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OBJETIVO: 
Auxiliar para um embasamento teórico acerca de 
morfologia urbana, atrativos turísticos culturais e 
das teorias localizacionais, confrontando com o 
estudo dos roteiros turísticos dos respectivos 
municípios, análise dos dados culturais e 
turísticos da respectiva região definida.

METODOLOGIA
Realiza-se com o uso da Internet e levantamento 
de dados de instituições públicas, diversas 
bases cartográficas, dados do Cadastur do 
Ministério do Turismo, além de outras 
informações das prefeituras e de governanças 
locais. Foram elaborados mapas possibilitando 
seu estudo localizacional e confrontando com os 
princípios da Teoria do Espaço Turístico.

DISCUSSÃO

Através de um levantamento dos locais, 
elabora-se elementos constituintes para uma 
cartografia específica, apontando os objetos 
u r b a n o s .  E s t e s ,  c o n t r i b u e m  p a r a  o 
entendimento da teoria do Boullón, verificando 
as: Áreas Turísticas, Zonas Turísticas, 
Centros turísticos: Centros turísticos de 
distribuição, Centros turísticos de estada, e 
Centros turísticos de excursão, Complexos 
Turísticos, Unidades Turísticas, Núcleos 
Tur íst icos,  Corredores Tur íst icos e 
Corredores Turísticos de translado. A 
pesquisa desenvolve-se inicialmente nos 
municípios de Gramado, Caxias do Sul, Canela, 
Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Garibaldi, 
Farroupilha, Flores da Cunha, Carlos Barbosa, 
Antonio Prado, Pinto Bandeira, Monte Belo do 
Sul e Santa Tereza.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa estuda  a Teoria do Espaço Turístico e 
ap l i ca  em uma  reg ião  com i númeras 
possibilidades e inserções. Inicia-se com a 
observação de suas diversas formas de 
distribuição dos equipamentos turísticos, bem 
como seu contraste entre demandas de 
visitantes através de um estudo acerca dos 
municípios desta região, classificando cada 
localidade.

RECONHECIMENTO DA SERRA GAÚCHA NA TEORIA DO 
ESPAÇO TURÍSTICO

Igreja Matriz
Monumento 130 anos da 
imigração italiana
Pór�co monumento Nossa 
Senhora de Caravaggio
Parque Santa Rita
Reserva Parque dos Pinheiros
Museu Casa de Pedra
Museu Casal Mosche�
Salto ventoso

Equipamentos turís�cos

hospedagem

gastronomia

Atra�vos turís�cos

FARROUPILHA - RS FARROUPILHA 
área turística

Urbano01 - Equipamento urbano e cidade: a formação da localidade 

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

ATRATIVOS TURÍSTICOS

CANELA
complexo turístico com 
Gramado

N

CAXIAS DO SUL - centro turístico

Equipamentos turís�cos:
Hotéis e pousadas
Gastronomia 

Infra-estrutura turís�ca:
Aeroporto Regional Hugo 
Cantergiani
Heliponto Privado Hospital 
Unimed
Estação rodoviária 

Bares, boates
Cinemas
Teatros
CTG’S
Clubes sociais
Sedes campestres
Centro de eventos(F. da Uva)
Salas e auditórios para eventos
Estádios de futebol

LEGENDA:

Praças e parques principais
Shopping center’s

RESULTADOS:
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