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Resumo: O eixo de discussão deste trabalho são as transformações recentes que estão 

ocorrendo no bairro Lomba Grande, Município de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil, em seu processo de transição rural/urbano, com ênfase nas mudanças em 

curso a partir da década de 1980. A ocupação de Lomba Grande iniciou no século XIX, 

com a chegada dos primeiros imigrantes alemães no Brasil, e o sistema produtivo se 

organizou com a pequena produção agrícola familiar. A partir da década de 1950, com a 

crescente industrialização do Brasil e com as políticas de modernização da agricultura, a 

atividade rural sofre uma forte retração, causando profundas transformações nos diferentes 

espaços. Nos anos 1990, novas transformações tornam-se evidentes, com a diversificação 

das atividades econômicas e das formas de ocupação e uso do solo, expandindo as relações 

urbanas no local. Neste trabalho, serão abordados alguns aspectos significativos deste 

fenômeno, considerando as transformações advindas das atividades humanas neste espaço e 

que permitirão explicar, na escala local, as novas feições impressas na paisagem nesta 

contemporaneidade, sob influência econômica da urbanização.  

 

Palavras-chave: urbanização, relação cidade-campo, região metropolitana. 

 

Introdução 

 

 A presente pesquisa tem como objetivo, identificar e analisar aspectos das 

transformações que estão em curso no bairro Lomba Grande, Município de Novo 

Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, a partir das recentes dinâmicas do espaço 

rural, articuladas a modos urbanizantes e expressas pelas novas formas de ocupação e uso 

do solo. 

 A área de estudo a que se reporta esta pesquisa está situada no Vale do Rio dos 

Sinos, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde predomina a produção industrial no 

setor coureiro-calçadista, e o recorte espacial investigado compreende a periferia rural-

urbana de Lomba Grande, onde se verificam as mudanças mais significativas do processo 

de transformação do espaço rural em espaço urbano.  

 É evidente que a urbanização vem constantemente modificando a paisagem, sendo 

reflexo da formação social dentro do sistema capitalista. Para BARRIOS (1986), a evolução 

dessas formações sociais passa, de uma situação de simples ocupação e aproveitamento do 

espaço, para um processo de transformação cada vez mais profundo,  que envolve não 

apenas a produção de bens materiais, mas também a adequação do meio circundante as 

necessidades individuais, familiares, coletivas, e das formações sociais em seu conjunto. 

  

_______ 
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 Eixo Temático: Dinâmica Urbana 



 2 

 Esse processo de reorganização do espaço pode ser compreendido através de 

SANTOS (1985, p. 49), que diz “sempre que a sociedade (a totalidade social) sofre uma 

mudança, as formas ou objetos geográficos (tanto os novos como os velhos) assumem 

novas funções; a totalidade da mutação cria uma nova organização espacial”. Nesse 

sentido, é possível buscar o entendimento do processo que se opera nesta localidade, onde, 

respeitada suas proporções, não estão desvinculados da totalidade social e expressam o 

estreitamento das relações entre cidade e campo nos dias atuais, sob influência econômica 

regional/nacional, materializados na paisagem local. 

 Para SANTOS (1985), a paisagem consiste no resultado cumulativo do tempo e do 

uso de novas técnicas. Essa acumulação decorre de adaptações (imposições) em diferentes 

níveis, velocidades e direções, que levam ao surgimento de diferentes configurações. 

Portanto, a paisagem é formada pelos fatos do passado e do presente, e a compreensão da 

organização espacial, bem como de sua evolução, só é possível com a interpretação do 

processo dialético entre formas, estruturas e funções ao longo do tempo.  

 Além disso, é importante considerar as mudanças recentes nas relações cidade-

campo, onde o aumento dos conteúdos urbanos nas periferias rurais apontam para novos 

processos sócio-espaciais. Esse fenômeno é observado por RODRIGUES (2001, p. 102), ao 

salientar que possui grande relevância “a artificial separação entre o mundo rural e o mundo 

urbano no período contemporâneo, cujos espaços, de maneira quase indiscriminada, são 

marcados por forte conteúdo de ciência, técnica e informação”.   

 Portanto, o entendimento das multifuncionalidades que hoje o rural traduz, é o norte 

para que se possa compreender e conceitualizar a urbanização crescente em Lomba Grande, 

onde a melhora da condição de vida no campo não se dá pela modernização da atividade 

agrícola, mas sim pela urbanização gradual do rural. 

 Para a realização deste trabalho, estão sendo feitas consultas bibliográficas sobre o 

tema (em fontes primárias, livros, trabalhos acadêmicos, publicações científicas), além de 

levantamento de dados e informações históricas e estatísticas junto aos Órgãos Públicos. 

Também serão feitos levantamentos de campo, entrevistas e documentação fotográfica, cujo 

produto final, possibilitará a análise dos processos em curso na localidade, inseridos no 

contexto atual de transformação da sociedade.  

 

Novo Hamburgo: aspectos da formação do município 

 

 O Município de Novo Hamburgo localiza-se no Vale do Rio dos Sinos, e pertence à 

Região Metropolitana de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, distante 45km da 

capital. Ocupa uma área total de 225,51km2, com uma população de 236.193 habitantes, 

segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2002). 

 Colonizado por imigrantes alemães que chegaram em São Leopoldo em 1824, 

instalando-se ao longo das margens do Rio dos Sinos, Novo Hamburgo surgiu a partir do 

pequeno núcleo colonial denominado Hamburger Berg, que iniciou seu crescimento com a 

chegada da ferrovia em 1876, quando ampliam-se as atividades comerciais, de serviços, e a 

localidade cresce e se urbaniza (SELBACH, 2006). 

 A implantação dos serviços de energia elétrica em 1913, dá impulso à atividade 

industrial. Emancipado de São Leopoldo em 05/04/1927, o município se desenvolve 

rapidamente, com a economia vinculada à produção industrial no setor coureiro-calçadista, 

ficando conhecida como a “Capital Nacional do Calçado” (SELBACH, 2006). 
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 Nos anos 1960, o desenvolvimento econômico do município torna-se um fator de 

atração, desencadeando um crescimento populacional desordenado, tanto pela chegada de 

imigrantes de outras partes do Estado, quanto pelos oriundos da área rural, surgindo 

diversos problemas, como infra-estrutura precária, desigualdade social, exclusão, 

favelização, entre outros (SELBACH, 2006). No momento atual, o município continua se 

expandindo em direção à sua periferia, possuindo  vinte e seis bairros, e entre eles, Lomba 

Grande, nossa área de estudo, o bairro de maior extensão territorial. 

  Nos anos 1990, acentua-se a crise na cadeia produtiva, voltada principalmente para 

o mercado externo de calçados e derivados. Em 2003, sobrevêm nova crise, desta vez pela 

concorrência com a China, que surge como um importante e competitivo produtor de 

calçados no mercado internacional. Atualmente, apesar da crise econômica e das 

dificuldades do setor, o município vem diversificando seu parque industrial, na tentativa de 

solucionar seus problemas e encontrar novas possibilidades de crescimento econômico e 

social. 

 

Lomba Grande: da produção agrícola à multifuncionalidade do território 

 

 O Bairro Lomba Grande (Figura 1) pertence ao Município de Novo Hamburgo, 

Estado do Rio Grande do Sul, distante 12km do centro urbano e possui uma área de 

143,67km2, que representa quase 70% da área total do Município. Sua população é de 

4.204 habitantes, cerca de 2% da população total de Novo Hamburgo (IBGE, 2002). 

 Desde sua ocupação a partir do século XIX, a localidade manteve sua vocação para 

as atividades agro-pastoris, tendo na agricultura familiar sua forma de reprodução social. 

Mas em meados da década de 1960, com o processo de desenvolvimento do setor coureiro-

calçadista na região do Vale do Rio dos Sinos, já mencionado anteriormente, vão ocorrer 

transformações expressivas no modo de vida e no sistema produtivo. A partir desse 

momento, surgem as relações capitalistas de produção, na forma de assalariamento e da 

produção mercantil que alteram as relações sociais, as relações de parentesco, religião e 

cultura da sociedade colonial alemã (SCHNEIDER, 1999). 

  Nesse contexto, a agricultura aprofunda seu declínio a partir dos anos 1970, quando 

estas localidades entram num período de estagnação econômica, com expressiva saída das 

populações em direção às cidades próximas. Com a expansão das relações capitalistas de 

produção, intensifica-se a disputa entre a indústria e a agricultura: é a fase em que a cidade, 

que representa o “caminho do futuro”, volta-se contra o campo, associado ao atraso 

(MARTINS, 1994). A influência da capital, do modo de vida urbano e as perspectivas de 

trabalho e emprego são decisivas no processo de deslocamento das populações.  

 Nessa época, foi criada a Região Metropolitana de Porto Alegre (Lei Federal no. 14, 

de 08/06/1973), quando a capital já apresentava um rápido crescimento demográfico e um 

intenso processo de conurbação com as cidades próximas, formando uma mancha urbana 

quase contínua e exercendo influência funcional, econômica e social em todo seu entorno 

(ALONSO, 2008). Inicialmente constituída por 14 municípios, hoje a Região Metropolitana 

de Porto Alegre reúne 31 municípios, com uma área de 9.800.194km2 e aproximadamente 

3.959.807 habitantes, cerca de 37% da população do Estado (IBGE, 2007). 

 Mais recentemente, com a intensa industrialização da região, que se dissemina pelos 

municípios interligados pela malha viária, surgem expressivas modificações nas áreas 

rurais, com o aumento dos conteúdos urbanos, e o aprofundamento das mudanças nas 

relações sociais, culturais, ambientais e econômicas locais.  
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 Essa nova dinâmica nas relações, evidenciam transformações, não apenas na 

estrutura produtiva, mas também com a incorporação de outras variáveis como as 

condições de vida da população, as relações de trabalho, o acesso aos meios de produção, a 

conservação dos recursos naturais, etc. Assim, novas funções se desenvolvem nos espaços 

rurais, relacionadas às atividades de serviços, moradia, lazer, turismo, proteção ambiental, 

industrialização da produção, juntamente com sua função primordial de produzir alimentos 

e matérias-primas (SILVA, 1998).  

 Nessa perspectiva, o campo deixa de ser o espaço preponderante da produção 

agropecuária, para transformar-se num espaço diversificado, onde há uma aproximação 

cada vez maior da cidade, e onde as relações se tornam mais interdependentes e 

complementares. Pode-se sugerir que não existem mais dois mundos que se opõem: 

evidencia-se uma crescente aproximação entre o campo e a cidade, onde não existe ruptura, 

mas sim continuidade nas relações entre a cidade e o campo (SPOSITO, 2006). 

Além dessas novas funções expressas em Lomba Grande, sua realidade se 

transforma com o aumento dos investimentos em segundas residências, em sítios de lazer, e 

com a implantação de novos empreendimentos, como os condomínios fechados rurais, que 

trazem um número significativo de moradores oriundos da cidade, aumentando os 

conteúdos urbanos no meio rural e imprimindo novas feições no lugar.  

 Da mesma forma, a atividade agrícola se modifica para atender demandas urbanas: a 

produção de hortaliças e frutas sem agrotóxicos, as pequenas agroindústrias de mel, 

embutidos e produtos naturais, são alguns diferenciais para atender nichos de mercado, 

comercializados principalmente nas pequenas feiras do produtor.  
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Segundo dados da Emater/RS, existem cadastradas em Lomba Grande hum mil e 

duzentas propriedades rurais, sendo que deste total, setecentas propriedades são de 

agricultores familiares. Destes, aproximadamente duzentos proprietários vivem 

exclusivamente da agricultura; os restantes se dividem entre as atividades agrícolas e o 

trabalho assalariado, muitas vezes nas agroindústrias locais ou no centro da cidade.  As 

outras propriedades constituem os sítios de lazer e os condomínios fechados rurais, que no 

ano de 2005, chegaram a quarenta e dois empreendimentos.  

Os sítios de lazer (chamados também de sítios de recreio) são normalmente 

pequenas áreas de terra destinadas ao descanso e entretenimento de famílias citadinas, 

classificados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), como 

imóveis sem exploração agrícola, apenas como “área de lazer” (SILVA, 1999). O impacto 

da multiplicação destes sítios de lazer têm sido considerável sobre a paisagem rural. Ao 

mesmo tempo que estimulam a conservação ambiental e absorvem a mão de obra local, 

acabam desalojando as áreas de lavouras nos locais contíguos às cidades, além de fomentar 

a especulação imobiliária.  

 Já a criação dos condomínios segue uma tendência recente deste conceito de 

moradia, inserido numa lógica de qualidade no habitar, de segurança, de busca de 

tranqüilidade e afastamento do caos urbano, e que hoje está presente não apenas nas regiões 

metropolitanas, mas difundido em várias partes do país. 

O fato é que a habitação deixou de ter seu significado vinculado exclusivamente à 

necessidade de abrigo e tornou-se uma mercadoria, marcada de valores pela sociedade 

contemporânea, que expressa através do consumo, seu real ou ilusório conteúdo de classe, 

de representação de status e poder. Assim, os condomínios fechados são uma forma 

emblemática desta lógica de produção da “mercadoria-habitação”, que acentuam a 

segregação sócio-espacial nas periferias urbanas (RAMIRES & SOARES, 2002). 

Nessa perspectiva, podemos considerar o espaço urbano/rural capitalista como um 

produto social, “resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por 

agentes que produzem e consomem espaço” (CORRÊA, 1989, p. 11). A ação destes agentes 

é complexa, e inclui práticas que levam a um processo constante de reorganização do 

espaço, no qual as necessidades são mutáveis, e alteram os conteúdos sociais e econômicos 

das diferentes áreas conforme a demanda dos diferentes grupos.  

 Seguindo esta lógica, também ocorrem mudanças político-administrativas em 

Lomba Grande a partir de 2005, com a vigência do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental 

do Município, quando a localidade deixa de ser sede do 3º. Distrito para tornar-se um bairro 

de Novo Hamburgo, promovendo modificações nas formas de ocupação e uso do solo.  

Com as alterações recentes no zoneamento definidas pelo Plano Diretor Urbanístico 

Ambiental, foram estabelecidas três zonas para Lomba Grande: zona de atividade primária 

(ZAP), zona de atividade miscigenada (ZMLG) e área de proteção ambiental (APA). 

Segundo o plano diretor, na zona de atividade primária, a ocupação é rarefeita e abriga as 

atividades agropecuárias; na zona miscigenada localizam-se as áreas mais densamente 

ocupadas com loteamentos populares; as áreas de preservação ambiental localizam-se 

próximo aos recursos hídricos, apresentando restrições de uso e ocupação (NOVO 

HAMBURGO, 2004).  

Essas mudanças na legislação vêm de encontro aos interesses de alguns segmentos, 

que vislumbram na localidade a possibilidade de investimentos numa área com condições 

ecológicas diferenciadas, boas vias de acesso e proximidade da capital. Entretanto, são 
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muitas as dificuldades do poder público para definir e implementar instrumentos de 

regulação e controle do processo de urbanização destas áreas. 

O que se observa na realidade, é que o zoneamento não é respeitado, pois os 

condomínios fechados encontram-se dispersos por todo o bairro, inclusive nas áreas 

destinadas à preservação ambiental. Inseridos num “discurso” de preservação ambiental, 

acredita-se que a chegada dos citadinos urbanos poderá contribuir com a conservação 

dessas áreas, uma vez que são pessoas imbuídas de uma visão ecológica, e que deverão 

interferir pouco no espaço onde vivem. Porém, esta é uma idéia mercadológica bastante 

questionável, pois é evidente que a ocupação antrópica, por mais integrada ao ambiente que 

seja, não pode ser considerada completamente isenta de impactos. 

A verdade é que as periferias urbanas das regiões metropolitanas constituem-se num 

importante foco de atenção dos proprietários fundiários, pois estão diretamente submetidas 

ao processo de transformação do espaço rural em urbano. A partir do “confronto” entre as 

rendas obtidas - com a produção agrícola ou a venda da terra para fins urbanos – que essas 

áreas irão servir a propósitos diferenciados, seja para a urbanização popular, através dos 

loteamentos populares ou para a urbanização de status, nas áreas diferenciadas  (HARVEY, 

1980).  

Nesse contexto, são os investimentos privados - atendendo a interesses pessoais e 

econômicos - que acabam definindo os limites das cidades, a localização de suas zonas 

industriais e residenciais e por conseguinte, aumentando os processos de segregação e 

fragmentação espacial, tornando a cidade “um mosaico de pequenos mundos que se tocam, 

mas não se interpenetram” (PARK, 1979, p. 62).  

No plano local, podemos observar como esse processo se materializa: apesar de 

Lomba Grande (Foto 1) ser um bairro bastante tranqüilo, sem o aumento da violência, 

comum nas cidades próximas, alguns condomínios fechados de alto padrão organizam-se, 

no conceito de CALDEIRA (2000), como “enclaves fortificados”.  

Esta nova forma de segregação espacial, de modo geral, organiza-se em grandes 

extensões de área na periferia das cidades, urbanizadas privadamente e isoladas do seu 

entorno, utilizando tecnologias para segurança, barreiras físicas (muros, cercas), e outras, 

estabelecendo espaços privatizados para moradia e lazer, seguindo uma tendência de 

transformação dos espaços públicos das cidades ao redor do mundo (CALDEIRA, 2000).  

 

 
Foto 1 – Vista parcial de Lomba Grande (autor: Sandro Lopes) 

Disponível em http://www.panoramio.com/photo/481394, acesso  em 12/01/09 
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Agrupados por motivações diversas, camadas sociais médias e altas se estabelecem 

nestes condomínios fechados, num convívio normalmente desvinculado da comunidade 

local, e que se relacionam com esta apenas para obter algum tipo de prestação de serviço, 

como domésticas, jardineiros, pedreiros, carpinteiros e outros. 

No outro sentido, ou seja, também constituindo uma forma de espaço segregado em 

Lomba Grande, existem os loteamentos populares, localizados nas áreas menos nobres do 

bairro, onde a população de baixa renda se instala, muitas vezes vindas de outras regiões do 

estado, atraídas pela possibilidade de trabalho nas fábricas do município. 

Outro fenômeno importante que se observa é a grande valorização das terras na 

localidade, concentrando muitas áreas diferenciadas nas mãos de poucos proprietários. A 

idéia do rural como um espaço a ser preservado e a natureza como espaço de contemplação 

passa a ser incorporada ao valor da terra (SANTANA, 2001), gerando conflitos de 

interesses entre pequenos produtores. Com a crescente procura de terras disponíveis no 

bairro, a atividade rural vai perdendo espaço, e os agricultores acabam trocando hectares 

por metros quadrados, isto é, os agricultores percebem que ao parcelarem suas terras, obtêm 

uma renda mais significativa, se comparada à renda obtida pela atividade agrícola. Isto faz 

com que muitas famílias abandonem sua atividade principal, modificando sua cultura e 

modo de vida. 

As mudanças na vida local também são expressivas em Lomba Grande. Assim como 

PARK (1979) defende a idéia que a cidade está envolvida nos processos vitais das pessoas 

que a compõem e, portanto, precisa ser entendida além das construções, instituições e 

equipamentos, WIRTH (1979, p. 95) afirma que “a vida rural levará a marca do urbanismo, 

à medida que sofre a influência das cidades através do contato e comunicação”. Assim, é 

preciso compreender a dinâmica sócioespacial em Lomba Grande dentro do contexto 

nacional e imersa na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde o processo de 

urbanização das áreas periurbanas é bastante acelerado.  

A lógica urbana torna-se cada vez mais presente, e a oferta de equipamentos urbanos 

aumenta consideravelmente: a melhoria nas vias de circulação, eletrificação, telefonia, 

transporte coletivo, escolas, acesso à internet, entre outros, são reivindicações importantes 

da comunidade, que se mobiliza para garantir o acesso aos serviços urbanos básicos. Essas 

transformações refletem no modo de vida, costumes, tradições e relações da comunidade 

local, que também convive com a chegada de novos habitantes, e não necessariamente os 

“acolhe”. Como dito anteriormente, os novos moradores pouco se relacionam com a 

população local, utilizando eventualmente algum tipo de comércio ou prestação de 

serviços, mantendo seu espaço de vida isolado, aos moldes urbanos.  

 Isto faz com que as relações de vizinhança, de proximidade e contato entre as 

pessoas, características da cultura local desde sua ocupação, dêem lugar à estranheza, a 

indiferença que permeia as relações “na cidade”. Da mesma forma, alguns conceitos 

modernos de arquitetura e paisagismo passam a ser comuns, promovendo mudanças 

sensíveis no bairro. Mudam as relações de consumo, os hábitos alimentares, o lazer, as 

formas de convívio. Assim, o espaço se transforma, se redesenha, tornando-se cada vez 

mais um “híbrido” da cidade e do campo. 

 

Considerações Finais 

 

 Neste trabalho procuramos discutir algumas mudanças recentes no bairro Lomba 

Grande, onde transformações vêm-se acentuando e materializando a expansão das relações 
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urbanas no espaço. De uma área predominantemente rural no passado, Lomba Grande passa 

por mudanças expressivas ao longo de sua história, que manifestam não só a escala local de 

modificações, mas a dinâmica da sociedade em seu conjunto. 

  O intenso processo de industrialização vinculado ao setor coureiro-calçadista, aliado 

à proximidade da capital do Estado, aceleraram a urbanização dos municípios do Vale do 

Rio dos Sinos nos anos 1960-1970, repercutindo sobremaneira nas áreas rurais, que 

entraram em estagnação, tornando-se periferias à espera da urbanização. No caso de Lomba 

Grande, a atividade rural permaneceu em pequena escala, onde as famílias mantiveram sua 

atividade, juntamente com o trabalho nas fábricas. 

 Mais recentemente, mudam as relações espaciais, sociais, econômicas, a partir de 

novas formas de ocupação e uso do solo que seguem tendências urbanas, onde o rural deixa 

de ser apenas local de produção, para tornar-se lugar de consumo, de encontro, de moradia, 

de lazer, de turismo. Com esse conjunto de ocorrências, em pouco tempo vão se alterando 

as relações simbólicas, culturais, políticas e econômicas do lugar, além da dissolução 

gradativa da atividade rural. 

 Transformado em bairro a partir de 2005, a localidade, vista por seus moradores 

como um “bairro rural”, acelera sua transição rural-urbana, evidenciando que a urbanização 

é um fenômeno que se irradia incondicionalmente para todos os lugares. Nos dizeres de 

LEFEBVRE (1999), estamos caminhando rumo a uma “urbanização completa da 

sociedade”.  

 Assim, mesmo que cada lugar contenha suas particularidades, os processos não se 

separam do contexto geral e manifestam as conexões entre a “ordem global e a ordem 

local”: em tempos de globalização, “a nova ordem agora é planetária” (SANTOS, 2002). 

 Nesse sentido, esperamos que a contribuição deste estudo esteja não somente no 

(re)conhecimento do lugar e sua região e na compreensão da complexidade da relação entre 

cidade e campo nos dias atuais, mas também no entendimento das conexões deste processo 

dentro do contexto regional/ nacional/global. 
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