
XXIV Encontro de Jovens Pesquisadores
  VI Mostra AcaDEmica de InovACAO e Tecnologia

ACADEMICA: THAISE ZATTERA MARCHESINI  pibic-cnpq 
ORIENTADOR: Prof. dr. pedro de alCANTARA BITTENCOURT CESAR

Os Meios de Hospedagem como estatuto para o reconhecimento 
do turismo no nordeste do Rio Grande do Sul

              

OBJETO:

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. Desta maneira, esta pesquisa elabora-se por 
algumas formulações distintas, ao adotar os Coredes Serra, 
Campos de Cima da Serra e Hortênsias como recorte espacial. 

mETODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO:

Trabalha-se nesta pesquisa com os meios de hospedagem, e nela, 
busca-se compreender a ocupação turística dos Coredes. Nesta 
pesquisa tem por objetivo reconhecer, por uma abordagem físi-
co-territorial o turismo entre 49 municípios do nordeste do Rio 
Grande do Sul. Desta 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 e também informações dos 
órgãos municipais turísticos locais.

A região conta com uma média total de 428 meios de hospeda-
gem. Quanto a distribuição, o maior número de estabelecimentos 
estão concentrados nas regiões turísticas do Rio Grande do Sul, 
mais especificamente na região das Hortênsias, com 260 estabe-
lecimentos.

corede serra: regiao uva e vinho
A região Uva e Vinho, vem ganhando destaque nacional no setor 
econômico e turístico. Embora haja oferta hoteleira em 15 mu-
nicípios, há predominância em 3 municípios, com acentuação em 
Bento Gonçalves e Caxias do Sul (Figura 1). Caxias do Sul tem 
como caracterização o polo metalomecânico e do segmento de 
moda e têxtil que reforça seu papel no setor secundário da econo-
mia. 

corede hortensias:
Nota-se a predominância de estabelecimentos em Gramado, rep-
resentando praticamente 50% dos meios de hospedagem deste 
corede (Figura 2).  A cidade manifesta-se para o turismo, criando 
uma relação de dependência entre o recebimento e a hospitali-
dade com os turistas, e a economia local.

corede CAMPOS DE CIMA DA SERRA:
A região dos Campos de Cima da Serra sobressai por uma ativi-
dade turística insipiente. Esta condição é facilmente observada 
pelo número de meios de hospedagem e a sua concentração em 
basicamente dois municípios (Figura 3). Entretanto, nota-se a for-
mação de São José dos Ausentes como destino turístico, mesmo 
que diminutamente.

cONSIDERACOES FINAIs
Nota-se três regiões díspares. Confronta uma região de turismo 
com capacidade que precisa de pesquisa maior para reconhecer 
que não se encontra em seu limite, outra com uma estrutura prati-
camente em implantação. Esta com forte apelo a um turismo de 
natureza, precisa de políticas regionais para a sua sustentação no 
cenário turístico. Entre estas, observa-se um provável aumento da 
planta turística da região da Serra com um grupo de cidades com 
turismo em fortalecimento.
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Tabela 1 –  Levantamento de Meios de Hospedagem Total nos Coredes  

Região - Corede Meio de 
Hospedagem* 

Meio de 
Hospedagem** 

Total de Meio 
de 

Hospedagens 

Uva e Vinho / Serra 41 90 131 
Hortênsia 108 152 260 

Campos de Cima da 
Serra 

18 19 37 

Soma Total 167 261 428 

* Cadastur 
 
** Sem Registro Cadastur  

 

 

 

Figura 1 - Levantamento de Meios de Hospedagem no Corede Serra: Região Uva e Vinho

Figura 2 - Levantamento de Meios de Hospedagem no Corede Hortênsias

Figura 3 - Levantamento de Meios de Hospedagem no Corede Campos de Cima da Serra
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