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MULTIFUNCIONALIDADE DO ESPAÇO RURAL NA REGIÃO CENTRAL DO RS: ANÁLISE 
EXPLORATÓRIA. Emerson Dalla Chieza, Thaisy Sluszz, Ivone Rodrigues, José Marcos Froehlich 
(orient.) (Departamento de Ensino Agrícola e Extensão Rural, Centro de Ciências Rurais, UFSM). 

O crescimento do setor de serviços na atualidade traz consigo uma segmentação dos produtos turísticos e de lazer. 
Novos espaços passam a ser ocupado neste processo para criar e atender novas demandas. Assim, objetivou-se neste 
trabalho identificar as atividades de lazer, entretenimento, recreação e turismo que têm se desenvolvido no espaço 
rural da região central do Rio Grande do Sul. Os dados estão sendo obtidos através de consulta aos escritórios da 
EMATER nos municípios do Conselho Regional de Desenvolvimento Central, material de divulgação dos próprios 
empreendimentos ou das prefeituras dos municípios, e investigação e visita in loco. No conjunto dos 32 municípios 
do COREDE-Central analisados, apenas em sete (21, 87%), não foi constatado até o momento algum tipo de 
estabelecimento, lugar ou atividade sistemática envolvida com a exploração ou prática do lazer ou turismo no seu 
espaço rural. Os municípios de Jaguari, Itaara, Ivorá, Santa Maria, Nova Esperança do Sul, Silveira Martins, Dona 
Francisca, São João do Polêsine e Nova Palma respondem por mais de 73% dos estabelecimentos ou lugares até 
agora levantados. Com base nos modos como tais estabelecimentos são mencionados e identificados nos fôlders ou 
pelos freqüentadores/visitantes e proprietários/responsáveis, verifica-se um mix bastante variado, sendo este um 
composto que mistura balneários, trilhas ecológicas, “lides campeiras”, arquitetura e museus históricos, pesque-
pague, hospedagem, artesanato e gastronomia típicos, entre outras definições. Cerca de 70% destes estabelecimentos 
abriu ou passou a ter divulgação apenas nos últimos 8 anos, ou seja, foram criados somente após 1995, o que aponta 
para uma inserção bem recente do rural da região no segmento de serviços e que está em pleno curso. Os dados 
coletados até agora mostram que esta inserção dos espaços rurais no mundo do consumo de serviços têm valorizado 
tais áreas para além da produção agrícola, destacando novas funções para o espaço rural da região. 
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