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Na pesquisa realiza-se um confronto entre a Teoria do Espaço Turístico de Roberto C. Boullón (2006) e as
localidades das Serra Gaúcha. A teoria tem por princípio o fato que os atrativos turísticos e a
infraestrutura que dão suporte para o desenvolvimento turístico possuem presença física e uma
localização precisa no território. A mais importante característica física dos atrativos turísticos apontadas
pelo autor é que os atrativos são próximos uns dos outros. Para explicar como se dá a distribuição
territorial de atrativos turísticos, Boullón desenvolveu modelos esquemáticos, quais sejam: zona, área,
complexo, centro, unidade, núcleo, conjunto, corredor, corredor de translado, corredor de estadia. Neste
estudo tem-se como objetivo os reconhecimentos hierárquicos dos destinos turísticos baseado nesta
Teoria. Espera-se também auxiliar para um embasamento teórico acerca da morfologia urbana e
compreender a formação territorial do setor, reconhecendo a dimensão urbana e regional do enoturismo
e os serviços urbanos em Caxias do Sul, como lugar central, conforme a Teoria de Christaller. Durante o
desenvolvimento da pesquisa foram reconhecidos os equipamentos e atrativos turísticos das localidades
desta região. Desta maneira, por meio de levantamentos, elabora-se uma cartografia específica para a
identificação territorial, apontando os objetos urbanos distribuídos como pressuposto empírico. Através
de esquemas e representações gráficas, nota-se a necessidade aprofundar uma área específica
(Complexo de Gramado e Canela e o Centro Turístico de Caxias do Sul), demonstrando que o turismo não
se realiza por grupos que têm suas apropriações regularmente definidas, estas podem apresentar
tendências diversas de ocupação. Caxias do Sul, por exemplo tem uma infra estrutura completa, com
centralidades de serviços públicos, de demandas de saúde, à aproximação com Gramado, a região de
vitivinicultura, e os setores produtivos metal-mecânico definem as demandas e apropriações diversas e
formam territórios diferenciados. Nota-se assim que em uma mesma localidade, podem existir várias
estruturas que contrapõem na formação de Espaços Turísticos diversos. Com algumas respostas, será
mais fácil de fazer estudos em cima sob bases cartográficas, fazendo comparações e entendimentos.
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