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AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS DO RURBANO NA REGIÃO DE PASSO 
FUNDO. Eduardo Gehm, Cláudia Aresi, Ana Maria Radaelli da Silva, Zélia Guareschi Fioreze, 
Luciane Rodrigues de Bitencourt (orient.) (Curso de Geografia, Instituto de Ciências Exatas e 

Geociências, UPF). 
A área de estudo conforme, IBGE denomina-se Microrregião Geográfica de Passo Fundo, composta por 25 
municípios, a saber: Água Santa, Camargo, Casca, Caseiros, Charrua, Ciríaco, Coxilha, David Canabarro, Ernestina, 
Gentil, Ibiraiaras, Marau, Mato Castelhano, Muliterno, Nicolau Vergueiro, Passo Fundo, Pontão, Ronda Alta, Santo 
Antonio do Palma, São Domingos do Sul, Sertão, Tapera, Vanini, Vila Lângaro e Vila Maria. A escolha desta área 
deve-se ao fato de ser um espaço que apresenta características econômicas, sociais e culturais diversificadas. 
Constitui uma importante área do Estado, uma vez que a maior parte destes municípios (98%) também compõem a 
chamada Região da Produção. Para o desenvolvimento da pesquisa, utiliza-se uma amostragem de 10% do total dos 
domicílios urbanos e 10% do total das propriedades rurais. O levantamento das informações está sendo executado 
através da aplicação de instrumentos de pesquisa (questionários), onde são obtidos dados relativos à população, 
saneamento básico, grau de escolaridade, mão-de-obra, renda familiar, necessidades imediatas nos bairros/cidades, 
entre outros. Além das informações obtidas pela amostragem utiliza-se informações dos censos 1991 e 2000 do 
IBGE, bem como, informações da FEE. Atualmente, foram aplicados 23, 85% dos 10.357 instrumentos que 
totalizam a pesquisa. Os dados secundários e primários estão sendo tabulados e codificados em planilhas eletrônicas 
para facilitar a análise de cada variável, ou de seus cruzamentos. A análise, resultará em um perfil socioeconômico 
que deverá revelar as transformações que esse espaço geográfico vem sofrendo no decorrer do tempo. Estes 
resultados deverão embasar ações de gestão dos municípios envolvidos, haja vista que através deste perfil pretende-
se traçar ações norteadoras ao planejamento territorial. 
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