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Tem-se como objetivo compreender como justificada teritorialmente, regionalmente, a formação dos
meios de hospedagem em áreas turísticas. Desta maneira, estuda-se a relação localizacional, as
dimensões físicas e os aspectos gerais dos meios de hospedagem (hotéis e pousadas) nas regiões de
Campos de Cima da Serra, Hortênsias e Uva e Vinho. Adota-se como suporte teórico a Teoria do Lugar
Central, de Walter Christaller. Dá-se suporte neste reconhecimento a elaboração de uma base
cartográfica dos meios de hospedagem destas regiões. Quanto aos procedimentos metodológicos, a
pesquisa teve abordagem qualitativa, inventariando os meios de hospedagem das respectivas
localidades. Nelas, pesquisa-se por meio de contato telefônico, e-mail e também em sites de busca
Google, fundamentalemente em páginas institucionas ou comerciais. Após esses levantamentos, os
mapas foram elaborados em software gráfico e pontuados as localizações dos meios de hospedagens.
Desta maneira, realizam-se reflexões, a fim de entender relações e justificativas para suas localizações
urbanas e regionais. Durante a pesquisa foi observado uma carência de dados gerais no Cadastur
(Ministério do Turismo),o que não o tornou confiável e dificultando o levantamento de informações acerca
do número de unidades habitacionais e leitos. Esta condição justifica necessidade desta complementação
e contagem por meio de instrumentos que viabilizam a visualização deste equipamento, como fotografias
e o Google Maps. Observou-se também que, nestas regiões, nos Municípios maior e de forte apelo
turístico os meios de hospedagens aglomeram-se nas áreas centrais e nos eixos rodoviários estruturantes
e indutores. Já nas localidades menores, a localização dos hotéis e pousadas é mais pontual, podendo
estar localizados tanto nas regiões centrais, quanto na zona rural, atraídos pelo turismo com apelo
ecológico. A pesquisa encontra-se em fase de finalização e espera-se, com os dados levantados até o
momento, que a mesma possa atuar como subsídio na compreensão de valores urbanos e regionais do
turismo e planejamento territorial e na definição de valores teóricos dos mesmos.<br />
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