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Abstract 

One of the most interesting aspects of the Brazilian urbanization of medium-sized cities, are its socio-cultural 

and economic processes and the new landscapes associated with the rural-urban articulation: the peri-urban 

interfaces. The authors investigate these forms of articulation and their reflections in the municipality of 

Lajeado, Rio Grande do Sul, through the identification and description of different typologies rose between 

the rural and the urban, and registered in the landscape. Such spaces have not been integrated into urban and 

regional planning and management; however, they come together in the landscape and are essential in the 

dynamics of the municipality. 
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Uno de los aspectos de la urbanización brasileña que ha llamado la atención en las ciudades medianas son los procesos 

socio-culturales y económicos y los nuevos paisajes asociados a la articulación rural-urbana: las interfaces periurbanas. 

Las autoras investigan estas formas de articulación, y sus reflejos, en el municipio de Lajeado, Rio Grande do Sul, a 

través de la identificación y descripción de tipologías que surgieron entre lo rural y lo urbano, y se registraron en el 

paisaje. Dichos espacios no se han integrado en la planificación y gestión urbana y regional, sin embargo, se 

materializan en el paisaje y son fundamentales en la dinámica municipal. 

Palabras clave: urbanización, ciudades medianas, paisaje, interfaz periurbana, rural-urbana  

Uno degli aspetti dell'urbanizzazione brasiliana che ha attirato l'attenzione nelle città di medie dimensioni sono i 

processi socio-culturali ed economici e i nuovi paesaggi associati all'articolazione urbano-rurale: le interfacce 

periurbane. Le autrici indagano queste forme di articolazione, e i loro riflessi, nel comune di Lajeado, Rio Grande 

do Sul, attraverso l'individuazione e la descrizione di tipologie sorte tra rurale e urbano, registrate nel paesaggio. 

Tali spazi non sono stati integrati nella pianificazione e gestione urbana e regionale, tuttavia, si materializzano nel 

paesaggio e sono essenziali nelle dinamiche comunali. 

Parole chiave: urbanizzazione , città medie, paesaggio, interfaccia periurbana, urbano-rurale 

Um dos aspectos da urbanização brasileira que tem chamado a atenção, nas cidades médias, são os processos socio-

culturais e econômicos e as novas paisagens que têm surgido, associadas à articulação rural-urbano: as interfaces 

periurbanas. As autoras investigam estas formas de articulação, e seus reflexos, no município de Lajeado, Rio 

Grande do Sul, através da identificação e descrição de tipologias surgidas entre o rural e o urbano, e registradas na 

paisagem. Tais espaços não têm sido integrados ao planejamento e gestão urbana e regional, no entanto, estão 

materializados na paisagem e são essenciais na dinâmica municipal.  
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Introdução 

 

As discussões a respeito das cidades médias começaram a ganhar importância, no Brasil, a 

partir de 1960, em consequência das altas taxas de migração de sentido rural-urbano. O índice 

de urbanização da população brasileira passou de 45,1% (1960) para 56% (1970), chegando a 

84% em 2010 (Ibge, 2010) e, de acordo com algumas projeções, até 2050, a porcentagem da 

população brasileira vivendo em centros urbanos deverá alcançar 93,6%.  

Nos anos 1970, políticas governamentais, tais como os Planos nacionais de 

desenvolvimento – Pnd I (1971) e Pnd II (1974) –, passaram a investir e incentivar o 

desenvolvimento regional, promovendo aglomerados intermediários entre os centros 

metropolitanos e as zonas rurais, as cidades médias, na tentativa de que essas agissem como 

barreiras receptoras do êxodo rural. As cidades médias são definidas de acordo com as 

funções que desempenham na rede urbana, isto é, o papel dos fluxos de mediação (bens, 

serviços, informação, administração, etc.) entre os territórios da sua área de influência e dos 

outros centros e áreas menores (Sposito, 2009). Essas cidades exercem funções de 

intermediação entre os espaços locais e os espaços regionais e ainda globais, como é o caso 

de Lajeado no Rio Grande do Sul, analisado neste trabalho. 

A economia do País passou por grandes transformações, ao longo dos anos 1970 e 1980, 

com a mudança no modelo de economia de produção fordista para sistemas de produção 

denominados flexíveis, com reflexos significativos no sistema urbano. A partir dos anos 

1980, a diminuição do crescimento demográfico nas metrópoles de escala nacional, gerou 

maior crescimento nas metrópoles regionais e nos aglomerados não-metropolitanos, 

exatamente onde estão inseridas as cidades médias, e, mesmo hoje, os dados mostram que a 

população das cidades médias cresce mais que nas demais cidades do Brasil (Ibge, 2010). 

O Vale do Taquari é constituído por um conjunto de 36 municípios, localizados na região 

central do Estado do Rio Grande do Sul, grande parte dos quais são banhados pelo Rio 

Taquari. Estes municípios, colonizados ainda no século XIX por imigrantes de origem alemã, 

italiana e açoriana, apresentam, hoje, uma população de 327.822 habitantes, concentrados em 

uma área de aproximadamente 4.867 km². Em 2010, o Produto interno bruto (Pib) da região 

chegou a R$ 7,8 bilhões, devidos aos setores industrial, do comércio e de serviços, que 

provocou um crescimento urbano regional significativo, nos últimos anos. O município de 

Lajeado, é considerado o polarizador regional do Vale do Taquari e apresenta uma taxa de 

urbanização de 99,6%, que é superior ao índice brasileiro, que é de 84,2% (Ibge, 2010). O 

crescimento regional, em termos populacionais, passou, nos últimos anos, de 74,27% (1970) 

de população rural para 73,84% (2010) de população urbana, praticamente invertendo os 

índices populacionais.   

Tendo em vista tal crescimento urbano, o que nos interessa são os processos socio-

culturais, econômicos e as novas paisagens que surgem em Lajeado (RS) como resultado do 
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fenômeno da urbanização. O presente trabalho analisa o processo de evolução urbana e 

socioeconômica do município, através do levantamento de dados históricos e fatores 

(econômicos e populacionais) de análise de crescimento urbano, a legislação urbanística 

vigente e suas reverberações no território e, por fim, a identificação e descrição das 

tipologias de espaços, com interações entre rural e urbano e ecológico-paisagísticas 

registradas na paisagem e resultantes de tais processos. 

Para Sauer (1982) a paisagem é o conjunto de formas naturais e culturais associadas, 

formando ‘um todo’ de aspectos físicos e culturais, a um só tempo, e apresentando uma 

identidade baseada na constituição reconhecível, e de limites e relações com outros lugares, 

em um contexto maior. Assim, examinar a paisagem na sua forma, estrutura e funcionalidade 

é de suma importância para compreendermos a urbanização. No presente caso, a urbanização 

do contexto do periurbano. 

 

 

1. Urbano-rural e a interface periurbana 

 

Como ponto de partida, a pesquisa nos leva a buscar o entendimento acerca dos termos 

rural e urbano, assim como uma reflexão inicial do que venha a ser a interface rural 

urbana ou periurbana, conceitos que serão utilizados ao longo deste artigo. Os termos 

rural e urbano são utilizados em diversos meios, com grande variedade de definições, de 

discordâncias e imprecisões, o que tende a ocorrer devido ao foco estar em um dos dois 

extremos: no rural (campo) ou no urbano (cidade).  

Estas definições ganham significado conforme seus objetivos, ou, a compreensão do 

fenômeno requer reconhecer que as definições de urbano e rural variam de acordo com seu 

propósito (qual o objetivo/necessidade que induz à uma tentativa de definição), seus autores 

(quem opera a definição) e do contexto (onde, quando e em que condições isto ocorre) nas 

palavras de Cloke e Johnston (2005). A partir daí, estes autores classificam urbano e rural 

segundo propósitos como técnico-normativas (relacionadas a limites administrativos, de 

instituições, Estado, órgãos públicos, leis e diretrizes); as teórico-metodológicas (de autoria 

de intelectuais e acadêmicos com o objetivo de compreender e avaliar, e produz estudos, 

publicações e recomendações) e as prático-intuitivas (provenientes do senso comum 

surgem dos indivíduos ou da comunidade criando identidade e senso de pertencimento). 

Portanto, as definições técnico-normativas e técnico-metodológicas são atribuídas a 

autores, enquanto que as prático-intuitivas surgem de comunidades, para construir uma 

identidade, enquanto que as definições teórico-metodológicas são geralmente concebidas 

no meio acadêmico por sociólogos, geógrafos, arquitetos, urbanistas, planejadores e 

ecologistas e nem sempre mantém um consenso entre si. 

Os sociólogos Sorokin, Zimmerman e Galpin (1991) evidenciam as diferenças entre o 

urbano e o rural, apontando que é preciso examinar estes ‘mundos’ em seus estágios 
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avançados, assim, evidenciam as diferenças a partir de dois objetos claramente definidos e 

de oposição evidente, a cidade e o campo. Enfatizam as características sociológicas que 

estruturam os universos sociais urbanos e rurais, que seriam genéricas no espaço e 

relativamente constantes no tempo. Como exemplo, a principal característica da população 

rural seria a ocupação no setor primário (agricultura, pecuária e pesca) enquanto a população 

urbana se caracteriza pela ocupação nos setores secundários e terciários. Sorokin e 

Zimmerman (1929 apud Asensio, 2005) desenvolveram uma teoria sobre o ‘continuum rural-

urbano’, defendendo uma transformação inevitável das áreas rurais em urbanas. Receberam 

críticas, pois, as variáveis utilizadas (densidade populacional, tamanho da comunidade, 

mobilidade social, etc.) diferenciavam o mundo rural do urbano a partir de uma relação 

comparativa tendo os aspectos urbanos como referência e construíam uma ideia de que o 

rural estaria em uma fase anterior, de desenvolvimento, em relação ao mundo urbano. Este 

tipo de abordagem é muito criticada nos dias atuais, devido à realidade socioespacial que se 

torna cada vez mais complexa e as diferenças entre o rural e o urbano, mais difíceis de serem 

identificadas, especialmente, em função das suas interações.  

Camarero (1993) destaca que a área rural é de fato um espaço heterogêneo e 

fragmentado no território, onde há partes que continuam os processos urbanizadores e 

outras que passam a valorizar novas atividades de um rural seletivo (qualidade ambiental, 

paisagem cultural e residência). Além dele, outros autores também defendem a ideia de um 

renascimento do rural, de uma ruralidade associada a novas funções: ambientais, culturais, 

paisagísticas, residenciais, de lazer e industriais. 

Para Queiroz (1978), diante das transformações pelas quais passam a estrutura e a 

organização social agrária e a penetração, cada vez maior, por elementos urbanos, 

poderíamos considerar que estaria andamento um processo de homogeneização rural -

urbana, que levaria a abolir a especificidade das duas sociedades interligadas. Segundo 

a autora, nem sempre houve uma heterogeneidade acentuada entre campo e cidade e 

nem sempre as relações entre ambos teriam sido as mesmas. Baseada em Robert 

Redfield (1961), a autora explica que haveria três tipos de estrutura e organização 

social: a) a sociedade tribal (inexiste divisão rural-urbana, grupos sociais pequenos, 

divisão do trabalho fraca, sem concentração urbana; b) a sociedade agrária (a cidade 

como centro político administrativo, consumidora dos produtos do campo que é o 

verdadeiro produtor; c) sociedade urbana (cidade liberta do campo através do 

desenvolvimento tecnológico, produtora, reorganiza o trabalho agrário via máquinas, 

impõe ao meio rural seu estilo de vida e sua estratificação social de base econômica). 

Assim, nas sociedades globais haverá equilíbrio entre campo e cidade de acordo com o 

tipo, e os três tipos expostos podem ocorrer de maneira concomitante no tempo e no 

espaço em uma determinada sociedade. E as relações entre os tipos serão diversas e 

conforme com o momento histórico e a sociedade onde ocorrem.  

Para Fontoura (2011), seria ainda essencial refletir sobre a existência da cidade.  
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Em qualquer tempo e qualquer cidade temos que pensar em uma forma de excedente de alimentos, 

em um sistema de trocas, e também uma territorialidade destas trocas. Portanto, uma relação. A relação 

campo-cidade nasce da possibilidade da sociedade humana produzir alimentos em quantidade maior do 

que a necessária à sua subsistência. A cidade cresce na medida em que o campo tem a possibilidade de 

se auto sustentar e sustentar as pessoas que se ocupam de outras tarefas que não a agricultura. A 

separação da Natureza começa por um modo de vida que não produz a sua alimentação, necessidade 

básica para a existência humana (Fontoura, 2011: 43). 

 

Seguindo tal lógica, a cidade se desenvolve de maneira artificial em relação ao seu 

meio, o ser humano pode se dedicar a atividades não agrícolas, e o modo de vida urbano 

passa a se definir a partir dessas novas atividades. Assim também o meio rural absorve 

novos costumes e se torna consumidor, alterando também o seu modo de vida. Assim, 

para Fontoura (2011), perde sentido a ideia de um meio rural natural e um urbano 

artificial, pois o meio rural se moderniza conforme essas novas relações sociais 

advindas da cidade, que se transferem para o campo, ao passo que o campo se integra e 

se organiza na divisão social do trabalho, na mesma lógica do meio urbano. 

O fato é que se observa uma transição conceitual gerada a partir de novos processos socio-

culturais, técnicos e tecnológicos, e das novas paisagens e territorialidades, provenientes dos 

fenômenos da globalização e da crise ambiental, sendo um dos aspectos mais importantes 

destas mudanças as novas formas de articulação entre o mundo urbano e rural, mudanças que 

ocorrem com maior força nas áreas de interface periurbana
1
 (Furtado, 2011). Ainda segundo 

este autor, o interesse pelas áreas de interface desafia conhecimentos e conceituações 

estabelecidos e aponta a necessidade de promover adaptações no conjunto de conceitos e 

práticas do planejamento e gestão urbana e regional, para dar conta dos novos lugares e 

territorialidades que se apresentam. 

O estudo destas áreas permitirá verificar se essas transformações ocorrem com a 

hegemonia da dinâmica urbana se expandindo sobre o rural ou estamos assistindo a novas 

formas de articulação, que dão origem a novos lugares, com características próprias? 

Compreender as diversas formas que essa intrincada rede de fluxos e interações entre o 

rural e o urbano gera e materializa, saber onde elas ocorrem e suas consequências, para as 

pessoas e para o ambiente natural, é central para dar conta das dinâmicas de expansão das 

cidades e para o planejamento do desenvolvimento territorial. 

Conceitos elaborados nos últimos vinte anos sobre as áreas de interface periurbana, 

como o estudo das Universidades de Nottingham e Liverpool, apresentam uma elaboração 

                                                 
1
 Existem diversos termos utilizados para definir estas áreas onde ocorrem as relações rural-urbano, o 

termo franja urbana foi utilizado pela primeira vez em 1937, pelo geógrafo Joseph Russel Smith como 

referência a uma área construída fora dos limites administrativos da cidade. No Brasil, o sociólogo Gilberto 

Freire que estudou tais relações utilizou o termo rurbano, porém não há uma definição terminológica 

específica para este espaço e são usados vários termos com este objetivo, tais como: rural-urban fringe, 

banlieue, franja rururbana e espaço periurbano (Furtado, 2011: 148). 
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para as áreas periurbanas: 

 
zonas ou áreas nas bordas das cidades, onde os processos de desenvolvimento urbano e rural se 

encontram, se misturam e interagem. Geralmente não é uma área definida, mas um território difuso 

identificado por combinações de traços e fenômenos, gerados principalmente por atividades dentro da 

zona urbana propriamente dita. O desenvolvimento de uma área periurbana é uma consequência 

inevitável da urbanização. Na medida em que as cidades de Países em desenvolvimento continuam a 

crescer, as áreas periurbanas se movem, em ondas, para fora (Nottingham and Liverpool Universities, 

1998: 8-9, apud Adell, 1999). 

 

No geral, estas áreas apresentam uma série de caraterísticas comuns, dentre as quais: a) 

composição social heterogênea; b) grande crescimento demográfico; c) usos heterogêneos; 

d) grande dinâmica de transformações físicas; e) superexploração de estruturas ambientais 

estratégicas; f) conflitos socioambientais; g) pressão sobre o solo; h) dinâmica de expansão 

espacial horizontal; i) falta de regulação (Furtado, 2011: 157). 

Identifica-se que persiste a ideia de que estas áreas, com o tempo, farão parte da cidade. 

Uma concepção centrada na cidade e no seu avanço sobre as áreas rurais que, no entanto, 

vem sendo substituída por uma percepção que entende essas áreas como espaços onde os 

processos urbanos e rurais, de natureza ecológica, socioeconômica e cultural interagem e 

passam a configurar um território (Furtado, 2011: 153). 

Em estudos que dão maior ênfase a questões sociais e ecológicas, como o de Atkinson (1992), 

é fundamental que o rural e o urbano sejam considerados e tratados de forma conjunta, numa 

visão chamada «paradigma da bio-região urbana». Essa visão promove uma proposta de 

planejamento urbano e regional baseado na sustentabilidade, onde se respeitem as relações entre 

as grandes cidades com o meio que as cerca, buscando integração e interações que tragam maior 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

A partir destes autores, e nesta breve revisão da literatura, conclui-se que o meio rural 

não pode ser estudado isoladamente, pois é parte de um conjunto social mais amplo que 

inclui a cidade, assim como o meio urbano não pode deixar de considerar os aspectos 

rurais. Vimos também que há diversas concepções sobre áreas de interface periurbana, e 

este estudo busca compreender, e focar, nos processos formadores das paisagens das áreas 

de interface do estudo de caso e opta por investigar aquelas que mais se aproximam da 

realidade que buscamos tratar.  

 

 

2. Legislação e crescimento urbano 

 

De acordo com a Constituição federal de 1988, capítulo II, Da política urbana, artigos 

182 e 183, a política urbana é parte da ordenação econômica e financeira do Estado, como 

«política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal». Com o 
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objetivo de ordenar o desenvolvimento das «funções sociais da cidade» e «da propriedade» e 

a garantia do bem-estar dos habitantes, sendo os municípios responsáveis por sua 

implementação (Brasil, 1988). E, desde então, os municípios brasileiros estão assegurados 

pela legislação de sua autonomia no que se refere ao planejamento e ao ordenamento de seus 

territórios político-administrativos (Goulart, Terci e Otero, 2013), o que lhes garante relativa 

facilidade para ampliar suas zonas urbanas, prática que tem sido realizada com frequência e 

intensidade (Santoro, 2012).  

Novos padrões de gestão local também foram consolidados pelo Estatuto da cidade (Ec); 

a lei federal n.10.257/2001 definem novos instrumentos a serem aplicados pelos 

municípios, modificando, assim, as formas de atuação do poder público municipal quanto 

às formas de ação e modificação do espaço urbano (Alvim, Castro, 2010). 

O Ec passa a dar grande importância ao Plano diretor municipal, que é considerado o 

«instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana» (Brasil, 2001).  

Por sua vez, é a lei do perímetro urbano que institui e indica a linha divisória oficial 

entre as áreas urbana e rural, «servindo tanto para fins urbanísticos quanto tributários» 

(Ibge, 2001: 116). Este é o instrumento de planejamento mais utilizado no Brasil, e já 

estava presente em 83,6% dos municípios em 2013 (Ibge, 2014: 55); é associado ao 

macrozoneamento, ou seja, ao uso e ocupação do solo do território municipal. Para 

estabelecer ou alterar o perímetro urbano, os municípios necessitam aprovar na Câmara 

municipal a lei específica, lei do perímetro urbano, que define os limites da zona urbana. 

Ao defini-la, tudo que estiver fora do perímetro urbano será denominado como área rural, 

portanto, ampliar o perímetro urbano significa não apenas expandir área de possível 

urbanização, mas também, diminuir a área para fins rurais
2
. 

Segundo levantado por Gabe (2017), diversos municípios brasileiros expandiram seus 

perímetros urbanos, significativamente, desde o início da década de Setenta até o início da 

segunda década deste século. Aquele autor aponta a conjuntura político/econômica, a 

permissividade assegurada pela legislação (flexibilização) e práticas de planejamento e gestão 

urbana como os aspectos que favoreceram a prática de expansão desmedida do perímetro 

urbano. 

De acordo Santoro (2012, 2014), os municípios são os agentes desta prática que acontece 

de acordo com a legislação vigente, no entanto, atendendo interesses políticos, sob a demanda 

do mercado imobiliário, conformando zonas urbanas superdimensionadas e, muitas vezes, em 

desacordo com as reais necessidades dos municípios e das suas populações. 

Através de análise de dados obtidos pelo Ibge e Embrapa, foi possível verificar que a área das 

                                                 
2
 Até 2012 essas alterações aconteciam sem exigência de estudo de impacto ambiental ou urbanístico, no 

entanto, essa situação dá indícios de estar mudando com a promulgação da lei federal n.12.608/12 que 

estabelece, entre outras medidas, que os municípios, ao ampliarem seus perímetros urbanos, devem realizar 

um projeto específico instituído por lei municipal que contemple aspectos socioambientais e aspectos 

urbanísticos (Brasil, 2012). 
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zonas urbanas dos municípios brasileiros corresponde a quatro vezes as áreas efetivamente 

urbanizadas, mapeadas por satélite, o que demonstra que, possivelmente, os municípios 

ampliaram de forma exagerada seus limites urbanos (Santoro, Cobra e Bonduki, 2010). Tal 

identificação demonstra que a ampliação dos perímetros urbanos tende a não apresentar relação 

direta com as demandas reais de crescimento urbano, dos municípios, no período analisado. 

Para Santos (1993: 9) a urbanização brasileira «se tornou praticamente generalizada». 

Desenvolvem-se metrópoles, cidades intermediárias ao lado de cidades locais, e o que ocorre é 

que, todas adotam um «modelo geográfico de crescimento espraiado», ou seja, com ampliação 

exagerada dos seus perímetros urbanos, «o que é causa e é efeito da especulação». De modo 

geral, ocupam amplas superfícies do território, no entanto, repletas de vazios e com 

características que podem ser definidas como categorias espaciais relevantes: «tamanho urbano, 

modelo rodoviário, carência de infraestruturas, especulação fundiária e imobiliária, problemas 

de transporte e periferização da população», sendo que cada uma das categorias mantém as 

demais e o crescimento urbano e vice-versa (Santos 1993: 95).  

O processo de crescimento físico, que transforma as áreas rurais e naturais em áreas urbanas, 

avançando e construindo sobre estas áreas anteriormente não edificadas, este processo de 

crescimento horizontal que ocorre através do surgimento, principalmente, de novas áreas 

residenciais (loteamentos e condomínios), o denominamos de expansão urbana (Bhatta, 2010). 

É importante salientar que a ampliação do perímetro urbano converte através da lei o uso 

do solo rural em urbano, porém, não corresponde ao processo de expansão urbana em si 

(Santoro, 2012). O mesmo ocorre de forma gradual, em etapas, da mudança normativa 

(alteração da lei de perímetro) às transformações físicas (transformação do uso do solo), o 

que resultará na valorização do preço da terra e na alteração dos padrões de uso e ocupação 

do solo, reverberando em alterações ambientais e da paisagem. 

 

 

3. A paisagem como elemento de análise  

 

O conceito de paisagem tem sido historicamente discutido pela geografia. Sua 

identificação, descrição e interpretação apresenta diversas abordagens, no entanto, é através 

da paisagem que os geógrafos têm incorporado a dimensão cultural nos seus estudos e, 

consequentemente, colaborado com outras disciplinas. 

No método desenvolvido por Carl Sauer, a paisagem é analisada em suas formas 

materiais e há a preocupação em investigar como a cultura humana, analisada a partir de 

seus artefatos materiais, transforma a paisagem (Ribeiro, 2007). Segundo Sauer 

 
a geografia baseia-se, na realidade, na união dos elementos físicos e culturais da paisagem. O conteúdo da 

paisagem é encontrado, portanto, nas qualidades físicas da área que são importantes para o homem e nas 

formas do seu uso da área, em fatos de base física e fatos da cultura humana (Sauer, 1996 [1925]: 303). 
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Para Sauer a cultura é o agente, a área natural é o meio, e a paisagem cultural o resultado 

(Sauer, 1996[1925]). Ele admite que as dimensões estética e subjetiva da paisagem existem, 

mas que não fazem parte do interesse científico, na medida em que não podem ser 

mensuradas e classificadas. Outro ponto importante no estudo daquele autor é a variável 

tempo. Segundo ele, não é possível formar uma ideia de paisagem exceto em termos de suas 

relações com o tempo, bem como com o espaço, na medida em que ela está em um contínuo 

processo de desenvolvimento e mudança no tempo e no espaço (Sauer, 1996[1925]). Sua 

principal contribuição é o método morfológico, no qual os elementos de composição da 

paisagem e suas relações se tornam suscetíveis de investigação científica, classificação e 

mensuração. 

Outra forma de tratar o conceito de paisagem aborda seus aspectos simbólicos. Um dos 

principais autores desta teoria é Denis Cosgrove, que afirma terem sido as novas formas de 

produção introduzidas que consolidaram novas visões de mundo e uma nova percepção da 

relação entre o homem e a natureza. O autor associa a produção cultural à prática material e 

para ele, a paisagem precisa ser entendida como parte de uma história mais ampla da 

economia e da sociedade, no contexto histórico das relações humanas de produção, entre 

pessoas e o mundo que habitam (Ribeiro, 2007). 

Entre os geógrafos brasileiros cabe citar Milton Santos (2006), para quem a paisagem é 

o conjunto de formas que, em dado momento, expressam as sucessivas relações entre 

homem e natureza, ou seja, um conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente 

caracterizam uma área, como formas criadas em momentos históricos e temporais 

diferentes, mas que coexistem no momento atual e, no espaço, realizam as funções sociais. 

Segundo Mela (2017: 69) a Convenção europeia da paisagem explica em seu art.38 que 

«as paisagens se constituem simultaneamente e inseparavelmente pelo efeito de forças 

naturais e ações de seres humanos, formando um todo que evolui ao longo do tempo» ou, 

em sua concepção, a paisagem se apresenta como «o produto de uma evolução conjunta, 

entre o ambiente natural e sociedade humana, em que cada elemento opera com 

modalidades e temporalidades próprias, constantemente conduzindo a alterações por efeito 

da ação dos outros» (Mela, 2017: 70). Para o autor a paisagem é ainda uma percepção do 

território por aqueles que lá vivem, um conjunto de elementos que lhe dão identidade 

espacial, uma continuidade reconhecível, apesar da evolução contínua. 

Para Verdum (2012) estudar a relação natureza e sociedade tendo como categoria de 

análise a paisagem é de extrema importância: através dela é possível compreender parte da 

complexidade do espaço geográfico em determinado momento do processo.  

Entende-se assim que a paisagem é resultado da vida das pessoas, dos processos produtivos e 

da transformação da natureza, mostrando a história de uma comunidade, em um determinado 

lugar, em um determinado momento, e que precisa ser registrada e analisada. 
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4. Lajeado, os fatores de desenvolvimento locais e a ocupação do território 

 

O território original de Lajeado pertenceu inicialmente aos colonizadores descendentes de 

açorianos, no entanto, o governo federal estava interessado em ampliar o espaço para a 

colonização e viu nas terras do Vale do Taquari a oportunidade de estabelecer na região uma 

colônia agrícola. A partir de 1855 começaram a chegar a Lajeado as famílias de origem alemã 

(provenientes de São Leopoldo e, numa porcentagem menor, vindas diretamente da Alemanha) 

que passaram a ocupar lotes e a desenvolver suas atividades basicamente agrícolas (Schierholt, 

1992). Tudo era desembarcado ou embarcado às margens do Rio Taquari, fazendo surgir o porto 

de Lajeado. Em função do estabelecimento do porto, por volta de 1862, começa a surgir um 

centro para o povoado, o primeiro núcleo urbano. 

Em síntese, os primeiros núcleos urbanos do Vale do Taquari, tiveram sua origem na 

prestação de serviços mínimos às populações rurais (culto, ensino, recreação, abastecimento) 

e também à função de apoio à produção agrícola, como coleta, comercialização e transporte 

(Muller, 1974: 111). 

No final dos anos 1960 a navegação fluvial entra em crise, por um lado causada pela 

legislação, por outro lado pelas dificuldades que o rio apresentava à navegação e também pelo 

desenvolvimento rodoviário que já começa a ocorrer após 1950. 

Com implantação completa, em 1970, da rodovia federal Presidente Kennedy (atual Br 

386) esta foi a primeira a ligar a região a Porto Alegre, cortando os municípios de Lajeado e 

Estrela e atravessando o Rio Taquari, tangenciando o entroncamento hidro-rodo-ferroviário 

(Muller, 1974). 

No mesmo período começou a ser implantada também a Ers 130, rodovia estadual, que 

ligava Venâncio Aires a Encantado, passando também por Lajeado, reflexo dos 

investimentos e dos planos de desenvolvimento do governo federal para a expansão e 

ocupação de todo território brasileiro, cuja motivação é o escoamento da produção agrícola 

e industrial, integrando-as à rede de circulação nacional. O aparecimento de indústrias, o 

desenvolvimento do comércio e do setor de serviços na região provocaram alterações e 

crescimento urbano significativo.  

O município de Lajeado apresenta a maior população residente regional de 71.445 habitantes 

(Ibge, 2010) e população estimada de 85.033 para o ano de 2020 (Ibge) e é considerado cidade-

sede da região. A taxa de urbanização é de 99,6%, superando a média gaúcha e brasileira; o Pib é 

de R$ 2.179.579,31 (o Pib per capita é de R$ 30.491,73) superando a média estadual e nacional, o 

que demonstra o crescimento significativo do município em relação aos demais integrantes do 

Corede Vale do Taquari (Ibge, 2010). A Figura 1 apresenta a localização do município de 

Lajeado no Corede Vale do Taquari e no Estado do Rio Grande do Sul. 

Faremos, aqui, uma breve análise da evolução numérica da população, sua distribuição 

na cidade e da atividade econômica, por setores, sua estrutura e evolução, pois são 

elucidativos das funções urbanas possibilitando o entendimento da evolução do crescimento 
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do município, e incluiremos aspectos espaciais. 

 
Figura 1 - Mapa de localização, Rio Grande do Sul, Corede Vale do Taquari e Lajeado 

 

 
 

Fonte: Organizado e adaptado por Scheibe a partir de Codevat e Fee (2016).  

 

O Gráfico 1 apresenta a evolução dos dados populacionais de Lajeado para os anos de 

1950, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. O núcleo urbano em 1950 representava apenas 

17,08% da população do município, enquanto os demais habitantes estavam na área rural, o 

que demonstra que a estrutura da área era de economia basicamente agrícola. Nos anos 

seguintes observa-se um crescimento da população urbana, sendo que, por volta de 1980 a 

população urbana ultrapassa a população rural, reflexo das alterações na estrutura da 

economia local. Atualmente, a população rural representa apenas 0,4% da população do 

município. Além da migração de sentido rural-urbano, tais taxas de urbanização, se devem 

em parte às sucessivas emancipações e consequentes perdas de território ocorridas ao longo 

do tempo e à redução significativa da área rural, via sucessivas ampliações do perímetro 

urbano da cidade, ocorridas através de decisões político-administrativas. 

Além disso, observa-se a alteração das funções urbanas na cidade, principalmente do 

desenvolvimento do setor de comércio e serviços. Através do Gráfico 2, apresenta-se o 

Valor adicionado bruto
3
, um curto panorama da evolução da economia local para os anos 

de 1985, 1998, 2010 e 2017.  

 

                                                 
3
 O Valor adicionado bruto (Vab) é o valor que cada setor da economia (agropecuária, indústria e serviços) 

acresce ao valor final de tudo que foi produzido em uma região (Pessoa, 2017). 



Visioni LatinoAmericane  

 

 

Anno XIII, Supplemento al numero 24, Gennaio 2021, Issn 2035-6633                                                                                                      245 

 

 

 
Gráfico 1 - Evolução numérica da população total, rural e urbana 

 

 
 

Fonte: Elaborado por Scheibe a partir de dados da Fundação de economia e estatística (2020).  

 

É possível observar que no ano de 1985 a agropecuária ainda tinha participação 

relevante na economia local. No entanto, o setor terciário, comércio e serviços, já 

predominava seguido pela indústria. Ao longo do tempo esta hegemonia se acentua ainda 

mais. No último período a agropecuária é responsável por apenas 0,40%, a indústria por 

20,22% e o comércio e serviços por 79,38%. Esses dados indicam uma participação 

predominante do setor de comércio e serviços, seguido da indústria e consideravelmente 

menor da agropecuária. 

Apesar do destaque do setor de serviços, os segmentos da indústria foram os que mais 

cresceram nos últimos anos e de maneira diversificada, principalmente no ramo de produtos 

alimentícios e bebidas. Seguem-se os ramos de têxtil e artefatos de tecidos, madeira e 

mobiliário, metalurgia, borracha e outros. Esta industrialização está ligada também ao 

fenômeno de desconcentração da indústria de Porto Alegre em direção a áreas periféricas. 

Dados apontam que a indústria de transformação é responsável por 26,2% do pessoal 

ocupado em Lajeado. 
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Gráfico 2 - Valor adicionado bruto 1985, 1998, 2010 e 2017 

 

 
 

Fonte: Elaborado por Scheibe a partir de dados da Fundação de economia e estatística (2020). 

 

Aliado ao processo de crescimento urbano demonstrado, com as alterações das funções 

intraurbanas e regionais do município, o estudo de Gabe (2017) apresenta os mapas da 

evolução da expansão urbana no município relacionando-a às ampliações sucessivas do 

perímetro urbano e que vieram a eliminar grande parcela da zona rural do município 

(Figura 2).  

A primeira ampliação significativa, em 1992, ocorreu junto com a revisão do Plano 

diretor, alterando a área da zona urbana de 28 km² para 41 km². A segunda, em 1998, com 

alteração do perímetro sem revisão do Plano diretor, passando para 78 km² de área da zona 

urbana e por último, em 2006, totalizando 90% de sua área territorial municipal urbana e 

onde reside 99% de sua população. Ainda segundo tal expansão urbana chama atenção pelo 

rápido desenvolvimento, ocorrido através de vários novos loteamentos e condomínios, e 

por sua extensão, que avança em todas as direções, inclusive sobre áreas que ainda 

conservam características e usos predominantemente rurais, ou seja, de forma descontínua e 

cada vez mais dispersa na malha urbana municipal (Gabe, 2017). 
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Figura 2 - Mapa da ‘manc a urbana’ e do perímetro urbano de Lajeado, 1984-2016 

 

 
 

Fonte: Organizado e adaptado por Scheibe (Gabe, 2017).  
 

Para um melhor entendimento Gabe (2017) apresenta ainda os mapas de cobertura do 

solo para cada período, o que permite uma análise visual, com a qual é possível constatar 

que a composição é heterogênea, constituída de vários tipos de coberturas que se encontram 

distribuídas espacialmente (Figura 3). Ao longo do período considerado, é possível 

verificar o aumento das áreas construídas, o que evidencia o processo de expansão urbana, 

sendo que os tipos de cobertura que apresentaram redução foram as classes ‘cultivado A’, 

‘cultivado B’ e ‘vegetação rasteira’, e que normalmente são associadas aos usos agrícolas e 

pecuários. Sendo assim, a alteração dessas classes de cobertura do uso do solo, ocorridas 

depois de sucessivas ampliações do perímetro urbano, demonstra também a irrelevância 

que passa a ter o setor agrícola para a economia do município. Segundo dados do Ibge, em 

2010 havia apenas 1.800 hectares de área cultivada no município. 
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Figura 3 - Mapas temáticos de cobertura do solo de Lajeado / RS para o período de 1984 a 2016 

 

 
 

Elaboração: Classificações constituídas por 8 classes de cobertura e obtidas através do método de 

classificação (Gabe, 2017), Organizado e adaptado por Scheibe. 

 

 

5. Análise da paisagem periurbana 

 

A análise da dimensão paisagística da área periurbana no município de Lajeado se 

apresenta como principal neste trabalho, pois é a paisagem o resultado materializado da 

legislação urbanística, dos processos socio-culturais, econômicos e das territorialidades que 

surgem na cidade e que foram descritos anteriormente. 

A abordagem adotada para tal investigação é a descrição gráfica (Rigatti, Trusiani, 2017) 

descritiva/interpretativa. Através da narrativa fotográfica, será realizada uma descrição das 

características dos elementos estruturais da paisagem (vegetação, morfologia, hidrologia, etc.) e a 
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identificação dos âmbitos da paisagem de interação rural-urbano nas áreas periféricas do 

território. Os âmbitos são definidos pelas características dos elementos estruturais presentes (de 

infraestrutura, edilícios, da vegetação e do ambiente natural) e pela caracterização rural-urbano 

observada. Os locais selecionados para a análise dos estudos de caso pretendidos, são áreas que, 

no ano de 1984 (Figura 2), ainda faziam parte da zona rural do município, e que após a ampliação 

do perímetro urbano de 1992, passaram a fazer parte da zona urbana. A Figura 4 mostra a 

localização dos estudos de caso definidos: Âmbito 1 - Paisagem da cidade em expansão. 

Loteamentos e condomínios; Âmbito 2 - Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos e 

produção agrícola em meio urbano; Âmbito 3 - Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos 

e paisagem natural de valor ecológico; Âmbito 4 - Paisagem agrária-colonial remanescente em 

meio urbano. 

 
Figura 4 - Mapa com os limites do município de Lajeado / RS e a identificação dos âmbitos da paisagem 

 

 
 

Fonte: Prefeitura municipal Lajeado, elaboração das autoras (2020).  

 

 

5.1. Âmbito 1. Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos e condomínios 

 

Os casos definidos como Âmbito 1 apresentam características de urbanização dispersa, com 

infraestrutura urbana praticamente completa e pouca ou nenhuma interação com o rural. 

No Caso 1 a área se encontra no bairro Conventos, bairro este que, durante muitos anos 
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foi ocupado por pequenas propriedades rurais familiares. No entanto, desde 1992, com a 

expansão do perímetro urbano, passou a ser uma área de implantação de novos loteamentos 

habitacionais, grande parte deles com incentivo do governo federal, no Programa minha 

casa minha vida (Mcmv) e outros como condomínios horizontais fechados, de alta renda, o 

que contribuiu para o processo de urbanização da área. Na Figura 5 é possível observar que 

a paisagem se caracteriza por elementos construídos, como o condomínio fechado Blumen 

Park e o loteamento Largo dos conventos (com diversos lotes disponíveis para venda e 

edificações já concluídas). É possível verificar também que a vegetação arbórea e natural 

foi retirada, restando poucos espécimes.   

 
Figura 5 - Caso 1. Paisagem da cidade em expansão, loteamentos e condomínios 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo e elaboração Scheibe (2020). 

 

A Figura 6 mostra o Caso 2, do âmbito 1 da análise. A paisagem descrita localiza-se entre os 

bairros Planalto e Igrejinha, e é possível observar que a paisagem da área é composta por 

elementos construídos, basicamente edificações unifamiliares. Tal ocupação ocorreu através de 

projetos do programa Mcmv e ainda está em processo de loteamento. A vegetação natural 

também foi retirada e pode ser percebida apenas como plano de fundo. 

 
Figura 6 - Caso 2. Paisagem da cidade em expansão/loteamentos e condomínios 

 

 
 

Fonte: Arquivo e elaboração Scheibe 2020. 
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5.2. Âmbito 2. Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos e produção agrícola em meio urbano 

 

Os casos apresentados, definidos como Âmbito 2, foram assim denominados por 

apresentarem características de urbanização dispersa, com infraestrutura urbana e áreas de 

produção rural, embora estejam localizados em zona urbana. 

No Caso 3 (Figura 7) a área se localiza no limite entre os bairros Conventos e Moinhos d’água 

(prolongamento da avenida que leva diretamente à área central do município). A área apresenta a 

implantação de diversos novos loteamentos e empreendimentos tais como condomínios 

horizontais, fechados, de alta renda.  
 

Figura 7 - Caso 3. Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos e produção agrícola em meio urbano 

 

 
 

Fonte: Arquivo e elaboração Scheibe (2020). 

 

A paisagem é composta pela infraestrutura viária urbana, por elementos construídos 

(muros que delimitam o condomínio fechado) e novos loteamentos, com lotes ainda não 

edificados. A vegetação arbórea aparece com maciços entre as áreas de produção agrícola 

que ocupam os lotes, no momento. Esta mesma situação ocorre no Caso 4, que se localiza 

na Rua João Goulart, entre os bairros Planalto e Igrejinha (Figura 8). 

 
Figura 8 - Caso 4. Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos e produção agrícola em meio urbano 

 

 
 

Fonte: Arquivo e elaboração Scheibe (2020). 
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5.3. Âmbito 3. Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos e paisagem natural de valor ecológico 

 

O Âmbito 3 foi assim definido quando a paisagem apresenta características de 

urbanização dispersa, com infraestrutura urbana e espaços naturais e de valor ecológico, 

localizado na zona urbana. 

No caso 5 (Figura 9), a área se localiza no bairro Carneiros, próximo ao campus da Univates 

(Universidade do Vale do Taquari) e a Rua Bento Rosa, que liga o bairro diretamente à rodovia 

Br 386. A área apresenta a implantação de diversos loteamentos e empreendimentos tais como 

condomínios horizontais, fechados, de alta renda. É possível observar que a paisagem é composta 

por infraestrutura urbana e a implantação de novos loteamentos, com a maioria dos lotes não 

edificados. O que chama a atenção nesta área é a proximidade e as vistas para o rio Taquari e a 

presença de vegetação arbórea e natural, que forma um maciço linear, pertencente à Área de 

preservação permanente (App), ao longo da margem do rio.  

 
Figura 9 - Caso 5. Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos e paisagem natural de valor ecológico 

 

 
 

Fonte: Arquivo e elaboração Scheibe (2020). 

 

O Caso 6, que se localiza na Rua Carlos Spohr Filho, no bairro Moinhos d’água (Figura 10), 

se repete a implantação de loteamentos e condomínios fechados de alta renda como o 

condomínio Land Haus configurando a paisagem construída local. Porém, esta paisagem 

apresenta a ocorrência de vegetação natural em um grande maciço que corresponde à área do 

jardim botânico de Lajeado, definido pelo zoneamento municipal como Ute (Unidade territorial 

especial). 
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Figura 10 - Caso -6. Paisagem da cidade em expansão. Loteamentos e paisagem natural de valor ecológico 

 

 
 

Fonte: Arquivo e elaboração Scheibe (2020). 

 

 

5.4. Âmbito 4. Paisagem agrária-colonial remanescente em meio urbano 

 

O âmbito 4 foi definido porque a paisagem apresenta características específicas de 

produção agrícola com reminiscências do traçado colonial original. Embora estas 

características, a área está, hoje, localizada em zona urbana, devido a alterações no 

perímetro urbano e é definida no zoneamento de uso do solo como Utrural (Unidade 

territorial rural). 

 
Figura 11 - Caso 7. Paisagem agrária-colonial remanescente em meio urbano 

 

 
 

Fonte: Google earth, elaboração Scheibe (2020). 

 

O Caso 7 (Figura 11), a área se localiza no bairro São Bento (prolongamento da Rua Carlos 

Spohr Filho) e mantém as características de pequeno núcleo rural tradicional, de propriedade 

rural familiar com área de terra cultivada, algumas propriedades com cultivo de alimentos 

orgânicos e pequeno núcleo local de comércio e serviços, tais como escola, mercado e igreja. A 

paisagem local é constituída por elementos de cultivo agrícola e vegetação natural e é onde 
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ainda é possível encontrar tipologias edilícias com características históricas, associadas aos 

períodos iniciais da colonização europeia no município. 

 

6. Considerações finais 

 

Desta forma verificamos que historicamente existem visões dualistas, que por vezes 

tratam os conceitos de rural e urbano de maneira oposta, assim como diferentes percepções 

sobre as áreas de interface periurbana, ou seja, das relações que ocorrem e geram espaços 

de articulação entre o urbano e o rural. Porém, em dado momento, fica claro que a 

dualidade se apaga diante da complementaridade atual entre ambos, das novas dinâmicas 

sociais, vínculos e fluxos que se materializam na paisagem, resultados dos fenômenos como 

a urbanização. 

No caso de Lajeado, é possível perceber que as mudanças nos modelos de produção 

globais e as dinâmicas regionais/locais do período influenciaram fortemente a economia e o 

crescimento local e consequentemente a configuração da cidade e sua paisagem. A 

interface periurbana se apresenta como um território disperso, com uma paisagem 

fragmentada, onde a dinâmica urbana se expande sobre o rural. Ficam evidentes as 

transformações físicas, como o aumento das áreas construídas e a redução das áreas de 

cultivo, o crescimento demográfico acelerado, os conflitos socioambientais, a pressão do 

mercado imobiliário sobre o solo e a flexibilização da legislação que colabora efetivamente 

com tais transformações.  

Verifica-se, através dos casos estudados, que a expansão urbana ocorre de maneira 

dispersa, avança por todos os bairros e sobre a área rural, gerando uma paisagem 

heterogênea. Através dos âmbitos de paisagem definidos, percebe-se que as paisagens 

rurais foram, em sua maioria, absorvidas pelo processo de urbanização, no entanto, parte 

delas, mesmo com a flexibilização do perímetro urbano, manteve as características e usos 

rurais. Identifica-se que nos âmbitos 2, 3 e 4, os processos urbanos e rurais mantêm fluxos e 

interações, em maior ou menor grau, gerando assim paisagens singulares na cidade. Porém, 

os vazios urbanos que podem ser observados, tanto na malha urbana e consequentemente na 

paisagem podem indicar que a zona urbana possa ter sido superdimensionada para a 

realidade local.  

Sendo assim, através do estudo da paisagem perirubana local foi possível compreender 

que, pensando em um crescimento urbano e regional sustentável, será necessário reavaliar as 

diretrizes e os planos que definem o atual padrão de gestão do território do município e 

incorporar as demandas ecológicas (no âmbito da sustentabilidade); a organização da 

produção rural do município (no âmbito da segurança alimentar) e a atenção à qualidade de 

vida da população. 
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