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Pesquisa de Serviços de Hospedagem 2011 - IBGE 

 

Municípios das Capitais, Regiões Metropolitanas das Capitais e Regiões Integradas de Desenvolvi-

mento.
1
 

Apresentação da Pesquisa: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística produziu em 

2011possui diversas pesquisas na área de serviços. No tocante ao turismo, a Pesquisa de Serviços de 

Hospedagem elaborada em 2011 reúne informações relevantes sobre o setor, identificando o total de 

meios de hospedagens nos municípios pesquisados, unidades habitacionais e suas características, 

leitos e outros dados complementares. 

Objetivo da Pesquisa: Quantificar estabelecimentos de hospedagem, número de unidades habitacio-

nais (Uhs) e número de Leitos disponíveis.  

Quem participou da pesquisa: 

 Empresas em situação ativa no Cadastro Central de Empresas – CEMPRE do IBGE 

 Empresas enquadradas nas seguintes categoriais do CNAE 2.0: 

o 55.10.8 – Hotéis e similares: Hotel, Hotel Fazenda, Pousada, Spa, Apart hotel e Mo-

tel. 

o 55.90.6 Outros Tipos de alojamento: Albergues, acampamento, pensão, casa de estu-

dante, hospedaria, pensionato, imóveis próprios para curta temporada. 

 Empresa sujeita ao regime jurídico empresarial, ou seja, órgãos públicos e entidades sem fins 

lucrativos estão excluídos dessa lista. 

Coleta de Dados: 

As empresas que atenderam as especificações acima listadas foram entrevistadas por telefone. O en-

trevistado era escolhido de acordo com sua maior qualificação dentro da empresa para responder aos 

questionamentos.  

 

 

                                                 
1
 Rede de Desenvolvimento Integrado (RIDE) são regiões metropolitanas brasileiras localizadas em mais de uma Unida-

de Federativa.  

 



Resumo da Pesquisa  

Porto Alegre e Região Metropolitana possuem 362 estabelecimentos de hospedagem, contando com 

14.946 Unidades Habitacionais e 31.885 leitos. Porto Alegre representa aproximadamente 68% do 

total de leitos da região, com 21.570 leitos.  

Tipos de Meios de Hospedagem: 

 

Hotel: Estabelecimento de hospedagem, normalmente em perímetro urbano, com serviço de recep-

ção, alojamentos temporários, com ou sem alimentação, que dispõem de unidades individuais mobi-

liadas e de uso exclusivo dos hospedes, mediante cobrança de diária. 

Apart Hotéis: Estabelcimento de hospedagem constituído de unidades habitacionais que dispõe de 

dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com administração e comercialização in-

tegradas, que possua serviços de recepção, limpeza e arrumação. 

Pousadas: Estabelecimento de hospedagem de característica horizontal, composto de, no máximo, 

30 unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e alojamento temporá-

rio, podendo localizar-se em prédio único com até três pavimentos ou contar com chalés ou bangalôs. 

Motéis: Estabelecimento de hospedagem, geralmente localizado à margem de rodovias, para pernoi-

te de viajantes, que dispõe de estacionamento próprio e outros serviços, como serviço de copa, por 

exemplo, também pode se localizar em centros urbanos.  

Pensões: Estabelecimento de hospedagem, de caráter familiar, com instalações e serviços básicos, 

com quartos individuais e dormitórios coletivos e preços mais baixos. Caracteriza-se por alugar quar-

tos ou vagas.  

Albergues Turísticos: Estabelecimento de hospedagem com instalações e serviços básicos, aparta-

mentos, quartos individuais e dormitórios coletivos e preços acessíveis. Albergue da juventude. 

Outros: Estabelcimentos que não possuam nenhuma das características descritas anteriormente, co-

mo: hotéis club, dormitórios, hospedarias, pensionatos (exclusive assistenciais), etc.  

 

Estabelecimentos de Hospedagem por Tipos
Meio de Hospedagem Nº Total % sobre M.H

Hotéis 165 45,58

Apart hotéis 20 5,52

Pousadas 28 7,73

Motéis 134 37,02

Pensões 8 2,21

Albergues Turísticos 2 0,55

Outros 5 1,38

Total 362 100



Estabelecimentos de Hospedagem por Municípios:  

 

Observa-se a partir da análise da tabela acima, que estes cinco municípios representam 76,5 % de 

todos os estabelecimentos de hospedagem da região metropolitana, representam também 89% das 

Unidades Habitacionais e 88% dos Leitos. O lado negativo diz respeito a situação desses meios de 

hospedagem no CADASTUR. Porto Alegre possui 54 cadastrados, Canoas (1), Gravataí (1), Novo 

Hamburgo (3) e São Leopoldo (1).  

Região Metropolitana de Porto Alegre (número de estabelecimentos de hospedagem). 

Alvorada (5); Araricá (3); Arroio dos Ratos (2); Cachoeirinha (3); Campo Bom (2); Canoas (31); 

Capela de Santana (-); Charqueadas (3); Dois Irmãos (3); Eldorado do Sul (2); Estância Velha (-); 

Esteio (3); Glorinha (1); Gravataí (16); Guaíba (3); Ivoti (2); Montenegro (9); Nova Hartz (-); Nova 

Santa Rita (1); Novo Hamburgo (20); Parobé (1); Portão (2); Porto Alegre (190); Santo Antônio da 

Patrulha (9); São Jerônimo (3); São Leopoldo (20); Sapiranga (5); Sapucaia do Sul (5); Taquara (5); 

Triunfo (1) e Viamão (12). Total 362. 

 

Cinco Municípios com mais Estabelecimentos de Hospedagem
Município Nº de M.H Nº de Uhs Leitos

Porto Alegre 190 10284 21570

Canoas 31 1121 2270

Gravataí 16 548 1311

Novo Hamburgo 20 668 1411

São Leopoldo 20 671 1450

Total 277 13292 28012


