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RESUMO – O consumo irregular de água pode causar diversos problemas que colaboram para 

impactos ambientais. Essa pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão teórica em artigos 

relacionados ao consumo de água pelos empreendimentos de hotelaria e hospedagem. Para realização 

da análise foi selecionado 11 artigos ao qual forneceram dados de 28 empreendimentos, sendo eles 

nacionais e internacionais. Foi realizado parâmetros comparativos de consumo dos empreendimentos, 

demonstrações estatísticas e sistematização de gráficos visando apresentar a situação real do consumo 

dos hotéis analisados com relação ao consumo de unidades hoteleiras, lazer, cozinha, lavanderia, 

consumo de funcionários e hóspedes. Verificou-se que alguns hotéis que apresentam um número de 

quartos e área menor, apresentaram um valor de consumo de água até maior que empreendimento 

com área e quartos maior, refletindo que as características geográficas, temporada de funcionamento 

e políticas internas de redução ao desperdício e inovação do consumo tem sua relevância. Dessa forma 

infere-se que há uma grande necessidade de implementação de um sistema de gerenciamento 

ambiental voltado aos recursos hídricos e consumo de água em toda rede hoteleira. 

 

ABSTRACT– Irregular water consumption can cause several problems, which contribute to 

environmental impacts. This research aims to carry out a theoretical review on articles related to water 

consumption by hotel and lodging ventures. To perform the analysis, 11 articles were selected to 

provide data from 28 enterprises, both national and international. Comparative tests of consumption 

of enterprises, statistics and systematization of graphics were performed, showing a real situation of 

consumption of hotels analyzed in relation to the consumption of hotel units, leisure, kitchen, laundry, 

consumption of employees and guests. It was found that some hotels that have a number of rooms 

and a smaller area, have a water consumption value even greater than the development with larger 

area and rooms, reflect as geographic characteristics, operating season and internal reduction policies 

for waste and consumer innovation has its relevance. Thus, it appears that there is a great need for the 

implementation of an environmental management system aimed at water resources and water 

consumption throughout the hotel chain. 
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INTRODUÇÃO 

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR, 2015) aponta que o turismo é responsável 

por 9% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 30% das exportações de serviços e 6% do comércio 

internacional. Porém, existe uma crescente preocupação dos seus consumidores com a relação entre 

os empreendimentos da indústria e a sustentabilidade e preservação dos recursos naturais, destacando-

se as questões que envolve o consumo e reaproveitamento de água. Dados da Idral Soluções 

Profissionais (2019) mostram que 87% dos consumidores preferem comprar de empresas 

sustentáveis. Sendo assim, a redução do desperdício da água tende a atrair consumidores para os 

empreendimentos, rendendo lucro para a indústria hoteleira. 

Conforme aponta De Conto (2005 apud LAMAS et al., 2016): 

 

Por conta disso, há uma preocupação dos hotéis em ações ambientais que abrangem as áreas 

de energia, resíduos sólidos, água, efluentes, emissões, educação ambiental, programas de 

sensibilização, aspectos de mercado (legislação, tecnologias) e fornecedores. 

 

De acordo com Schenini (2005), a rede hoteleira atribui sua sobrevivência a atratividade da 

localização que o hotel está situado, e no Brasil essa realidade corrobora para uma potencialização, 

por conta das riquezas naturais do país. Porém, as redes de hotéis ainda possuem dificuldades quando 

se trata de um sistema de gerenciamento ambiental que procure reduzir o consumo dos recursos, 

inclusive o da água. 

Segundo Lamas et al. (2016), 75% dos meios de hospedagem não possuem conhecimento 

sobre o impacto que podem causar ao meio ambiente ou tem pouco conhecimento a respeito. Diante 

do exposto, fica evidente a necessidade de um estudo aprofundado em redes de hotéis que corroborem 

para levantamentos de indicadores, visando contribuir para que os empreendimentos se adequem as 

necessidades de sustentabilidade com relação a gestão de água. 

Portanto, este estudo tem como objetivo aprofundar as questões acerca do consumo de água 

da indústria hoteleira, com objetivo de  analisar a situação atual, realizar levantamento de indicadores 

das empresas, para entender a sua realidade, que pode contribuir para a sustentabilidade das 

instalações, o desenvolvimento financeiro e de imagem, para provar que as ações destinadas a redução 

de  desperdício trarão benefícios econômicos para o hotel.  
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METODOLOGIA 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), no Brasil estima-se 

que existem 31,3 mil estabelecimentos de hospedagem, sendo observado que aproximadamente 1 

milhão de unidades são habitacionais e 2,4 milhões de leitos. Os dados levantados pelo IBGE (2013) 

se traduzem na amostra quantitativa onde esses estabelecimentos se apresentam na proporção de 

47,9% composto por hotéis, 31,9% por pousadas e 14,2% por motéis.  

Para a composição dessa pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de 

obter um panorama sobre a realidade atual dos meios de hospedagem em relação ao consumo de água, 

de forma que fosse compreendido as suas necessidades, levando em consideração as mais diversas 

áreas ao qual os empreendimentos se encontram e sua dinâmica de consumo e desperdício. Foram 

obtidos dados de 35 meios de hospedagem baseados nas pesquisas avaliadas, tanto no âmbito nacional 

quanto internacional, visto que as características geográficas e climáticas influenciam fortemente na 

cultura de consumo dos empreendimentos. 

 Dessa forma, foram levantados indicadores para a avaliação da situação da rede hoteleira e 

seu consumo. Os indicadores levantados foram: Tipologia de empreendimento, área construída, área 

verde (área de irrigação), número de quartos (unidade), média de hóspedes por mês, número de 

funcionários que trabalham no hotel, consumo de água nas atividades da cozinha,  lavanderia, limpeza 

e jardins, consumo por hóspedes, consumo por funcionário, área da piscina e quantidade de água 

consumida na piscina.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir são apresentados os dados dos 35 hotéis analisados , onde suas características variam 

por conta da diversidade de suas atividades e localização, onde alguns estão situados em território 

nacional e outros no exterior, variando também suas características como: área construída (m²), 

período de funcionamento e atividades realizadas em cada hotel. 

A Figura 1 apresenta o consumo diário dos hotéis analisados. Observou-se que os valores 

variaram de 1.477 L/dia a 108.993 L/dia. 
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Figura 1 – Consumo diário de água dos hotéis analisados. 

 

Observou-se que as características dos empreendimentos influenciam diretamente nos 

percentuais de consumo diário de água dos estabelecimentos hoteleiros. Analisando de forma 

individual, alguns empreendimentos de maior porte apresentaram um consumo diário de água inferior 

a outros de menor porte, o que tem sido gerado por diferenças na metodologia de coleta de dados. 

Por outro lado, observou-se que o porte dos hotéis influencia diretamente na quantidade de 

água produzida. A Figura 2 apresenta o índice de consumo diário de água em relação ao porte dos 

estabelecimentos, e a Figura 3 apresenta a correlação entre o consumo de água e a quantidade de 

apartamentos (Unidades Hoteleiras – UH).  

O tamanho dos meios de hospedagens é definido pela quantidade de Unidades Habitacionais 

(UHs) como: pequeno porte (até 50 UHs), médio porte (de 51 até 100 UHs) e grande porte (acima de 

100 UHs). 

(a) 

 

 (b) 

 

Figura 2 – Consumo diário de água dos hotéis com relação: (a) ao porte; (b) ao número de apartamentos  
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Observou-se que a quantidade média de água dos hotéis sofre influência direta do porte do 

empreendimento. Os meios de hospedagem podem ter um alto consumo de água, dependendo da 

capacidade de acomodação de cada hotel, padrão, e o tipo de instalações e serviços prestados, 

conforme apontado também por Kuuder et al. (2014). Hotéis de luxo consomem grandes quantidades 

de água para fins de lazer, como piscinas, spas e irrigação de campos de golfe. 

É possível verificar que a quantidade de água possui uma linha de tendência crescente com o 

aumento do número de apartamentos, apesar de ter sido obtido uma baixa correlação entre os hotéis 

analisados, o que se explica pelo fato de que existem outros critérios que influenciam no consumo de 

água. A Figura 3 apresenta o comparativo do consumo de água com a classificação hoteleira do 

Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), onde se avaliou hotéis que 

possuíam de 2 a 5 estrelas. 

 

   Figura 3 – Consumo diário de água dos hotéis com relação as suas estrelas. 

 

 Observou-se que os empreendimentos classificados com 5 estrelas, consomem em média mais 

que o dobro do consumo dos classificados como 4 estrelas, isso acontece porque os hotéis d5 estrelas 

apresentam mais atividades que demandam um maior consumo de água, como: lavanderias, salões de 

beleza, academias, spa e troca diária de roupas de cama e banho. Os hotéis de 3 e 4 estrelas 

demonstraram uma proximidade com relação ao seu consumo de água, porém os hotéis de 2 estrelas 

por mais que estejam abaixo e distantes com relação ao consumo dos demais, demonstraram um alto 

consumo de água, levando-se em consideração que em termos de serviços são inferiores aos demais. 

 A Figura 4 demonstra a variabilidade do consumo de água por hospedes dos empreendimentos 

analisados nos artigos. 
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Figura 4 – Consumo diário de água dos hotéis por hospede. 

 

Verificou-se, portanto, que o consumo médio de água por hóspede por dia varia entre 5 e 1353 

L/hosp./dia. Pode ser observada uma grande variação no consumo per capita de água em outras 

pesquisas realizadas. Meade e González-Morel (1999) obteve uma variação de 438 a 1236 l/hosp./dia, 

enquanto que Bohdanowicz e Martinac (2007) obteve de 215 a 515 l/hosp./dia. 

Foi constatado que na maioria dos artigos analisados, não são disponibilizados os valores 

relacionados ao número de hóspedes e funcionários, e o consumo per capita. Porém, com o 

quantitativo que foi apresentado, foi possível destacar que o consumo dos hospedes contribuem de 

forma destacada para o consumo geral dos empreendimentos, onde dependendo da política do 

empreendimento em relação a sensibilização dos seus clientes e cooperadores quanto ao não 

desperdício e reaproveitamento, esses valores podem diminuir. 

Um dos fatores que corroboram para o aumento do consumo de água na rede hoteleira é a 

extensão da área construída dos empreendimentos, por possuir correlação com a quantidade de 

apartamentos e em especial por questão de limpeza e manutenção. A Figura 5 apresenta a relação 

entre o consumo dos empreendimentos e a área construída e área verde.  

Observou-se que alguns empreendimentos com área menor que outros apresentaram um gasto 

de água maior, porém isso se deve à prática que alguns hotéis já utilizam em relação ao 

reaproveitamento de água, quantidade de quartos, se possuem ou lavanderia. Como exemplo um dos 

hotéis, que possui uma área de 76890,3 m² e utiliza água proveniente do mar por osmose em suas 

atividades. Obteve uma variação de 0,2 a 11,8 L/m2/dia. 
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Figura 5 – Relação entre consumo (L/dia) por: (a) área construída, (b) área verde 

 

Hotéis de maiores extensões é comum apresentarem áreas verdes como um dos fatores de 

consumo de água, através das irrigações, principalmente com o aumento do interesse dos 

consumidores em passar temporada de férias e feriados em lugares com vasta área verde em contato 

com o meio natural. 

 Em relação à setorização do consumo, constata-se que o uso da água nos hotéis é amplo e 

inclui cozinha, lavanderia, banheiros, aquecimento, irrigação, dentre outros. 

Com relação aos setores de lavanderia e cozinha, observou-se que, segundo Deng e Brunet 

(2002 apud BARBERÁN et al., 2013), lavanderias são responsáveis por 47% do consumo de água, e 

cozinhas são responsáveis por 30% do consumo. Porém, hotéis sem lavanderia consomem 55% de 

água na cozinha. Dessa forma as Figuras 6 e 7 demonstram segundo os dados levantados nos artigos, 

o panorama com relação ao consumo em empreendimentos com lavanderias e cozinhas 

 

Figura 6 – Consumo diário de água com relação as lavanderias. 
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  Figura 7 – Consumo diário de água com relação a cozinha 

 

Os dados dispostos nos gráficos apresentam parâmetros relevantes das empresas analisadas, 

de forma que nem todas as empresas hoteleiras demonstraram possuir lavanderias nos artigos, 

portanto, as empresas que não apresentam lavanderias, possuem um destaque maior em suas cozinhas, 

relacionados ao consumo diário de água do hotel. 

Nascimento e Santana (2014), ao analisar o consumo de água em dois hotéis de Brasília, 

observou que o empreendimento que possui uma infraestrutura com sala para eventos, restaurantes 

abertos para público, piscina e sauna tem um elevado consumo de água. 

 

CONCLUSÃO 

Conforme os resultados finais do levantamento de dados dessa pesquisa, relacionados a todos 

os empreendimentos citados nos artigos analisados, entende-se que a indústria hoteleira se apresenta 

como uma grande consumidora dos recursos hídricos e que seu consumo não fiscalizado pode ser um 

potencial agravador ambiental em todo planeta. Verificou-se que uma das situações mais 

preocupantes são a de empreendimentos que mesmo com quantidade de quartos e apartamentos 

inferiores a outros, tem uma demanda de consumo de água bastante elevada, enquanto outros 

empreendimentos baseados na sua quantidade de leitos apresentam um consumo equilibrado. 

Para reduzir o consumo de água em hotéis, são necessárias práticas de conservação da água, 

que incluem uso de dispositivos que economizam água, chuveiros e vasos sanitários de baixa vazão, 

aeradores de pia, manutenção de equipamentos e eficiência na irrigação. 

Dessa forma, com o crescimento das preocupações ambientais se apresentando como um dos 

fatores que atraem os hóspedes no momento de avaliar o lugar onde vão se hospedar, supõem-se que 
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os empreendimentos continuarão no caminho para uma regulação de consumo dos recursos para 

reduzir os níveis de desperdício que corroboram para os impactos ambientais, destacando-se o 

consumo de água em suas atividades e acomodações. Contudo se faz necessário incluir um plano de 

gestão de água nos empreendimentos visando um maior reaproveitamento de água, reduzindo o 

desperdício dos recursos hídricos. 
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