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O SISTEMA AGRÁRIO DA REGIÃO DE IMIGRAÇÃO DO COREDE-CENTRO – RS. Gustavo Nascimento 
Friderich Roberto Tormes Machado Paulo R. da Silveira (Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural, 
Centro de Ciências Rurais, UFSM). 

O estudo dos sistemas agrários da região de imigração a qual pertence ao Conselho Regional de Desenvolvimento da região - 
Centro (COREDE CENTRO), visa buscar um conjunto de pressupostos básicos que orientem o desenvolvimento regional para 
compreender a lógica de ocupação do espaço e as relações entre as diferentes atividades sócio-econômicas. Essa região foi 
determinada anteriormente através da zonificação do COREDE-CENTRO, onde se identificou três micro-regiões com 
características semelhantes. As informações foram obtidos através de dados secundários; elaboração e sobreposição de mapas 
temáticos agroecológicos e sócio-econômicos; levantamento sumário dos tipos de paisagem agrícola, zonificação regional e 
entrevistas a informantes qualificados. O sistema agrário da região é composto, na sua maioria, por pequenas unidades de 
exploração familiar (mais de 75 % das propriedades têm até 50 há). Os principais sistemas de produção da região, caracterizados 
de acordo com a participação percentual dos produtos agropecuários no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBPA) regional, 
são: Arroz, cultivado nas várzeas, na sua maioria em lavouras sistematizadas, pequenas propriedades (participação de 20,51 % no 
VBPA); Fumo, cultivado nas área de maior altitude por pequenos agricultores (19,38 % de VBPA); carne bovina, mais 
significativa nos municípios com maior área de campo (14,06 % de VBPA), mandioca, produzida em todas as propriedades para o 
consumo familiar e alimentação animal (10,56 % de VBPA). Além desses produtos, poderíamos citar ainda: soja, milho e batata 
inglesa os quais também são importantes nas propriedades ou especificamente em alguns municípios. Desta forma, pretende-se 
instrumentalizar a elaboração de políticas de desenvolvimento agrícola e agrário, contribuindo para o conhecimento da estrutura e 
funcionamento dos principais sistemas de produção e sua vinculação com os demais setores econômicos (FIP/UFSM). 
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