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Os Parques Nacionais da Serra Geral e de Aparados da
Serra, tem se caracterizados como importante indutor da atividade
turística na microregião dos Campos de Cima da Serra (NE- RS). . Nota-
se que na última década, ocorre um aumento exponencial na prática de
atividades voltadas ao ecoturismo. Nesta área de um conjunto de
municípios com indicadores econômicos baixos, desponta o turismo
como uma possibilidade para se bem planejado, retratar o
desenvolvimento econômico e social. Assim, desperta-se questões de
interesse com pesquisa mais abrangente, principalmente considerando
valores de Planejamento e Desenvolvimento Regional com enfoque no
turismo.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, realiza-se pesquisa de carater exploratório, para
levantamento de dados na internet fundamentalmente em sites de
instituições públicas, como Corede Campos de Cima da Serra,
Secretaria de Planejamento do Estado, Ministério do Meio Ambiente e
especificamente do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, entre outras instituições envolvidas, direta e
indiretamente. Posteriormente foram realizados levantamento dos
atrativos e equipamentos turisticos e de hospitalidade.
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Geral: Apresentar proposta de planos físico territoriais de ações
possíveis ao ecoturismo da Região Leste dos Campos de Cima da Serra.
Específico:
- Levantar e hierarquizar os atrativos de ecoturismo e os equipamentos
turísticos da região estudada;
- Levantar as estruturas de acesso viária, definindo as vias principais e
secundárias, interligando os atrativos de ecoturismo e os equipamentos
turísticos;
- Estabelecer graficamente proposta de roteiro de ecoturismo;
- Apresentar diagnóstico da prática de ecoturismo da Região Leste dos
Campos de Cima da Serra.

Estes dados foram georeferenciados e elaborado bases
cartográficas com o objetivo de compreender as práticas de visitação, e
aprofundando estudos preliminar que possibilite a criação de um roteiro
de ecoturismo a ser realizado integrando os municípios da Região dos
Campos de Cima da Serra.

Neste contexto realiza-se estudos compreendendo as
práticas de visitação, e aprofundando estudos que possibilite a
formulação de um roteiro de ecoturismo. Anteriormente, a candidata a
pesquisa de Iniciação Científica realizou um estudo, embora superficial,
porém mais abrangente, acerca do Circuito Integrado de Turismo da
Serra Gaúcha. Demanda específica relacionada aos Coredes Serra,
Hortênsias e Campos de Cima da Serra, fecha-se o recorte nesta parte
específica do Circuito considerando as fragilidades de estudo
encontradas em contraste com as potencialidades e mesmo com as
expectativas desta última Governança Regional.

OBJETIVO

DISCUSSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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MAPA DA ZONA URBANA DAS QUATRO CIDADES COM O SITEMA HOTELEIRO
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METODOLOGIA

MAPA DEMOSTRANDO O SITEMA VIÁRIO DA REGIÃO ESTUDADA


