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Analisa-se  os  meios  de  hospedagem  abrangendo  os  Coredes  Serra,  Campos  de  Cima  da  Serra  e
Hortênsias  para  compreender  a  sua  dimensão  turística.  O  desenvolvimento  da  atividade  turística  é
estabelecido por apropriações e reproduções no espaço. Este, estipulado com condições vitais e recursos
para o deslocamento e ocupação do visitante, transforma-se constantemente com os arranjos produtivos.
Dessa maneira, esta pesquisa elabora-se por algumas formulações distintas, ao adotar os Coredes Serra,
Campos de Cima da Serra e Hortênsias como recorte espacial. Trabalha-se nesta pesquisa com os meios
de hospedagem, e,  nela,  busca-se compreender a ocupação turística desta localidade e aquelas ao seu
entorno. Esta pesquisa tem por objetivo reconhecer, por uma abordagem físico-territorial, o turismo entre
49 municípios do nordeste do Rio Grande do Sul. Dessa maneira, tem por pressuposto reconhecer o meio
de hospedagem como elemento espacial básico e necessário para a permanência do visitante. Adota-se
inicialmente  os  dados  do  Ministério  do  Turismo.  Entretanto,  com  base  em  tais  informações,  foram
realizadas duas contraprovas, em município que indicava a inexistência de hotel, e outro município com
10 unidades. Nestes foi constatada a existência de um e trinta estabelecimento, respectivamente. Assim,
a pesquisa  envolve também informações dos  órgãos municipais  turísticos  locais.  Notam-se três  regiões
díspares.  Dessa  forma,  confronta-se  uma  região  de  turismo  com  capacidade  de  desenvolvimento  que
precisa  de  pesquisa  maior  para  reconhecer  que  não  se  encontra  em  seu  limite,  e  outra  com  uma
estrutura  praticamente  em  implantação.  Esta,  com  forte  apelo  a  um  turismo  de  natureza,  precisa  de
políticas regionais para a sua sustentação no cenário turístico. Observa-se um provável aumento futuro
da planta turística da região da Serra sustentado pelas cidades com o turismo em fortalecimento.
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