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Introdução: O objetivo de uma estratégia para gestão de determinado espaço está relacionado com 
políticas de desenvolvimento do mesmo. Em nosso caso a gestão espacial voltada para o desenvolvimento 
busca proporcionar aos pequenos produtores rurais do município de Rio Claro a possibilidade de um melhor 
acesso físico e econômico aos bens, serviços e equipamentos que possibilitem a satisfação das 
necessidades básicas, além da perspectiva de participação ativa na construção da coesão social. 
Objetivos: Em parceria com as Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Silvicultrua e de 
Turismo, nosso objetivo central é levantar o potencial das propriedades rurais familiares para a 
multifuncionalidade no município de Rio Claro-SP, com a finalidade de auxiliar na formulação de políticas 
públicas, com vistas ao desenvolvimento municipal, baseadas em um plano de gestão do território. 
Multifuncionalidade vem representar um esforço de rompimento com a ótica setorial da agricultura e 
enfatizar a heterogeneidade estrutural presente no espaço rural. Métodos: Para alcançar o objetivo 
proposto, um grupo de discnetes da Graduação e Pós-Graduação em Geografia vem realizando 
levantamento que busca caracterizar as propriedades agrícolas (tamanho, atividade principal, nível de renda 
e investimentos, equipamentos); caracterizar os produtores familiares (potencial econômico, cultural, 
empresarial e educacional); levantar os recursos turísticos, paisagísticos, hídricos, culturais e agrícolas 
existentes nas propriedades rurais, que possibilitem o desenvolvimento de atividades agrícolas e/ou não-
agrícolas como alternativas de emprego e renda; mapear os recursos levantados da região de aplicação do 
projeto em meio digital; organizar o material na forma de imagem, texto, sistema digital, banco de dados que 
permita a divulgação das informações coletadas; subsidiar o poder público municipal na definição de 
políticas públicas específicas para o desenvolvimento municipal. Resultados: Na primeira etapa do projeto 
realizou-se pesquisa documental sobre políticas e programas implementados e as ações advindas deles; a 
segunda etapa compreendeu elaboração, teste e aplicação de formulários junto aos produtores rurais, em 
desenvolvimento. Até o momento 300 propriedades/produtores foram pesquisados e registrados no banco 
de dados, elaborado e alimentado. A partir deste banco realizam-se consultas variadas e a tabulação dos 
mesmos permite a análise das informações e a elaboração de textos, tabelas, gráficos. As informações 
levantadas já permitem avaliação de programas como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o da 
Merenda Escolar, nos quais produtores do município são participantes e as Secretarias os mediadores. 
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