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 A Península de Maraú está inserida na Área de 
Proteção Ambiental de Maraú – APA Municipal – e 
na Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamú 
– APA Estadual. As APAs são Unidade de 
Conservação de uso sustentável, que têm como 
principais objetivos proteger os recursos naturais; 
disciplinar o uso e ocupação do solo; e promover o 
desenvolvimento regional de forma sustentável.
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Foto. Portal Peninsula de Maraú



 - O estudo de práticas ambientais (Embora venha 
sendo bastante abordado na literatura científica, no 
Brasil existem poucas publicações que tratam da 
gestão ambiental, especificamente em 
empreendimentos hoteleiros, o que evidencia a 
necessidade de explorar o tema.)

Foto. Portal Peninsula de Maraú



 - Três aspectos da sustentabilidade Por considerar que 
os benefícios sociais decorrem de iniciativas ambientais 
(ex. a redução da poluição de rios aumenta a qualidade e 
a saúde da população ao seu entorno), de iniciativas 
econômicas e do impacto posi(tivo do empreendedorismo 
no bem estar global de uma comunidade, os autores 
consideram que cada um dos três aspectos da 
sustentabilidade está incorporado ao conceito



 ISO 14000 - diretrizes sobre gestão ambiental dentro das 
empresas a serem utilizados para Certificação/registro

 Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que estabelece 
normas sobre a Política Nacional de Turismo

Muitas iniciativas têm se desenvolvido com o propósito de 
promover o turismo sustentável. Entre elas, o desenvolvimento 
de normas que estabeleçam requisitos mínimos, 

Foto. https://www.guiadoturismobrasil.com/gastronomia/3/BA/marau-barra-
grande/1098



Todos os tipos e portes de organizações e para adequar-se a diferentes 
condições geográficas, culturais e sociais. Estabelece requisitos objetivos 
que podem ser verificados, seja para fins de certificação seja para os 
empreendimentos efetuarem auto-avaliações fidedignas e comprováveis. 
É fundamental que uma mudança cultural preceda o processo de 
implantação do SGA.

A sustentabilidade da atividade do turismo, não pode ser restrita a uma 
única organização. Contudo, lograr o objetivo do desenvolvimento 
sustentável passa necessariamente pelas organizações adotarem 
práticas sustentáveis para as suas atividades.
.

ABNT NBR 15401 - Meios de hospedagem — Sistema de 
gestão da sustentabilidade — Requisitos



   emissões, efluentes e resíduos sólidos;
   conservação e gestão do uso da água;
   eficiência energética;
   seleção e uso de insumos;
   saúde e segurança dos clientes e dos trabalhadores;
   qualidade e satisfação do cliente;
   trabalho e renda;
   comunidades locais;

aspectos culturais;
   áreas naturais, flora e fauna;
   viabilidade econômica.



Estudo de caso, com o intuito de descrever 
qualitativa e quantitativamente as práticas 
sustentáveis adotadas. 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica.

Em seguida, para o levantamento das práticas 
sustentáveis do empreendimento turístico, recorreu-
se a entrevista realizada com a proprietária do 
Aquarella Village.



 Energia fotovoltática
 Captação e utilização de água das chuvas
 Reutilização da água dos chuveiros e pias
 Bacias de evapotranspiração
 Reciclagem de materiais(restos de construção, pneus usados, 

garrafas pets e de vidro)
 Revegetação da área, cobertura do solo e resgate da fauna 

local
 Compostagem
 Horta em tronco de bananeira
 Incentivo à Pesquisas Universitárias

Foto. http://www.bahia.ws/praia-de-taipu-de-fora/



 - O empreendimento turístico faz uso de tecnologias 
que estão utilizadas de acordo com seu porte  e com 
as diretrizes e normas vigentes para a gestão de 
empreendimentos turísticos de base sustentável

- As tecnologias apresentam baixo custo de 
implantação e manutenção, apresentam desempenho 
satisfatório nas três dimensões da sustentabilidade, e o 
Village busca disseminar as práticas visando contribuir 
com a propagação do desenvolvimento sustentável.









Pasto e vegetação espontânea









PRETENSÃO : BOGÁS

LENÇOL FREÁTICO ALTO





COBERTURA MORTA

(Cont.)







 Amora; Saputi; Manga Tommy, Haden, Carlota,
Palmer e Espada; Biribiri; Jambo; Melancia; 
Coco; Banana da Terra, Banana da Prata e 
Pacovan; Jambo; Laranja; Limão; Tangerina; 
Lima; abacate; aipim  e  Pimenta.



Luiz caxeiro





LAVANDERIA



LAVANDERIA

PASSEIO













luascerqueira@gmail.com
(73) 9.8232 -21112

alexandra.samba@outlook.com 
(77) 9.8808-6134

https://www.facebook.com/AquarelaVillage

OBRIGADA!!!!
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