geração de valor competitivo. 
Contudo, à luz do paradigma da sustentabilidade socioambiental sugere-se a adoção de boas práticas em um MH, visto que desta forma é 
possível proporcionar maior segurança e hospitalidade aos hóspedes; além de se criar um ciclo positivo às futuras gerações.  Palavras-chave: 
hospitalidade; sustentabilidade; segurança de alimentos; gestão de resíduos em meios de hospedagem; reciclagem.
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