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Resumo 
Objetivos: Busca-se apresentar reflexões acerca da formação de redes urbanas regionais brasileiras, 
tendo como caso a região do Vale do Rio Pardo, situada na encosta do planalto meridional do 
estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Entende-se que tais cidades representam ainda uma realidade 
pouco observada em suas particularidades, seus valores constitutivos, sua seu papel no contexto da 
rede urbana em que se inserem. O trabalho resulta de uma pesquisa desenvolvida entre 2004 e 2006 
e intitulada Ordenamento de territórios urbanos em contextos regionais. Um estudo de 

potencialidades e conflitos de cidades de pequeno porte - o caso de Venâncio Aires (RS), contando 
ao longo de sua duração com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - CNPq. Composta por 22 municípios, a região em estudo atualmente responde pela 
maior parte da produção de fumo em folha do estado, atividade esta vinculada aos processos de 
ocupação do seu território a partir da metade do século XIX por grupos de migrantes alemães, 
distinguindo-se cultural e espacialmente das regionalizações ocorridas em outros espaços do estado. 
Métodos e Técnicas: No caso estudado, observa-se forte centralização de atividades e serviços nos 
municípios que concentram as sedes das multinacionais. Identificou-se, a partir de dados 
populacionais históricos e sócio-econômicos, a forte influência da agroindústria fumageira na 
formação de sua rede urbana, que ali se instalou desde as primeiras décadas do século XX, bem 
como estruturação de cidades que tiveram forte influência sócio-espacial dos processos migratórios 
decorrentes da Europa no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Verificam-se 
atualmente conflitos sócio-espaciais que emergiram de diferentes épocas da ocupação da rede 
urbana. Utilizou-se também técnicas de geoprocessamento para realização de análise espacial 
através de imagens de satélite, visando a elaboração de estudos qualitativos das formas de 
organização sócio-espacial na estrutura urbana que envolve a realidade regional. Principais 
contribuições geográficas: Parte-se, inicialmente, da discussão acerca da interdependência entre 
cidades das redes urbanas enquanto um dos principais componentes do sistema urbano. A 
compreensão de redes aqui posta deriva dos aportes da Geografia que reconhecem as inter-relações 
necessárias estabelecidas historicamente entre os assentamentos humanos em suas diversas formas 
de manifestações (materiais ou imateriais) com o meio em que se inserem, as quais se encontram 
em permanente transformação devido à assimilação das diversas influências, endógenas ou 
exógenas, formalmente espacializadas ou presentes através de interconexões e fixações imateriais. 
O conceito de rede, segundo DUPUY (1991), emerge progressivamente na história recente porque 
ele traz à luz uma nova forma de organização espacial, traduzindo de forma mais adequada à 
economia mundial contemporânea certos tipos de relação entre espaço-tempo-informação-território, 
constituindo-se estas as categorias da organização sócio-espacial da sociedade moderna. Tais 
relações entre nós articulares – aqui reconhecidos como territórios urbanos, considerando sua 
grande complexidade interna, ao mesmo tempo em que, articulados ao sistema que se inserem 
passam a assumir caráter específico, constituindo-se ao mesmo tempo em reflexo e condição das 
relações sócio-espaciais ali construídas. Na pesquisa realizada, as cidades de pequeno e médio porte 
na região do Vale do Rio Pardo possuem características peculiares que agregam valores de 
desenvolvimento sócio-espacial articulados a interesses que se apóiam em dinâmicas regionais em 
distintas escalas, dentro de uma rígida hierarquia organizada pelas indústrias multinacionais do 
fumo. O reconhecimento do papel desta rede urbana, em condição não metropolitana, revela 



potencialidades de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, problemas e conflitos que sinalizam para 
processos sócio-espaciais e econômicos, sugerindo possibilidades de investimento futuro em sua 
infra-estrutura e revisão de padrões de crescimento e tratamento de suas características ambientais. 
Com a atual condição de mudanças em que se insere a região do Vale do Rio Pardo em decorrência 
da aprovação da Convenção Quadro contra o fumo em 2005, que estabelece prazos para redução 
progressiva da produção do fumo no país, as diversas possibilidades de articulação regional com 
outras redes econômicas regionais do estado, são importantes mesmo como alternativas à 
tradicional matriz produtiva ali constituída.  

 
Palavras Chave: redes urbanas, região, Rio Grande do Sul, agroindústria do fumo em folha, 

corporações multinacionais. 



1. Introdução 

Neste artigo, busca-se trazer à discussão as redes de cidades de médio e pequeno porte que atuam de 
forma decisiva na dinâmica regional no estado do Rio Grande do Sul. O estudo dá destaque à 
complexa articulação de fatores que interferem e sofrem interferência na organização do espaço 
urbano de cidades entre 20 mil e 100 mil habitantes e que possuem no caso das regiões inseridas no 
território sul-riograndense papel estratégico para o desenvolvimento regional, articuladas às 
cidades-pólo de porte médio. Tais cidades representam ainda uma realidade pouco observada em 
suas particularidades, seus valores constitutivos, sua seu papel no contexto da rede urbana em que 
se inserem.  

O estudo de cidades não-metropolitanas em contextos regionais tem ganhado relevância na última 
década em razão de sua significativa participação nos processos de transformação de algumas redes 
urbanas estrategicamente localizadas. É o caso das cidades pequenas e médias próximas a regiões 
metropolitanas, que passam a absorver complementarmente alguns serviços, atividades e 
contingentes populacionais. Importa, no caso desta pesquisa, considerar o comportamento de 
cidades ou de regiões que sediam e dependem de atividades industriais ou agroindustriais 
articuladas a interesses de grandes empresas multinacionais, do ponto de vista da governança 
participativa. Este é o caso da região do Vale do Rio Pardo, que atualmente responde pela maior 
parte da produção de fumo em folha do estado do Rio Grande do Sul, e pelo processamento 
industrial e exportação de aproximadamente 70% da produção de fumo em folha do país.  

O artigo divide-se em três partes: na primeira, são apresentados comentários acerca do aporte 
teórico utilizado na pesquisa; na segunda parte é feita uma breve caracterização do processo de 
formação territorial do estado do Rio Grande do Sul; na terceira parte apresenta-se a rede urbana 
regional, abordando os processos históricos de maior destaque para seu desenvolvimento; na quarta 
parte são descritos alguns resultados de pesquisa sobre a recente organização do espaço urbano em 
seu contexto regional. 

 

2. Considerações introdutórias acerca de redes urbanas 

A interdependência existente entre os elementos de um sistema está intimamente relacionada com a 
complexidade manifesta nos mesmos. Os esforços para compreender esta complexidade se 
encadeiam em um processo no qual é necessária uma melhor compreensão do papel da estabilidade, 
da transformação, e das temporalidades características de cada sistema. Neste sentido, a observação 
deste recorte de pesquisa, a rede urbana da Região do Vale do Rio Pardo, localizada na porção 
central do estado do Rio Grande do Sul - já traz em si alguns delineamentos teóricos e empíricos 
que orientam e delimitam os primeiros passos do trabalho de investigação. Os espaços urbanos 
constituem em exemplos de sistemas abertos, nos quais há troca de matéria (bens), energia 
(trabalho) e informação (signos) com o ambiente em todos os momentos (MACHADO, 2001).  

Neste sentido, parte-se, inicialmente, da discussão da necessária interdependência entre cidades das 
redes urbanas enquanto um dos principais componentes do sistema urbano. A compreensão de redes 
aqui posta deriva dos aportes da Geografia que reconhecem as inter-relações necessárias 
estabelecidas historicamente entre os assentamentos humanos em suas diversas formas de 
manifestações (materiais ou imateriais) com o meio em que se inserem, as quais se encontram em 
permanente transformação devido à assimilação das diversas influências, endógenas ou exógenas, 
formalmente espacializadas ou presentes através de interconexões e fixações imateriais. O conceito 
de rede, segundo DUPUY (1991), emerge progressivamente na história recente porque ele traz à luz 
uma nova forma de organização espacial, traduzindo de forma mais adequada à economia mundial 
contemporânea certos tipos de relação entre espaço/ tempo/ informação/ território, constituindo-se 
como categorias da organização sócio-espacial da sociedade moderna (DUPUY, 1991). 

Tais relações entre nós articulares – aqui reconhecidos como territórios urbanos, considerando sua 
grande complexidade interna, ao mesmo tempo em que, articulados ao sistema que se inserem 



passam a assumir caráter específico, constituindo-se ao mesmo tempo em reflexo e condição das 
relações sócio-espaciais ali construídas – estabelecem uma “ordem” própria, mutável com o tempo 
e com hierarquias distintas, considerando o papel diferenciado das cidades de acordo com suas 
propriedades particulares e suas possibilidades alternativas de integração com o sistema como um 
todo.  

Uma rede constitui-se, dentro de um dado sistema, nas diversas formas de arranjo (espacial), 
interação, complementação (funcional) e influência (política e econômica) entre as partes de um 
sistema, representando estratégias possíveis de resposta e estímulo ao meio em que se insere.  

 Nos sistemas urbanos especificamente, as redes de cidades destacam-se pelas suas diversas 
dimensões, constituindo-se em toda infra-estrutura (técnica) inscrita em um território; é uma forma 
particular de organização e no âmbito dos processos de interação, desintegração ou exclusão 
espacial ela aparece como instrumento que viabiliza duas estratégias: circular e comunicar; e ainda 
parte (ou instrumento) do processo de construção identitária de uma sociedade, tornando-se veículo 
conteúdos imateriais que movem ou mobilizam os atores (MACHADO, 2001). A interdependência 
que existe entre os elementos de um dado sistema urbano está intimamente relacionada com a 
complexidade manifesta nos mesmos.  

A cidade, independentemente de sua escala, observadas segundo sua inserção no mundo, na região, 
ou no lugar, enquanto pontos de articulação de movimentos e sedimentação de populações, 
mercadorias e idéias, estabelecem permanentemente novas formas de agrupamentos e de relações 
socioespaciais, independendo de seu tamanho ou forma. São, ao mesmo tempo, pontos de chegada e 
distribuição de distintos valores e investimentos, que se dissipam ou concentram de acordo com o 
momento histórico em que se encontram. Assim, as cidades, enquanto registros territoriais da 
sociedade, inserem-se como nós de articulação e complementação entre o sistema-mundo 
globalizado e os espaços das experiências vividas dos “lugares” particularizados. 

 

3. Contextualizando a região do Vale do Rio Pardo 

A região do Vale do Rio Pardo está localizada na encosta do Planalto Meridional, sendo atualmente 
composta por 22 municípios (ver Figura 1)1 e uma população total de 415.190 habitantes. Deste 
total, 241.321 habitantes vivem em áreas consideradas urbanas e 173.869 habitantes, vivem no meio 
rural.  
 

Figura 1: Localização da Região do Vale do Rio Pardo no contexto do estado do Rio Grande Dio Sul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adriana Schwindt da COSTA, 2006, adaptado do Ministério dos Transportes, 2005. 
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Os municípios podem ser considerados, segundo sua distribuição em micro-regiões, de acordo com 
o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Municípios do Vale do Rio Pardo, segundo suas micro-regiões 

Micro-região norte 
Arroio do Tigre 
Boqueirão do Leão 
Estrela Velha 

Ibarama  
Lagoa Bonita do Sul 
Passa Sete  

Segredo 
Sobradinho 
Tunas 

Micro-região centro 
Herveiras  
Santa Cruz do Sul 

Sinimbu  
Vale do Sol 

Venâncio Aires 
Vera Cruz 

Micro-região sul 
Candelária 
Encruzilhada do Sul  
General Câmara 

Pantano Grande  
Passo do Sobrado 

Rio Pardo  
Vale Verde 

Fonte: COREDE-VRP, 2003. 

 

Tal subdivisão das micro-regiões deve-se a muitas distinções quanto a diversos aspectos, 
econômicos, ambientais, político-institucionais e mesmo sócio-culturais distintos que caracterizam 
a organização do espaço regional. A micro-região norte, por exemplo, possui influência das 
colonizações alemã e italiana e forte articulação com atividades da região serrana; seu relevo 
bastante acidentado e com altitude elevada favorece culturas distintas de frutíferas, além da 
produção do fumo em folha, em decorrência da sua integração econômica com as atividades da 
região do Vale do Rio Pardo.  

A micro-região centro se caracteriza fundamentalmente pela forte presença da agroindústria do 
fumo em folha, o que influencia diretamente na organização dos espaços urbanos e rurais. Santa 
Cruz do Sul concentra em sua área urbana duas atividades geradoras da dinâmica regional que lhe 
concede o papel de cidade pólo regional: em primeiro lugar, a presença das principais sedes destas 
empresas (desde 1917 a atividade fumicultora tem sido ali desenvolvida), tais como Souza Cruz, 
Phillip Morris, Universal Leaf Tabacos Ltda., entre outras; em segundo lugar, a Universidade de 
Santa Cruz do Sul (criada enquanto universidade em 1992), que se constitui em um forte elemento 
atrator de impacto social e econômico na região. Venâncio Aires e Vera Cruz se articulam em rede 
às estas atividades, constituindo-se em espaços de expansão econômica e administrativa destas 
atividades e também como cidades-dormitórios. O traço herdado da influência dos descendentes dos 
migrantes alemães ainda é forte, podendo ser identificado de forma evidente nas práticas sócio-
espaciais locais, nas construções e na organização dos espaços, tanto urbanos como rurais. Trata-se 
de municípios também de pequeno porte, com pequenas propriedades rurais familiares (assim como 
na micro-região norte).  

Já na micro-região sul, observa-se características diversas das outras micro-regiões, seja pelo seu 
processo de ocupação do espaço mais antecipado (Rio Pardo constituiu-se num dos primeiros 
quatro municípios primitivos, sendo fundado em 1809 e originário de diversos outros), seja pela sua 
vinculação à dinâmica econômica e sócio-cultural da metade sul do estado, além da produção do 
fumo em folha, típico da região, em sua integralidade. Além da influência dos migrantes alemães, 
observa-se uma maior diversidade cultural, vinculada, sobretudo, à cultura luso-brasileira, o que 
pode ser observado inclusive na formação das cidades – como Rio Pardo, por exemplo – e nas 
manifestações sociais, tais com suas festividades, por exemplo. O predomínio da cultura do arroz é 
um destaque nesta micro-região, sendo os municípios de maior porte em superfície.  

 



4 Comentários acerca da ocupação do território no Rio Grande do Sul 

Ao se falar em “ocupação do território gaúcho”, em geral, faz-se referência à colonização européia 
no Estado, muitas vezes ignorando-se que o atual território rio-grandense não era desabitado quando 
da chegada dos europeus: no Nordeste e no Planalto, encontravam-se as populações de origem Gê 
(também chamadas de guaianás ou caaguás, de botocudos, coroados e, por fim, kaingángs); no Sul 
e Sudoeste do Estado, os povos das áreas abertas dividiam-se em dois grandes grupos: charruas e 
minuanos; os guaranis (mais de 90% da população indígena) distribuíam-se por vários locais e 
eram nomeados pelos brancos em função de sua disposição: carijós, os do litoral, arachanes, 
aqueles que habitavam as várzeas da Lagoa dos Patos e, o grupo mais numeroso, tapes, se 
localizava nos vales do Taquari e Jacuí (CESAR, 1994). 

Com o avanço da colonização em território brasileiro, dois tipos de grupos buscaram contato com 
os índios: os missionários religiosos, principalmente os jesuítas, e os bandeirantes paulistas2. 
Devido à diversidade de interesses, missionários e bandeirantes entraram em conflito diversas 
vezes, resultando na fuga de alguns índios para o território que hoje pertence à Argentina e no 
massacre de cerca da metade da população indígena que habitava o Rio Grande do Sul, em menos 
de 40 anos da chegada do elemento branco. 

Posteriormente, de 1682 a 1707, índios e jesuítas fundaram os Sete Povos das Missões3, que em 
1756 foram invadidos pelos exércitos aliados de Espanha e Portugal, ocorrendo sua quase total 
destruição4. Brum (1985) aponta três principais condicionantes para a ocupação do território 
gaúcho: (1) a cobertura vegetacional original, (2) as dificuldades de acesso oferecidas pelo litoral e 
(3) a ausência de riquezas comerciáveis. 

Em relação à vegetação original, conforme já apontado no item anterior, a ocupação do território 
gaúcho foi fortemente influenciada pela presença das formações de mata e campos - sendo relevante 
considerar que os campos cobriam a maior parte do território, cerca de 52%, enquanto as matas 
eram encontradas nos restantes 48% da superfície do Estado (Brum, 1985). 

O litoral rio-grandense – por ser aberto, arenoso e desolado, dificultava a ancoragem de 
embarcações. Assim, não possuindo atracadouros naturais, era praticamente inacessível. O único 
ponto que oferecia ancoragem era a barra do canal de Rio Grande (onde hoje se encontra o principal 
porto do Estado), que possibilitou a chegada dos portugueses ao território sul-rio-grandense. Outro 
fator que postergou a ocupação do Rio Grande do Sul foi a ausência de riquezas comerciáveis em 
seu território - principal objetivo da ocupação da América pelos europeus, em razão da 
centralização política e econômica no litoral nordestino. 

Em contraponto ao modelo de colonização portuguesa, que ocupou os campos e através de grandes 
glebas de terra na metade sul e em regiões de fronteira, desenvolvendo primordialmente atividades 
pastoris, as imigrações tardias de alemães e italianos povoaram as matas rio-grandenses, 
desenvolvendo, como atividade econômica básica, a agricultura, através do sistema de pequenas 
propriedades e trabalho familiar (BRUM, 1985). 

A contar de 1824, começaram a chegar ao Rio Grande do Sul os imigrantes alemães (BRUM, 
1985). O primeiro grupo a pisar em solo gaúcho, à margem do rio dos Sinos, era formado por 39 
pessoas – no local onde desembarcaram, nasceria São Leopoldo, primeira colônia Alemã no Sul. 
Este constituiu o início de uma era de colonização que, até 1939, trouxe ao Rio Grande do Sul cerca 
de 75 mil imigrantes alemães. Ao longo deste período, eles fundaram e desenvolveram 142 
colônias, distribuídas principalmente no Vale do Sinos, Planalto Central e Sul do Estado (ROCHE, 
1969). 

Os pioneiros enfrentaram grandes dificuldades para se instalar no novo país. Os primeiros a chegar 
desconheciam os planos do governo brasileiro – estavam sendo trazidos para cumprir missões de 
estratégia política: deveriam povoar as extensas terras do Sul, garantindo a posse do território que 
fora tomado dos indígenas e era constantemente ameaçado pelo avanço castelhano. Instalados nesta 
zona estratégica, os alemães também garantiriam a produção de alimentos para as tropas. O governo 



também pretendia desenvolver a agricultura nas pequenas propriedades, em contraponto ao 
latifúndio baseado na mão-de-obra escrava (BERNARDES, 1997). Além disso, as demarcações das 
terras recebidas pelos alemães foram feitas de maneira duvidosa: os prometidos 77 hectares 
passaram para 48 e, a partir de 1889, não eram mais do que 25 hectares (ROCHE, 1969). 

São Leopoldo foi a única colônia alemã – das três primeiras instaladas5 - a prosperar, constituindo-
se na “célula mater” das colônias germânicas no Sul do Brasil.  

A grande vantagem de São Leopoldo sobre as outras [colônias] não foi o 

solo, nem o relevo mais apropriado, nem a diferença étnica ou cultural dos 

povoadores. Foi, acima de tudo, a pequena distância de Porto Alegre e a 

facilidade de atingi-la por via fluvial. Esta proximidade facilitou não só os 

contatos, a assistência aos colonos, como, principalmente, a acessibilidade 

ao mercado consumidor, permitindo, inclusive, a exportação dos produtos 

excedentes (BERNARDES, 1997, p. 70). 

 

Assim, com o aumento da população na colônia de São Leopoldo, o povoamento foi se afastando da 
margem do rio dos Sinos e progredindo pela Encosta do Planalto, abrindo espaço na mata cerrada. 
Neste ponto, devido às necessidades de subsistência, os colonizadores adotaram o sistema caboclo 
de fazer as “roças” entre troncos e cinzas das derrubadas, já que não dispunham de capital para a 
aquisição de implementos e animais para prosseguir com o trabalho na mata (BERNARDES, 1997). 
Os alemães foram os responsáveis pelas primeiras lavouras comerciais cultivadas no Rio Grande do 
Sul e que estão, por tanto, na origem do processo agrícola gaúcho (ROCHE, 1969). 

Deste modo, ainda segundo Jean Roche (1969), a colônia venceu as dificuldades apresentadas pela 
terra nova: as toscas choupanas foram substituídas por casas mais sólidas; com as lavouras, os 
depósitos de alimentos foram abastecidos, assim, os imigrantes já podiam retomar velhas tradições 
culturais, recuperar os trabalhos artesanais nos quais eram mestres e adaptar tudo isso às influências 
do novo meio. 

Com a vinda de novos grupos de migrantes, espalharam-se pelos Vales do Taquari e do Rio Pardo, 
no centro do estado, bem como para o Sul em direção à São Lourenço do Sul. No fim do século 
XIX e início do século XX, alcançaram a Serra, que serve de eixo para as colônias de Ijuí, Santa 
Rosa, Panambi e Cerro Largo, entre outras.  

 

5. O processo de formação da rede urbana regional do Vale do Rio Pardo 

No contexto da Região do Vale do Rio Pardo, identificou-se a influência da rede urbana que sedia a 
agroindústria fumageira, bem como cidades que tiveram forte influência sócio-espacial dos 
processos migratórios decorrentes da Europa no final do século XIX e na primeira metade do século 
XX. O município encontra-se subdividido administrativamente em nove distritos, de acordo com 
tabela abaixo.  

Comparativamente aos demais municípios da região do Vale do Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, 
Venâncio Aires e Vera Cruz possuem características peculiares que agregam fatores de 
desenvolvimento articulados a interesses próprios das dinâmicas regionais envolvidas, mantendo 
um padrão de crescimento populacional baixo, se comparado aos demais municípios vizinhos, 
embora apresente diversas mudanças sócio-espaciais intra-urbanas. Importa também considerar que 
o estado do Rio Grande do Sul tem sua ocupação relacionada à conquista do território que, segundo 
o Tratado de Tordesilhas de 1494, pertencia, de direito à Coroa Espanhola. Este processo de 
conquista que veio a refletir na estrutura de urbanização do estado, e que se processou a partir do 
século XVIII, teve na sua estruturação condicionada na ótica militar, que por sua vez sofria 
influência direta do meio geográfico. 



A imigração internacional para esta região, assim como em outras do estado do Rio Grande do Sul, 
ocorreu devido às crises políticas e econômicas da Europa do século XIX, concomitantes aos 
interesses do Brasil imperial em estabelecer domínio definitivo sobre os territórios ainda pouco 
ocupados do Sul. No Brasil, o governo central, algumas das unidades federadas e a iniciativa 
privada promoveram, durante o final do século XIX e boa parte do século XX, uma massiva 
imigração européia, sobretudo de regiões italianas e alemãs.  

No Rio Grande do Sul, imigrantes de diferentes etnias foram instalados em áreas inicialmente 
desprezadas pela atividade de criação de gado. O Vale do Rio Pardo tem a sua formação de rede 
urbana originadas dos municípios de Cachoeira do Sul e Rio Pardo, sendo este último pertencente 
ao que tradicionalmente conhecemos como um dos “quatro municípios primitivos” do estado6. Na 
depressão do rio Jacuí, aos pés e nos contrafortes do planalto, por iniciativa do governo provincial, 
foram criadas, em meados do século XIX, três colônias de imigrantes alemães, Santa Cruz (centro), 
Santo Ângelo (noroeste) e Monte Alverne (norte) e no entorno desses empreendimentos oficiais 
apareceu um grande número de colônias particulares, que se estenderam pela encosta do Planalto. 
Posteriormente, quando a segurança não se apresenta tão imperativa, as redes urbanas passam a 
estabelecer-se sob influência econômica, tendo como condicionantes as rotas comerciais, atividades 
produtivas e recursos naturais. As terras das três colônias eram pertencentes ao Governo Imperial da 
época, sendo vendidas aos migrantes civis que utilizavam a terra para produção agrícola que, ao 
final de um período de cinco anos efetuariam o pagamento dos seus lotes. Os núcleos urbanos 
também eram ocupados por civis serviam, sobretudo para dar suporte às atividades dos novos 
migrantes, bem como para estruturar novas práticas de ocupação do território, ainda selvagem.  

Grande parte da ocupação da região do Vale do Rio Pardo se deu em regime de pequenas 
propriedades com ênfase na produção agrícola em espaços contíguos aos cursos d'água ou ao longo 
das linhas ou picadas, rotas de ocupação que foram definidas junto a encruzilhadas, em  vales. 
Essas cidades e vilas originaram-se dos núcleos planejados pelos demarcadores de lotes a serviço 
dos governos imperial e provincial. (SILVEIRA & HERMANN, 2001, p. 227). 

Assim, as primeiras colônias de migrantes iniciaram a ocupação da região a partir de 1849 em setor 
definido como urbano em Santa Cruz do Sul. As sesmarias, cedidas pelo governo imperial aos 
militares na fronteira em Rio Pardo, foram mais tarde loteadas para serem ocupadas por migrantes 
civis, mediante intensiva utilização da força de trabalho familiar, obtendo, assim, os produtos 
agrícolas inicialmente para sua subsistência e, muito rapidamente, também para o mercado. É 
interessante observar, nessa fase inicial de ocupação do território, as rotas de articulação com as 
principais cidades do estado. Vogt (2004, p. 121) assinala dois percursos:  

Do porto de Rio Grande, localizado no sul do estado, com embarcações a 

vapor, através da Laguna dos Patos até Porto Alegre; da capital, pelo rio 

Jacuí, até a cidade de Rio Pardo; dali conduzidos por carretas através da 

colônia de Santa Cruz até chegarem à sua picada de destino. Outro trajeto 

utilizado era o de Rio Grande a Porto Alegre e, daí, por via fluvial, até o 

porto de Mariante; desse local, via terrestre, até São Sebastião e, desse 

povoado até a picada. 

 

A baixa permeabilidade e conectividade existente no estado, ou seja, a existência de uma limitada 
infra-estrutura de circulações – basicamente dependente das rotas fluviais - repercutia no difícil 
acesso às localidades regionais. Dessa forma, origem e destino eram especificamente escolhidos 
pelos imigrantes que tinham por necessidade de sobrevivência a sua instalação na localidade, 
dificultando assim trocas de qualquer ordem com outras regiões.  

A agricultura de subsistência foi inevitavelmente a primeira atividade de suporte dos migrantes que 
se radicaram na região. Isso ocorreu em virtude do isolamento sócio-econômico em que essas áreas 
inicialmente encontravam-se e devido à inexistência de uma atividade econômica mais organizada 
entre os grupos sociais de migrantes. As principais atividades que se destacaram no início da 



colonização daquela região pelos primeiros proprietários era a pecuária extensiva, o extrativismo 
(madeira e erva-mate) e além da agricultura de subsistência. A cultura do fumo foi igualmente 
introduzida em conjunto com a produção de subsistência. A partir dos últimos anos do século XIX 
destacou-se em Venâncio Aires a produção de erva mate, tornando-se um importante produto de 
exportação, sendo os responsáveis pela colheita dos ervais os índios e caboclos das localidades 
próximas. 

No entanto, foi o fumo que, historicamente, se constituiu no principal produto produzido no 
município, em consonância com os investimentos realizados sobretudo em Santa Cruz do Sul. Para 
o beneficiamento de fumo em folha, surgiu uma série de empresas que passaram a empregar 
centenas de trabalhadores em caráter permanente ou temporário7. 

Para que se possa compreender a dinâmica espacial no processo de urbanização do município de 
Venâncio Aires, busca-se, em primeiro lugar, analisar alguns aspectos deste processo em escala 
estadual e nacional. 

Nas décadas de 1930 e 1940, na fase de consolidação do núcleo urbano de Venâncio Aires as 
ligações com as cidades do entorno e com a capital, Porto Alegre, eram ainda precárias. Existiam 
três estradas principais: a primeira ligava Santa Cruz e Venâncio Aires ao porto de Mariante, de 
onde saíam os vapores que faziam o trajeto a Porto Alegre ou Lajeado-Estrela; a segunda ligava a 
cidade a Santa Cruz e a terceira, fazia a ligação com o Planalto Médio e as Missões. Através desta 
última estrada foi escoada boa parte da produção das novas colônias e realizado o transporte de 
passageiros e de combustível. Entre 1952 e 1955 foi construída a ponte sobre o rio Taquari em 
Mariante, facilitando a ligação com Porto Alegre. As estradas de pavimento solto ficavam muitas 
vezes intransitáveis no período chuvoso. Segundo depoimentos coletados por (VOGT, 2004, p.311) 
a viagem até Santa Cruz do Sul (30 km) podia levar até quatro horas, dependendo a condição da 
estrada. No entanto, apesar de precários em função das condições das estradas, os serviços de 
transporte coletivo e de mercadorias desempenharam importante função na época. 

O crescimento e consolidação do espaço urbano das cidades mais atratoras da região ocorreram 
efetiva e mais intensamente a partir do início da década de 1970, período este, marcado pelo 
governo autoritário militar, pela intensificação da internacionalização das grandes empresas 
fumicultoras, tendo em vista a necessidade de expansão dos mercados e a procura por insumos, 
aonde este governo busca financiamentos internacionais para estruturar o território brasileiro, 
através das infra-estruturas de redes de transportes e hidrelétricas. Tais condições fazem, assim, 
emergir uma nova demanda de mão-de-obra barata, onde muitos trabalhadores migram do campo 
para cidade em busca de melhores condições de vida. 

A construção de novas rodovias tem permitido uma maior acessibilidade e formas de deslocamento, 
gerando alternativas de articulação com outros centros urbanos dinâmicos e funcionalmente nós 
integradores da rede urbana estadual, além de Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Rio Grande. É o 
caso de Lajeado (nordeste do estado), Passo Fundo (norte) e Caxias do Sul, além dos outros 
municípios localizados na Serra Gaúcha.  

A partir da década de 1950, o novo modelo de desenvolvimento incorporava entre outros aspectos a 
integração econômica do país, com ênfase nas políticas regionais e construção de infra-estrutura 
viária capaz de dar conta dos então novos processos desenvolvimento. A região do Vale do Rio 
Pardo passou assim a ter suas conexões mais estreitas com outros centros, no sentido de melhor 
integrar-se a rede urbana e à sua dinâmica sócio-econômica interregional. Assim, não são mais as 
ferrovias, instaladas no início do século XX, mas as novas rodovias, principalmente aquelas que se 
articulam com o grande centro administrativo e financeiro do estado: Porto Alegre. Essa vinculação 
estratégica com a capital daria condições de vinculações políticas e econômicas importantes aos 
novos agentes investidores na região. 

Em meados do século XX, as grandes capitais brasileiras, especialmente Rio de Janeiro e São 
Paulo, passam a receber um grande número de migrantes, que deixavam o campo em razão da 



modernização da agricultura, da seca, de estruturas agrárias e da violência: era o famoso processo 
de êxodo rural em que os antigos agricultores vão tentar melhorares condições de vida nas grandes 
cidades. Este fenômeno de migração, principalmente nas grandes cidades, também é verificado na 
região do Vale do Rio Pardo. No entanto, ao mesmo tempo em que o país abriu o seu território para 
o mercado internacional, através da instalação das diversas corporações multinacionais não foram 
desenvolvidas políticas de planejamento urbano voltadas à melhoria de condição de vida da 
população. Dessa forma, verificam-se atualmente conflitos sócio-espaciais que emergiram de 
diferentes épocas da ocupação da rede urbana, constituindo-se em desafios para as gerações 
presentes e futuras. 

 

6. Considerações finais 

As cidades de pequeno e médio porte na região do Vale do Rio Pardo possuem características 
peculiares que agregam fatores de desenvolvimento sócio-espacial articulados a interesses que se 
apóiam em dinâmicas regionais em distintas escalas. O reconhecimento de seu papel, enquanto 
cidade de pequeno porte que contém potencialidades de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, 
problemas e conflitos que sinalizam para processos sócio-espaciais e econômicos em escala mais 
ampla sugerem possibilidades de investimento futuro em sua infra-estrutura e revisão de padrões de 
crescimento e tratamento de suas características ambientais.  

Foram observados, em primeiro lugar, os fluxos interurbanos, expressos, sobretudo a partir de 
pesquisa de campo na Rodoviária de Venâncio Aires e nos pedágios próximos à cidade. Foi 
possível verificar a intensa relação da rede urbana com a cidade pólo regional Santa Cruz do Sul, 
constituindo-se esta em espaço de intermediação e expansão de atividades econômicas ali 
desenvolvidas, bem como campus avançado da universidade, revelando seu alto poder concentrador 
devido a sua localização estratégica (situada entre diversos pólos regionais, tais como Santa Cruz do 
Sul, Lajeado, Porto Alegre e Santa Maria). Neste sentido, a cidade incorpora as principais 
características da cidade, principalmente no que concerne à infra-estrutura, o que confere à cidade 
de pequeno porte na parte norte do estado uma condição de articulação com outras dinâmicas 
regionais.  

Em segundo lugar, analisou-se a ocupação socioespacial da cidade de Venâncio Aires, considerando 
dados estatísticos mapeados. São bastante evidentes as influências da ocupação do território no final 
do século XIX pelos migrantes alemães, bem como a influência dos processos de formação da rede 
viária ao longo do tempo, destacando-se a acelerada articulação da cidade e da região a partir de 
meados do século XX.  

Com a atual condição de mudanças em que se insere a região do Vale do Rio Pardo em decorrência 
da aprovação da Convenção Quadro contra o fumo, as diversas possibilidades de articulação 
regional com outras redes econômicas regionais do estado, são importantes mesmo como 
alternativas à tradicional matriz produtiva ali constituída. Importa ainda considerar a proximidade – 
e mesmo a inserção de alguns municípios da região do Vale do Rio Pardo na metade sul do estado 
do Rio Grande do Sul, foco de projetos e programas de incentivo ao desenvolvimento 
nacionalmente, indicam a urgência em uma reflexão voltada a médio e longo prazos.  
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1
 Considera-se como referência de recorte espacial da região a regionalização estabelecida pelo Conselho Regional de 

Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (COREDE-VRP). 
2
 Tem-se informações sobre o contato de índios e brancos desde 1605 (BRUM, 1985). 

3 São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo 
Custódio. 
4 Em 1801 ocorreu a derrubada definitiva das Missões pelos portugueses: “O extermínio da população indígena continuou com a 
ocupação das áreas de campo por portugueses e luso-brasileiros e das áreas de mata pelos imigrantes europeus e seus 
descendentes” (BRUM, 1985, p. 25) 
5 Segundo Nilo Bernardes, foram fundadas outras duas colônias alemãs na mesma ocasião: São João das Missões (1825) e Três 
Forquilhas (1826). Posteriormente, foram instaladas as colônias de São Pedro das Torres e São José do Hortêncio. 
6 Rio Pardo, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e Porto Alegre. 
7 Foram importantes fumageiras locais a Lowenhaupt & Cia, fundada em 1932, a Metzdorf e Feix, a Tabacos Knies & Cia Ltda., que 
iniciou suas atividades na década de 40, a Fumossul S/A, a Rio Grande Tabacaleia, a Tabacaria Londres, a Flórida Tabacos e outras 
(VOGT, 2004). 


