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INTRODUÇÃO 
 
O município de Campina das Missões pertence à microrregião Noroeste, do Estado Rio Grande do Sul e, 
teve como base colonizadora os eslavos (Russos) e teutos (alemães). No século passado, quando os 
alemães chegaram no município de Campina das Missões, este apresentou um crescimento expressivo 
na infra-estrutura urbana e rural. Sendo assim, optou-se por estudar o município de Campina das 
Missões, pelo mesmo não ter estudos referentes a sua esta área de abrangências e ainda, por ser um 
município novo, recém emancipado, em franco desenvolvimento. 
 
Para possibilitar o conhecimento da situação sócio-econômica do município, necessita-se de um 
levantamento das diferentes formas de ocupação do seu espaço geográfico, bem como da distribuição 
destes usos. Sabe-se da existência de órgãos governamentais que  dispõem de  estudos ligados à área 
aleita e os mesmos necessitam de aprofundamento teórico-conceitual  para que o esboço inicial de um 
planejamento geo-econômico seja concretizado a serviço da comunidade municipal e/ou população 
residente. 
 
Sendo assim os principais objetivos do trabalho são: 
 

1) fazer um levantamento geoespacial da área estudada (aspectos ambientais, físicos, 
sócio-econômicos, histórico) registrando o acompanhamento da evolução temporal do 
município; 
2) analisar a organização espacial da área piloto, inferindo os principais problemas 
enfrentados pela população e indicando algumas diretrizes ao Poder Público, e;  
3) identificar os principais agentes promotores da organização do espaço bem como o 
seu papel na comunidade como um todo; 

 
 Para que os objetivos propostos sejam alcançados espera-se seguir os seguintes passos metodológicos: 
 

1. busca de referenciais teóricos, tendo como base  às aulas de Geografia do Rio Grande do Sul, 
além de literatura de apoio. Possuindo como principal inspiração o diagnóstico municipal existente na 
Secretaria de Educação do Município; 

3. visita a órgãos públicos e/ou privados, empresas da mista de energia elétrica, água e esgoto e 
telecomunicações a fim de que consigamos coletar dados pertinentes à pesquisa; 

4. levantamentos de campo onde serão coletadas “in loco” informações adicionais do perfil da 
população geral do município, e; 

5. compilação, em modo digital, da infraestrutura urbana e regional da área de estudo.  
Com estes procedimentos metodológicos espera-se alcançar os resultados fornecendo ao 

município um estudo inteligente onde toda a população seria a principal beneficiária. 
 
 

RECORTE ESPACIAL 
 
Os dados utilizados têm como principal referencial teórico o IBGE (1970-1996), do município de Campina 
das Missões que está situado na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, distante da capital do 
Estado 540 KM. A extensão territorial do município é de 227,9 Km2, sobre o qual está assentada uma 
população total de 7.380 habitantes. Os municípios limites são: ao norte: Porto Lucena; ao sul: Cerro 
Largo e Salvador das Missões; a Oeste: São Paulo das Missões e a Leste: Cândido Godói e Ubiretama. 
Sua posição referente às coordenadas geográficas é de 27º29’15” ao Sul e a Oeste de Greenwich 
54º50’21”, a uma altitude de 180 metros acima do nível do mar. 
 

                                                 
(*) Aluna da Graduação em Geografia em nível de Licenciatura, UFSM, RS, BR 
1 Trabalho orientado pela professora, Msc. Marilú Angela Campagner May Geociências/UFSM/RS/BR; 
UNICRUZ/RS/BR, marilum@eps.ufsc.br 



ASPECTOS GEO-HISTÓRICOS 
 
O núcleo colonial de Campina das Missões surgiu nos anos de 1902 com a sociedade União Popular e a 
Secretaria do Estado dos Negócios e Obras Públicas que deliberaram colonizar a área compreendida 
entre os rios Uruguai e Comandai. O nome de Campina das Missões deve-se à estrutura física e 
topográfica do local, uma verdadeira campina em meio à mata virgem. Quanto aos demais nomes 
empregados pela equipe encarregada da medição para caracterizar as localidades e se supõem que a 
Linha Níquel teve seu nome ao metal que possivelmente tenha sido encontrado na localidade. Referente 
a Linha Amadeu, supõe-se que seu nome tenha algo a ver com o nome de algum dos medidores. 
 
Por volta de 1909 a verdejante Campina, rodeada de selva, recebeu a sua primeira construção de 
alvenaria. Procedeu-se a construção do “condor” para a administração da nova colônia, construído de 
tijolos, feitos à mão com barro batido pelos muares, secado ao sol e depois queimados ao fogo. Pois a 
construção do condor deveria servir de centro de administração e de coordenação da imigração. 
 
Após a construção da sede administrativa optaram pela construção da casa do imigrante, cuja finalidade 
era de proporcionar condições de alojamento aos primeiros imigrantes até sua instalação na propriedade 
agrícola. Esta construção foi feita de madeira nativa considerada abundante na época. 
 
O centro da colonização se localizava em Santa Rosa e os documentos foram removidos após um tempo 
permanecerem em Campina das Missões e com o incêndio do prédio o desenvolvimento deste Município 
foi prejudicado pois, perdeu-se o principal programa traçado pelos administradores. 
 
Iludidos por promessas dos agentes propagandistas do governo Brasileiro começaram a penetrar na 
floresta virgem e agreste que circundava a Campina misteriosa, venderam seus bens a preços baixos, em 
sua nação, para partir com as levas de imigrantes até Porto Alegre, para de lá seguirem de trem até Cruz 
Alta e daí com carroças movidas por rebanho eqüino, chegaram à terra prometida. 
 
Os primeiros imigrantes que vieram eram eslavos mas, em vez de encontrarem riquezas, facilidades e 
instalações como prometido pelos governantes encontraram a rudeza do clima, a selva agreste e virgem 
onde abundava a caça de toda espécie. Muitos imigrantes nem sequer conheciam os rudimentares 
princípios de cultivo e colonização para o desdobramento da terra. Porém, a maioria dos colonos veio de 
regiões de clima frio, como da Sibéria e encontraram  um clima tropical e um meio agreste. Sendo assim 
poucos conseguiram se adaptar às condições do meio.Muitos colonizadores vieram de profissões liberais 
o que tornava mais difícil o trabalho e a adaptação às novas condições de vida impostas pelo meio. 
 
Esta primeira fase da colonização foi marcada pela frustração agravada pela inexistência de uma infra-
estrutura para a comercialização da produção associada aos preços não compensadores dos produtos. 
 
A segunda fase foi marcada pela aquisição de terras pelos teutos dos eslavos provindos na sua maioria 
da região das colônias Velhas (São Sebastião do Caí, Montenegro, São Leopoldo, Estrela, Lageado e 
Santa Cruz do Sul). Vieram impondo um novo padrão cultural ao núcleo de colonização, os eslavos que 
não possuíam condições de abandonar o meio , permaneceram circundando os novos colonos. Os 
costumes, as formas de produção eram não só divergentes como também antagônicos ao dos eslavos . 
 
As principais culturas agrícolas introduzidas pelos eslavos, foram: o milho , o feijão preto, o trigo, e a 
cevada. No que se refere à pecuária, criavam suínos dos quais extraíam a banha, que posteriormente era 
comercializada. 
 
Os eslavos na sua maioria Russos eram fluentemente religiosos e pertenciam à Igreja Ortodoxa, servidos 
por um vigário do além-mar . 
 
Os teuto-Brasileiros, já acostumados com a dureza da colonização de onde vieram, tiveram maiores 
chances de êxito no processo de interação ecológica neste município. Provenientes das velhas colônias 
germânicas, fizeram o percurso até o município de Ijuí e apartir daí o transporte utilizado foi à carroça 
puxados por eqüinos e bovinos. A chegada dos mesmos em Campina foi no ano de 1911.  
 
A segunda leva de imigrantes que vieram a Campina das Missões vieram na sua maioria, da região das 
colônias velhas. Para chegar ao destino enfrentaram longas viagens, falta de meios de transporte 
apropriado e estradas hostis. Chegados ao destino instalaram-se em casas modestas, construídas ás 
pressas e começaram a desbravar o universo virgem que os circundavam.A partir daí o incipiente núcleo 
passou a crescer com relativa rapidez. A Par da infra-estrutura mais apropriada aos poucos foi surgindo 
um pequeno centro. Inicialmente surgiram dois núcleos: um onde se localiza a atual Esquina Campina e 
outro onde está situado o centro urbano. 
 



Em 1919, Campina das Missões se tornou sede própria e no ano subseqüente, foi elevada à 9º Distrito de 
Santo Ângelo. Campina das Missões é um município que se desenvolveu sempre dentro dos princípios 
religiosos. 
 
Com a emancipação política do Município de Santa Rosa em 1931, Campina passou a configurar como 5º 
Distrito, da nova comuna. Destacava-se como um dos Distritos mais populosos e ricos. Possuía boa rede 
de estradas a indústria e o comércio estava em pleno florescimento. Na agricultura destacava-se o 
produto como: mandioca, fumo, a batata, alfafa, cana – de - açúcar, além da criação de suínos, gado e 
aves. 
 
Após anos de subordinação político-administrativo, o Distrito de Campina, ficou no esquecimento, suas 
rodovias em estado precário e os investimentos cada vez mais escassos, cansaram o povo. Constituiu-se 
uma comissão e deu-se início a uma acirrada campanha com êxito em, 25 de agosto de 1963, quando, 
em plebiscito, o povo proclamou a sua independência. Pela lei nº 4.580, em 9 de outubro de 1963, foi 
aprovada a criação do município e, em 25 de janeiro de 1964 o mesmo foi instalado o com o nome de 
Campina das Missões. 
 
 
ASPECTOS FÍSICOS  
 
Para FIBGE, Campina das Missões apresenta um relevo bastante acidentado com a seguinte 
configuração: ao Norte, montanhoso; ao Sul e Oeste, planície e a Leste, transição entre montanha e 
planície. O clima é classificado como temperatura mesotérmico, com temperaturas variadas entre os 0º no 
inverno e 38º no verão. A precipitação pluviométrica anual atinge a média de 1.700 mm. 
 
Quanto à constituição física os solos são em sua maioria argilosos, intercalados com áreas arenosas, 
argilo-silicosas e humosas. Aproximadamente 75% das terras são aproveitadas para a agropecuária, 
sendo os restantes 25% distribuídos em matas, perímetro urbano, vilarejos e terras incultiváveis. Na 
hidrografia tem maior significado os Rios Comandai, na divisa com os municípios de Cerro Largo e 
Salvador das Missões e o Rio Tumurupará (Pessegueiro) 
 
 
ASPECTO SÓCIO- ECONÔMICO 
 
Sua base econômica está calcada na agropecuária, destacando-se os produtos, milho, soja, trigo e um 
incremento de diversas culturas de subsistência e hortifrutigranjeiros e ainda, criação de suínos e gado 
leiteiro. 
 
Na indústria destacam-se as microempresas voltadas à industrialização da matéria-prima local, tais como: 
madeireiras, olarias, cerâmicas, pedreiras, ferrarias, funilarias, artefatos do setor metalúrgico, confecções,  
malharias e atividades informais do tipo “fundo de quintal”, com a utilização de mão-de-obra existente na 
localidade.  
 
Os estabelecimentos comerciais, na maioria de pequeno porte, operam com gêneros alimentícios de 
primeira necessidade, tecidos e instrumentos elementares ligados à atividade agrícola, com atividades 
pontuais destacam-se comércio de móveis, eletrodomésticos e serviços. 
 
Na área educional Campina das Missões conta com uma rede de 13 Escolas, sendo 04 estaduais, 08 
municipais e 01 particular, atendidas por um quadro de 122 professores e servidas por um eficiente 
sistema de transporte escolar, oportunizando acesso gratuito a todos os alunos, tanto do primeiro como 
de segundo graus. Para o ano de 1997 foram matriculados na rede de ensino de 1779 alunos. 
 
As cooperativas de trabalho e renda estão bastante difundidas neste município existindo uma filial da 
Cotrirosa e outra da Coopermaio, um posto de recepção e resfriamento de leite da CCGL, e APSATs 
espalhadas no interior. 



Ao fazer-se um levantamento dos meios de transporte e logística do município este dispõe de ligação 
asfáltica, com a RS-307, o sistema DDD/DDI e Sucursal da Rádio Navegantes e Sucursal da Rádio Cerro 
Azul.  
 
Na saúde conta-se com um hospital que dispõe de 110 leitos, unidades sanitárias. A rede de circulação 
do capital é composta de 02 instituições: Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Banco Cooperativista 
Sicredi. Ainda, dispõe dos seguintes órgãos: CEEE, CORSAM, EMATER, SINE, EBCT, IPERGS, 
Inspetoria Veterinária, Junta de Serviços Militares, Delegacia de Polícia, Posto de Identificação, 
CIRETRAN, Exatoria Estadual, Tabelionato e Ofício dos Registros Públicos. 
 
 
CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPI0 
 
Segundo IBGE (1996), a população de Campina das Missões é de 7.380 habitantes, sendo 3.792 homens 
e 3588 mulheres, ao qual residem 5.130 na zona rural e 2.250 na zona urbana. Domicílios ocupados 
totalizam 1967, sendo 1.333 na zona rural e 634 na zona urbana. 
 
Considerando que o município de Campina das Missões emancipou-se em 1963, os dados demográficos 
analisados correspondem ao período 1970-1996. Neste período o município apresentou uma perda de 
421 habitantes. 
 
Tabela 1: Crescimento populacional do Município de Campinas das Missões entre 1970-1996. 

 Urbana  Rural  Total  
Ano Habitante % Habitantes % Habitantes % 
1970 485 6,2 7.316 93,8 7.801 100 
1980 1.354 16,4 6.918 83,6 8.272 100 
1991 2.046 25,4 6.010 74,6 8.056 100 
1996 2250 30,49 5.130 69,51 7.380 100 

Fonte: IBGE 
Organização: Janete Reis e Marilú Angela Campagner May 
 
Observa-se que houve um incremento de 6,03% na década de 70, sendo que a perda mais acentuada de 
população ocorreu entre os anos de 1991 e 1996 de 676 habitantes, visualizada na tabela 1. 
 
 
POPULAÇÃO URBANA RURAL E TOTAL 
 
As taxas de crescimento da população urbana mantiveram-se sempre positivas, verificando-se no entanto 
que a maior taxa aconteceu no período de 1970-1980 (179,17%). No período de 1980 a 1991 a taxa de 
crescimento cai para 51,10% e no período de1991 a 1996 tem uma grande queda, sendo a taxa de 
crescimento igual a 7,42%.(rever este dado)   
 
Tabela 2:Taxas percentuais de crescimento da população de Campina entre 1970 a 1996. 

PERÍODO URBANA RURAL TOTAL 
1970-1980 179,17 5,44 6,03 
1980-1991   51,10    - 13,12 - 2,61 
1991-1996    7,42   - 9,38   -5,11 

 
Fonte: IBGE 
Organização: Janete Reis e Marilú Angela Campagner May 
 
Segundo os dados demográficos, Campina das Missões apresenta o predomínio de população rural. Em 
1970, os dados censitários registraram 93,3% do efeito demográfico total residindo na zona rural e 6,2 % 
na zona urbana. No período de 1970 a 1996, houve um decréscimo constante da população rural a favor 
do crescimento da população urbana, sendo que em 1996, da população estava concentrada na zona 
rural e na zona urbana, acentuando-se lentamente uma tendência à concentração urbana da população.  
 
Referindo-se a densidade demográfica o município de Campina das Missões, alcançava em 1996 32,93 
hab/Km, sendo 1,04 vezes inferior à densidade demográfica média do Estado(33,93). 



Tabela 3. Número de eleitores do município, região e estado, por sexo (1988, 1989, 1990, 1994 e 1996) 
  1988 1989 1990 1994 1996 
 Masculino 2.726 2.913 2835 3.101 2.787 
Município Feminino 2 .425  2.631 2.602 2.828 3.063 
 Total 5.151 5.544 5.437 5.929 5.850 
       
 Masculino 24.789 26.262 26.266 28.256 26.667 
Região Feminino 22.586 23.865 24.021 26.052 28.794 
 Total 47.375 50.127 50.287 54.308 55.461 
       
 Masculino 2.645.891 2.854.504 2.897.116 3.156.247 3.231.598 
Estado Feminino 2.645.891 2.801.583 2.852.930 3.139.774 3.229.392 
 Total 5.269.445 5.656087 5.750.046 6.296.021 6.460.990 

Fonte: Entrevistas e visitas técnicas ao município   
Organização: Janete Reis e Marilú Angela Campagner May 
 
 
CONSEQUÊNCIAS POLÍTICAS 
 
Com a política agrícola implantada pelo governo brasileiro nos anos 60/70 a agricultura passou por 
grandes transformações, pois, o financiamento era direcionado a algumas culturas, com ênfase a 
exportação, ou seja, a monocultura.A qual prejudicou o ecossistema, quebrando desta forma o equilíbrio 
ecológico. Em função desse desequilíbrio entre as espécies animais e vegetais surgiu um grande número 
de pragas, doenças e inço nas culturas e em face disso, passou a ser usado agrotóxicos variados para a 
eliminação destas pragas, doenças e inço, poluindo solo, água, alimentos, ar e outros. 
 
Outra conseqüência apontada é o intenso uso de tecnologias, a qual nem sempre adequada provocando 
a compactação e erosão do solo diminuindo desta forma a produtividade. 
 
Além disso, o endividamento dos agricultores junto aos bancos devido aos altos juros do banco sobre o 
empréstimo que fez com que a maioria perdesse suas terras e migrassem para a cidade em busca de 
uma vida melhor. 
 
 
PONTOS CRÍTICOS OBSERVADOS 
 
Na periferia do município verificou-se um grande foco de lixo o qual não recebe nem um tratamento sendo 
assim causa mal estar. O lixo é queimado, além de poluir o ambiente provoca mal cheiro em sua 
redondeza. 
No centro urbano, as ruas sofreram reformas asfalticas,o qual foi um condicionante para o aumentando 
gradativo da temperatura e  do  escoamento das águas superficiais . 
 
Como também ha falta de indústrias ou agroindústrias para absorver a mão -de – obra local. desta forma 
o que se vê é migração do homem do meio rural para outros centros urbanos. 
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