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Abstract 

The author investigates the changes introduced to the remaining rural landscape in the municipality of Estância Velha, 

Rio Grande do Sul, and its relationship with the historical origins of this territory in the German colonization. She uses 

four typologies as indicators of the land-use change process in rural areas; she compares the findings with the structure 

of the territory, the organization and the characteristics of the German colonies, verifying their relationship with the 

changes in the landscape, and, finally, she observes a historical trend to the fractionation of the lots, currently 

intensified, which puts the long-term existence of this rural area at risk. 

Keywords: German colonization, landscape analysis, landscape transformation, rural landscape, rural-urban 

transformation 

La autora investiga los cambios introducidos en el resto del paisaje rural en el municipio de Estância Velha, Rio 

Grande do Sul, y su relación con los orígenes históricos de este territorio durante la colonización alemana. Utiliza 

cuatro tipologías como indicadores del proceso de cambio de uso del suelo en áreas rurales. Compara los resultados 

con la estructura del territorio, la organización y las características de las colonias alemanas, verificando la relación con 

los cambios en el paisaje. Observa una tendencia histórica hacia la división de parcelas, que actualmente se intensifica, 

lo que a largo plazo pone en riesgo la propia existencia del área rural. 

Palabras clave: colonización alemana, análisis del paisaje, transformación del paisaje, paisaje rural, transformación 

rural-urbana 

L'autrice indaga sulle modifiche introdotte nel residuo paesaggio rurale nel comune di Estância Velha, Rio Grande do 

Sul e sulle sue relazioni con le origini storiche di questo territorio durante la colonizzazione tedesca. Utilizza quattro 

tipologie come indicatori del processo di modifica dell'uso del suolo nelle aree rurali. Confronta le risultanze con la 

struttura del territorio, l'organizzazione e le caratteristiche delle colonie tedesche, verificandone la relazione con le 

modifiche del paesaggio. Osserva una tendenza storica al frazionamento dei lotti, attualmente intensificata, che a lungo 

termine mette a rischio l'esistenza stessa della zona rurale. 

Parole chiave: colonizzazione tedesca, analisi del paesaggio, trasformazione del paesaggio, paesaggio rurale, 

trasformazione urbano-rurale 

A autora investiga as modificações da paisagem rural remanescente no município de Estância Velha, Rio Grande do 

Sul e suas relações com suas origens históricas na colonização alemã. Utiliza como indicativos do processo de 

modificação do uso do solo quatro tipologias de uso urbano. Os indicativos são confrontados com a estrutura fundiária, 

organização e características das colônias alemãs verificando como isso se relaciona às modificações da paisagem. 

*
Instituto de pesquisas econômicas aplicadas (Ipea), Brasília (Brasil); febalestro@gmail.com.

Nota de agradecimento - Dedico um agradecimento a Jonas Ebling Rambow, cuja ajuda foi essencial à

presente pesquisa. 

DOI: 10.13137/2035-6633/31975



Visioni LatinoAmericane  

 

 

Anno XIII, Supplemento al numero 24, Gennaio 2021, Issn 2035-6633                                                                                                      321 

Observa uma tendência histórica ao fracionamento dos lotes, atualmente intensificada, que coloca em risco a existência 

a longo prazo dessa zona rural. 

Palavras chave: colonização alemã, análise da paisagem, transformação da paisagem, paisagem rural, 

transformação rural-urbano 

 

 

 

Introdução 

 

As zonas rurais das cidades são locais que possibilitam um contato maior com a natureza, 

além de servirem como reguladores do microclima e preservarem funções ecossistêmicas das 

quais o ambiente urbano depende (tais como recursos hidrológicos e fornecimento de alimentos). 

Esses locais possuem características particulares que geralmente evocam no imaginário popular 

cenários idílicos de presença harmoniosa do homem com a natureza, amplos espaços verdes, 

animais, córregos, entre outros elementos. Tais cenários de paisagens rurais passam, atualmente, 

por mudanças em sua configuração e em seus elementos característicos, que têm como principal 

agente indutor o ser humano. Esse papel central da influência antropogênica nas transformações 

das paisagens, de um ponto de vista ecológico, passou a ser reconhecido durante a segunda 

metade do século XX (González-Ávila et al., 2020). 

A paisagem característica de uma região é o resultado do trabalho das pessoas sobre o 

território, sobre o qual imprimem sua identidade cultural e fixam sua história ao longo do 

tempo. Conceituar o que é ‘paisagem’, no entanto, é difícil, pois existem diferentes 

interpretações e conotações que podem ser inferidas a partir dessa palavra e que variam de 

acordo com o autor. Embora não haja uma definição única para a palavra paisagem, duas 

formulações teóricas prevalecem. A objetiva considera a paisagem a partir de seus elementos 

concretos e outra, subjetiva, também leva em consideração seus elementos simbólicos e 

imateriais (Trusiani, Biscotto, D’Astoli, 2013, 17). Distinção semelhante é feita por Verdum 

et al. (2016), quando afirmam que a paisagem tem dupla perspectiva: a paisagem enquanto 

algo concreto e a paisagem enquanto um fenômeno, refletida em representações sociais. 

Verdum (Ibidem) ainda comenta que na atualidade essas duas abordagens não costumam ser 

dissociadas nos estudos, prevalecendo um olhar que abarque ambas sobre os estudos da 

paisagem. 

Por suas características, a formação da paisagem de um local é um processo complexo, 

onde vários fatores interagem entre si e a mudança de um fator interfere em toda essa 

cadeia de relações. Dessa forma, ao estudar a paisagem pode-se adotar o enfoque funcional, 

que parte dessa observação de que todos os geofatores, inclusive a economia a e a cultura, 

se encontram em interação (Troll, 1997). Segundo a importância da intervenção do homem, 

distinguem-se as paisagens naturais e paisagens culturais. Estas últimas incluem, além dos 

fenômenos naturais, os pertencentes à economia, ao cultivo, ao tráfego, a população com 
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sua linhagem, sua tradição e sua nacionalidade, à estrutura social, às artes e à religião 

(Troll, 1997). 

Assim, ao observar-se a paisagem de um local, estamos diante de um cenário que está 

intimamente relacionado à história do mesmo, aos povos que nele se estabeleceram, a suas 

expressões culturais e à sua interação com inúmeros outros fatores, que são únicos para 

localidade. Na tradicional paisagem da serra gaúcha, por exemplo, região de colonização 

italiana caracterizada por plantações de uva e pela produção de vinhos, existe uma relação 

contextual entre os imigrantes italianos que ali se estabeleceram e estas paisagens 

vitivinícolas, a qual se relaciona com os saberes que estes imigrantes trouxeram consigo e as 

atividades a que se dedicaram (Giordani, 2013). Fica evidente, portanto, que a leitura de uma 

paisagem pode ser percebida em suas variações em relação ao tempo de sua construção, 

como afirma Ribeiro (2007: 9) 

 
a paisagem pode ser lida como um documento que expressa a relação do homem com seu meio natural, 

mostrando as transformações que ocorrem ao longo do tempo. A paisagem pode ser lida como um testemunho 

da história dos grupos que ocuparam determinado espaço. Pode ser lida, também, como um produto da 

sociedade que a produziu ou ainda como base material para a produção de diferentes simbologias, locus de 

interação entre a materialidade e as representações simbólicas. 

 

Todas as paisagens refletem também transformações temporais e conservam testemunhos 

de tempos passados. Sobre o ritmo de mudança da paisagem, no entanto, Troll (1997) pontua 

que é muito mais veloz para paisagens econômicas, que mudam de geração em geração e que 

podem sofrer mudanças durante a própria observação, do que para paisagens naturais, que 

variam em ritmo secular ou geológico.  

Todos elementos apresentados colaboram para o desenvolvimento das particularidades dos 

lugares e para que se encontrem da forma como estão em um determinado momento. A paisagem 

não é algo estático, assim as transformações da mesma, sejam com quais finalidades, tendem a 

substituir o que já existe por algo novo, com o qual muitas vezes os moradores e a comunidade 

não possuem uma relação histórica e cultural. Afinal, como pontuam Rigatti e Trusiani (2017), é 

estabelecida uma relação entre os habitantes, o local onde vivem, seus elementos paisagísticos e 

sua história e cultura, os quais foram muitas vezes moldados por seus antepassados.  

Podemos exemplificar isso com a substituição das antigas construções e históricas, por prédios 

novos que não possuem relação histórica (ou, em alguns casos, cultural) com o seu entorno. Mas 

isso também pode ser aplicado às paisagens rurais e naturais, que passam por transformações 

aceleradas. Delphim (2013) aponta o caso de Bento Gonçalves, região da Serra Gaúcha de 

paisagem vitivinícola tradicional, onde os danos causados pela construção de indústrias em zona 

rural oportunizam uma piora sensível no território, o que ocasiona a destruição e dificulta a 

preservação da história e do patrimônio local. Giordani (2013) e Delphim (2013) observam que as 

modificações no uso do solo em zonas rurais, para usos considerados urbanos ou industriais, 
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terminam por inviabilizar certas atividades agrícolas tradicionais, fazendo com que os moradores e 

produtores tradicionais vendam seus lotes, dando continuidade ao processo de descaracterização. 

É da perspectiva das transformações das zonas rurais e das influências históricas sobre este 

fenômeno que parte este trabalho. O objetivo do mesmo é analisar, de um ponto de vista 

descritivo e qualitativo, os processos atuais de transformação da paisagem rural no município de 

Estância Velha, Rio Grande do Sul, município que tem origem na imigração alemã. Tal como se 

observa com os imigrantes italianos, também a colonização alemã formou uma paisagem com 

características e elementos próprios, que influenciaram a formação e a configuração do território 

atual. A estruturação do presente trabalho, desta forma, busca centrar-se em dois pontos: (i) um 

breve resgate histórico da colonização alemã e suas características e influências na paisagem rural 

de Estância Velha e (ii) uma caracterização do meio rural. A partir disso, serão buscados 

indicativos de transformação da paisagem rural baseado em mudanças de uso do solo na zona 

rural de Estância Velha e será verificada a existência de influências do processo de colonização 

alemã com esse processo.  

 

 

1. Origem da colonização alemã no Estado do Rio Grande do Sul: a Colônia de São 

Leopoldo 

 

A primeira colônia alemã se estabeleceu no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, no ano de 

1824, quando chegaram os primeiros imigrantes. Eles foram enviados para o território onde 

atualmente é o município de São Leopoldo, no Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul. O 

núcleo de imigrantes que se estabeleceu na feitoria foi batizado pelo governo do Estado como 

Colônia alemã de São Leopoldo (Ibge, 2016) e transformou-se em município em 1846. Ao 

longo do tempo, conforme os imigrantes foram se estabelecendo e as localidades crescendo, as 

mesmas acabaram se transformando em distritos que contavam com um pequeno núcleo 

urbano em seu interior. Estância Velha é citada como um distrito de São Leopoldo pela 

primeira vez em 1933.  

Conforme cresciam, os distritos da Colônia de São Leopoldo foram sendo 

desmembrados ao longo dos anos, alguns dos quais deram origem a novas municipalidades 

localizadas no Vale do rio dos Sinos, enquanto outros se tornaram distritos em novos 

municípios. Ao todo, São Leopoldo passou por 13 desmembramentos até ficar com a área 

municipal atual (Ibge, 2016). Destes desmembramentos, originaram-se 17 municípios. A 

densidade habitacional nos municípios que compunham o território da Colônia de São 

Leopoldo é mais elevada que no restante do Estado, contando com 708 hab/km² contra 40 

hab/km² para o Rio Grande do Sul como um todo.  

Estância Velha se desmembrou em 1959, para constituir um município próprio, com 

área de 224 km², sofrendo desmembramentos territoriais logo na sequência, de forma que já 

em 1964 seu território detinha os 52 km² de área que permanecem atualmente. Os 
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municípios que se originaram da Colônia de São Leopoldo, devido à sua origem comum e à 

herança comum da origem alemã, possuem uma identificação cultural e um amplo histórico 

de trocas comerciais e intercâmbios culturais e populacionais. Ainda hoje são realizadas 

festividades de origem alemã nestas localidades e há a preservação do dialeto alemão 

Hunsrück dos imigrantes. Esta aproximação cultural é percebida no território de Estância 

Velha e os municípios que dele se originaram, pois compartilham uma história recente e 

compunham um único município, além de possuírem um intercâmbio de população, de 

comércio e trabalho muito forte. 

 

 

2. A paisagem na colônia alemã: os primórdios 

 

Quando os colonos chegaram à região de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, encontraram uma 

região povoada por povos indígenas e por imigrantes açorianos em pequeno número. A região era 

dominada pela Mata Atlântica praticamente inalterada e regiões de descampado. Os imigrantes 

alemães que se instalaram nos lotes fizeram uma exploração inicial de suas terras por meio da 

agricultura e grande alteração do solo. Roche (1969) aponta, ainda, que muitos imigrantes se 

envolveram com atividades ligadas ao setor coureiro-calçadista. As alterações nos lotes 

consumiram praticamente toda a floresta originária, permanecendo fragmentos geralmente em 

locais de difícil acesso, embora mesmo em locais de topografia desfavorável os colonos 

explorassem o plantio de eucaliptos. 

A forma de organização e implantação das colônias seguiu orientações do governo, que foi 

quem definiu a forma espacial da colônia, localização das ruas e formato dos lotes. O formato 

foi de linhas (estradas), ao longo das quais estavam as testadas dos lotes, com uma distância de 

220 ou 110 metros entre si. Os lotes tinham formato retangular, com profundidade de 2200 a 

3200 metros, o que totalizava em torno de 77 hectares de área (Roche, 1969). Ressalta-se que 

este tamanho de lote, praticado na Colônia de São Leopoldo, não foi aplicado a todas as 

colônias que foram estabelecidas no Rio Grande do Sul, sendo diminuído progressivamente a 

área concedida. Essa distribuição, organização e o formato dos lotes determina um diferencial. 

A colônia alemã fica, assim, caracterizada por pequenas propriedades em comparação a outras 

colonizações do Estado, como os açorianos. Trata-se de um comparativo entre 2 km² por casa 

nas zonas luso-brasileiras versus 0,15 km ² na colônia alemã (Roche, 1969). A Figura 1, 

digitalizada de Roche (1969), ilustra como era a disposição rural típica de uma colônia alemã, 

de onde fica clara a disposição longitudinal dos lotes, a concentração das casas junto da picada 

e a ausência de construções na distância entre a testada de um lote e do outro. 

Os colonos, via de regra, construíam sua casa próximo da estrada, geralmente próximo 

de um rio ou curso d’água e evitando áreas pantanosas e escarpamentos. Dada a pouca 

distância entre um lote e outro ao longo da estrada, ao se transitar pela colônia os viajantes 

tinham a impressão de que tudo estava localizado muito próximo e que se tratava de um 
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povoado. No entanto, a organização territorial era dispersa (Figura 1). Sua relação de 

estreita largura versus um comprimento longo por lote fazia com que houvesse uma 

distância de até 6,4 km entre a testada de um lote (onde estavam localizadas as construções) 

e o outro. Como as colônias mais antigas não dispunham de um espaço previsto para o 

povoado, a aglomeração, ou o aumento do adensamento, irá se iniciar a partir das estradas 

(picadas), onde os colonos irão reservar uma parte de seu lote junto da estrada para a 

construção de comércios, capela, salão comunal. A forma espacial dos lotes foi, com o 

passar dos anos se modificando e dando lugar à novas configurações do espaço. A evolução 

das povoações se deu de forma semelhante, segundo Roche, ao longo da picada e em 

cruzamentos com duas vias.  

 
Figura 1 - Organização típica das colônias alemãs no Rio Grande do Sul em seus primórdios 

 

 
 

Fonte: Roche, 1969. 
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Essas modificações espaciais se dão, em sua maior parte, por parcelamentos dos lotes. 

Além dos casos citados, em que o colono reserva parte de seu lote para construção de 

equipamentos comunitários ou comércio, ocorre ainda o parcelamento para venda ou a 

venda integral do lote. No entanto, as terras recebidas pelos colonos eram inalienáveis pelos 

10 primeiros anos (Müller, 1980). Para contornar essa restrição, os colonos que desejassem 

vendê-las, disfarçavam a venda por meio do registro de contratos de arrendamento, cujas 

condições de resgate tornavam o mesmo impraticável (Ibidem). O fracionamento ilegal dos 

lotes, praticado desde os primórdios da colonização, segue ocorrendo, sendo atualmente 

feito por ‘contratos de gaveta’, um acordo de compra e venda entre proprietário e 

comprador com a promessa de escritura quando for permitido por lei – o que ocorre quando 

a zona se torna urbana. 

Além da venda ilegal de lotes, a estrutura fundiária se modificou ao longo do tempo pelas 

divisões entre herdeiros e vendas regulares. As divisões, segundo Roche (Ibidem) terminam por 

inviabilizar o desenvolvimento de atividades agrícolas em algumas propriedades, fazendo com 

que alguns descendentes se mudassem para os vilarejos em formação. O autor também verificou 

uma tendência de reagrupamento de lotes em algumas situações, como forma de viabilizar a 

continuidade das atividades agrárias entre os que permaneceram no campo. Ainda, que o maior 

fracionamento ocorreu em terras mais férteis e produtivas. 

Com o passar doas anos, os povoados se converteram em cidades, em sua maioria 

pequenas. Já nos anos Sessenta, Roche relata que as cidades de origem germânica eram 

prósperas e viviam em simbiose com seu entorno rural, processando e revendo produtos dos 

colonos, tais como farinha, banha, embutidos, madeira e carne. A zona rural também era 

responsável pela existência de comércio, oficinas e pequenas indústrias (couro, calçados, 

ferramentas, máquinas agrícolas, moinhos, etc.). Embora a colonização alemã tenha 

ocorrido em todo o Estado do Rio Grande do Sul, foram as antigas colônias, em especial a 

de São Leopoldo que se tornaram mais relevantes, o que se deveu, em grande parte à sua 

localização próxima da capital, Porto Alegre. As cidades que se originaram da Colônia de 

São Leopoldo têm a característica de maior densidade populacional quando comparadas, 

por exemplo, à região da campanha gaúcha, a qual, conforme visto, originou-se de lotes 

maiores, podendo ser classificados como latifúndios. A estrutura fundiária da colonização 

alemã é, desde sua origem, baseada em pequenas ou médias propriedades.  

A análise das colônias alemãs permite que se destaquem, em síntese, alguns pontos 

característicos: (i) estrutura fundiária baseada em pequenas propriedades; (ii) o 

fracionamento irregular de lotes que ocorria desde o princípio; (iii) maior adensamento e 

quantidade de núcleos urbanos quando comparado a outras colonizações no Estado; (iv) 

intensa alteração e uso do solo; (v) perfil industrial relevante. 
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3. O município de Estância Velha 

 

Estância Velha é um município localizado a 45 km da capital do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre. Conta com 50 mil habitantes segundo a última projeção do Instituto brasileiro de 

geografia e estatística (Ibge, 2019). Os indicadores de Índice de desenvolvimento humano (Idh) e 

Produto interno bruto (Pib) per capita são, respectivamente, 0,757 e R$ 27.707,50, segundo o 

Ibge. No ranking estadual de Idh, Estância Velha ocupa a 78º posição no Estado, que conta com 

496 municípios. Atualmente, o macrozoneamento municipal define 12 km² como área rural e o 

restante, área urbana. Neste artigo as análises qualitativas se concentram na zona rural atual do 

município, conforme a Figura 3. 

Desde o início da ocupação de seu território, a economia de Estância Velha se desenvolveu em 

torno do curtimento do couro, cujas técnicas foram trazidas ainda no século XIX pelos imigrantes 

alemães. A vocação para a atividade coureira rendeu ao município o título de capital nacional do 

curtume e o estabelecimento de uma escola técnica dedicada à formação de novos profissionais 

especializados em curtimento do couro. O município teve, até a década de Novanta, diversos 

curtumes instalados em seu território e a participação da indústria no Pib chegou a 70%.  

Atualmente, a maior fonte de arrecadação municipal é o setor de serviços, conforme dados da 

Fundação de economia e estatística (Fee). O adensamento da ocupação do município se iniciou 

em sua região central, de topografia mais plana. Na Figura 2, trata-se das vias mais ao centro, ao 

Norte da Avenida Brasil. 

 
Figura 2 - Macrozoneamento rural-urbano de Estância Velha e vias municipais relevantes 

 

 
 
Fonte: Elaborado por Balestro, 2020. 
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A atual zona rural está localizada na região de topografia mais acidentada do 

município, contemplando morros, o que pode justificar em parte o motivo de esta região 

não ter sido alvo de ocupação intensiva do solo (Figura 3).  

Ainda, a perda significativa de território quando da emancipação de Ivoti, também 

pode contribuir para aumentar a pressão sobre a zona rural remanescente. Reconstituiu-

se a partir de uma carta topográfica de 1870 o desenho das glebas que as famílias 

receberam na época, estreitas e compridas, em ambiente Sig. Essa reconstituição é 

apresentada na Figura 4. 

 
Figura 3 - Relevo de Estância Velha e delimitação da zona rural atual, com perímetro em amarelo 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com uso do Google earth e Sig. 

 

Alguns loteamentos e parcelamentos de solo ocorrem no formato destas glebas. Isto 

ocorre porque a estrutura fundiária de posse dos lotes se manteve em parte entre as 

famílias de imigrantes que os receberam nesta época, com eventuais divisões entre 

herdeiros.  
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Figura 4 - Reconstituição da distribuição dos lotes para os imigrantes em Estância Velha (com base em carta 

topográfica de 1870) 

 

  
 

Fonte: Elaborado pela autora com uso do Google earth e Sig. 

 

 

3.1. Proteção de sítios e bens de relevante interesse cultural, histórico e ambiental em 

Estância Velha 

 

A garantia de um grau maior de proteção a sítios, bens e afins de relevância ambiental, 

cultural, artística ou histórica pode ser feita via proteção legal. Uma das formas é via 

tombamento, que pode ser realizado pela administração federal, estadual e municipal. 

Estância Velha não conta com nenhum bem tombado em nível nacional nem tampouco 

em nível estadual. Em nível municipal, embora exista a previsão de tombamento em sua 

lei orgânica, nenhum imóvel ou sítio está protegido.  

Outras formas de preservação relevantes se dão pela demarcação em lei de áreas de 

proteção ambiental e através da restrição ou ordenamento de ocupação por meio da 

legislação urbanística, em especial o Plano diretor. O município possui uma pequena área 

central demarcada como área de proteção ambiental. Até 2012 outras duas zonas, Zona 

especial de preservação I e II, estavam demarcadas no Plano diretor e apresentavam 
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restrição de ocupação, permitindo construção em, no máximo, 10% do lote e elencando as 

atividades permitidas as duas áreas. Com a revisão do Plano diretor a proteção a essas 

duas regiões foi suprimida, sendo consideradas área urbana a partir de então. 

Ainda, o Plano diretor de Estância Velha permite o estabelecimento de sítios de lazer, 

na zona rural, desde que os mesmos respeitem o tamanho mínimo de 2 hectares para o 

parcelamento de solo. Caso não estivesse estabelecido em legislação municipal, tal tipo 

de ocupação não seria permitido, uma vez o artigo 96 do decreto n.59.428/66 veda sítios 

de lazer, ou recreio, em áreas rurais. 

 

 

4. Características da paisagem rural 

 

A paisagem de zonas rurais é associada a características próprias, que a diferenciam da 

paisagem das zonas urbanas. Até o início da industrialização o rural tinha características 

homogêneas e contínuas e podia ser definido como um sinônimo de ‘agrícola’ pelas 

atividades que nele eram desempenhadas, de agricultura e criação de animais. A distância 

entre o rural e o urbano era física (o campo estava distante do povoado, do núcleo urbano) 

e de características da população (a população da cidade tinha hábitos, cultura e educação 

diferentes da população rural). Paul J. Cloke (2006: 20), em seu livro Conceitualizando a 

ruralidade, diz que a construção da ruralidade é feita por três estruturas interconectadas, 

cada uma com características próprias, que ajudam a compreender a complexidade do 

fenômeno, as quais seriam: 

 
a primeira é de natureza funcional e serve para identificar características marcantes da ruralida-

de, como o uso extensivo da terra (geralmente agrícola), assentamentos pequenos e dispersos, ou 

com respeito a qualidades ambientais e comportamentais associadas à vida no campo; 
a segunda envolve uma perspectiva mais política e econômica, baseada na ideia de que certos 

problemas estruturais que afetam as populações, geralmente se apresentam de maneira diferente nas 

zonas rurais devido às suas características diferenciadas, as quais incluem: um ambiente agradável 

que atrai turistas, aposentados e todos moradores que não são economicamente ativos; o reconhec i-

mento de que estas áreas não são acessíveis devido à carência de infraestrutura apropriada; e o 

grande valor atribuído à boa vontade e atitudes de autoajuda;  
a terceira e final estrutura para a compreensão do rural diz respeito à ruralidade como uma con-

strução social e dá ênfase à dimensão cultural, o que quer dizer aos valores culturais e rurais asso-

ciados às áreas rurais e ao modo de vida rural, em geral (Cloke 2006: 20). 
 

Cloke caracteriza o rural por meio de suas características físicas do lugar (espaciais) e 

características que dizem respeito a quem está no lugar (ocupação das pessoas, cultura). 

Sorokin, Zimmerman e Galpin (apud Gabe, 2017) apresentam diferenciações similares às 

de Cloke, as quais são apresentadas de forma esquematizada na Tabela 1. 
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As características apresentadas para a ruralidade são semelhantes em ambos os 

trabalhos citados e, tradicionalmente, atribuídas às localidades rurais e sempre em 

oposição ao urbano. No entanto, as fronteiras entre esses dois universos começam a se 

dissolver com a industrialização e passa a não ser válida a oposição entre campo e cidade 

baseada em características distintas e marcantes. Se no passado, as paisagens rurais eram 

dominadas pela agricultura, economicamente, socialmente e culturalmente, hoje, embora 

a agricultura seja relevante ela não é mais o elemento dominante da paisagem (Primdahl, 

Kristensen, 2013). Entre os novos usos incluem-se a migração reversa (pessoas que se 

mudam para as zonas rurais em busca de fatores como maior contato com a natureza e 

maior qualidade de vida), turismo rural, lazer e atividades agroindustriais.  

Um aspecto importe de ressaltar com relação às mudanças na paisagem rural é o poder 

de um único indivíduo sobre o espaço como um todo. Primdahl e Kristensen (2013) 

apontam que muitas dessas mudanças são realizadas em propriedades particulares, e que 

embora estejam relacionadas às mesmas forças e fatores, elas são feitas por escolhas 

individuais relacionadas a preferencias e motivos pessoais. A paisagem é alterada por 

decisões de proprietários individuais de terras, quando decidem, por exemplo, loteá-las e 

vender os lotes menores ou alterar seu uso principal. Não há uma associação comunitária 

ou gestão por parte da prefeitura. Ademais, as mudanças podem ser iniciadas pelas 

autoridades públicas, grandes empreendimentos, associações comunitárias e ocorrem em 

diferentes escalas espaciais. Por este motivo os autores apontam que a realidade das 

paisagens rurais é muito complexa e não pode ser guiada ou regulada por planos diretores 

simples. Para os mesmos, é importante que o processo de condução e gerenciamento da 

paisagem tenha a participação dos atores locais, que juntos deverão chegar a um consenso 

sobre o que desejam daquela paisagem e como esperam que ela se configure pelos 

próximos anos.  

Identificar mudanças em relação aos tipos de ocupação e uso do solo e suas 

características espaciais e morfológicas tradicionalmente relacionados às zonas rurais 

apresentados acima podem ser interpretadas como indícios de modificação da paisagem 

no local. No limite, tais modificações podem levar a uma nova percepção da paisagem, 

não mais entendida como rural. Isso porque o fenômeno de modificação do uso do solo 

no local, ao longo do tempo, tende a se intensificar e potencializar tais mudanças, dada a 

influência de uma propriedade sobre as propriedades vizinhas (Delphim, 2013; Giordani, 

2013; Primdahl, Kristensen, 2013).  
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Tabela 1 - Características das localidades rurais 

 

Característica Descrição 

 

1. Ocupacional População de 

ocupação agrícola 

Principal característica da população é a 

atividade agrícola (cultivo e coleta de plantas e 

criação? de animais) 

 

2. Ambiental Maior contato com a 

natureza em geral 

A população usualmente precisa trabalhar ao 

ar livre para exercer suas atividades 

domésticas e produtivas 

 

3. Tamanho das 

comunidades 

Tamanho menor dos 

aglomerados 

populacionais 

Em função do caráter da produção agrícola 

(precisam de mais espaço e proximidade da 

terra cultivada) 

 

4. Densidade 

populacional 

Baixa densidade de 

ocupação das áreas 

Em função do caráter da produção agrícola 

(precisam de espaço e mantêm áreas naturais 

preservadas) 

 

5. Homogeneidade 

das populações 

Características 

psicossociais mais 

homogêneas 

Menor divisão do trabalho. Menor 

uniformidade social. Maior 

homogeneidade social 

 

6. Diferenciação, 

estratificação e 

complexidade social 

Corpo social mais 

simples 

Menor diferenciação social. Menor 

estratificação social. Menor 

complexidade social 

 

7. Mobilidade social Menor mobilidade 

territorial, 

ocupacional, 

econômica e vertical 

Menos deslocamentos internos (circulação 

diária, mudança de residência) e externos 

(intercomunidades). Menos mudanças 

socioeconômicas e ocupacionais durante a 

vida 

 

8. Direção de 

migração 

Migração 

unidirecional 

(campo-cidade) 

Processos de migração da população 

rural do campo para a cidade são comuns 

e aceitos. 

 

9. Interação social Sistema de interação 

menos complexo, 

dinâmico e intensivo 

O sistema de interação rural é menos 

diversificado externamente e tem um 

número de padrões sociais. Porém, as 

relações são mais duradouras 

 

 

Fonte: Sorokin, Zimmerman, Galpin (1991) apud Gabe (2017: 62). 
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5. Avaliação de mudanças da ocupação de zonas rurais 

 

A avaliação de eventuais mudanças na paisagem rural de Estância Velha é feita tomando 

em consideração as características apresentadas associadas ao rural e as características 

verificadas nas colônias alemãs. Cabe-se ressaltar que, legalmente, na zona rural não são 

permitidos parcelamentos de solo com fins urbanos, conforme a lei n.9.785/99 (Brasil, 1999). 

A partir destes dois pontos são avaliadas situações fotografadas in loco caso a caso. O resgate 

histórico da área apresentado anteriormente foi feito por meio de pesquisa documental em 

livros, nos órgãos públicos e em cartografias antigas. Já nesse segundo momento, a 

abordagem adotada é descritiva/interpretativa derivada de levantamentos diretos de campo e 

interpretação de fotografias aéreas, imagens de satélite e demais fontes cartográficas. 

As fotos foram feitas em nível de solo e aéreas, com utilização de drone e foram, 

adicionalmente, obtidas a partir de imagens disponibilizadas pelo Google earth. As fotos 

aéreas permitem a observação de uma dimensão mais ampla dos processos de ocupação ao 

longo das vias e sua inserção em um contexto que envolva o entorno local. As altitudes das 

fotos variam até a altura máxima de 500 metros a partir do solo. A partir de visitas a campo 

foram feitas 309 imagens entre março de 2018 e maio de 2020. Dentre as imagens, 

selecionou-se algumas que sejam representativas dos elementos indicativos de mudança do 

uso do solo analisados, de forma a ilustrar esse processo. Tais elementos são:  

(i) a existência de sítios de lazer (evidenciada por placas de venda com informação de 

área, cercas indicativas de tamanho de lote e lotes delimitados que contam com infraestru-

tura de lazer); 

(ii) terrenos com dimensões urbanas e ocupações clandestinas [evidenciados por parce-

lamentos de solo de pequenos terrenos de tamanho semelhante a lotes da zona urbana ou de 

tamanho inferior a um lote urbano, definido em lei como sendo de 125 m² (Brasil, 1979)]; 

(iii) adensamento e formação de aglomerados (evidenciados pela existência de casas 

muito próximas entre si, distante menos de 50 metros);  

(iv) áreas de regularização fundiária derivada de loteamentos clandestinos na zona rural.  

A primeira situação considerada são os sítios de lazer. Os mesmos são domicílios de uso 

ocasional (Carvalho, Andrade, 2005: 5), geralmente com menos de 2 hectares (área mínima 

do módulo fiscal rural definida pelo Incra) e não se destinam a realização de atividade 

agrícola, sendo uma parte do território municipal destinada para lazer nos finais de semana, 

por determinada parcela dos moradores. Os sítios de lazer, ou ‘chacrinhas’, segundo 

Fernandes (2008), podem vir a originar núcleos urbanos, desconectados da mancha urbana, 

justamente por seu caráter de parcelamento das propriedades rurais.  

Além do parcelamento para sítios de lazer, há outros tipos de parcelamentos com outras 

finalidades, segunda situação considerada. Neste trabalho, referem-se à parcelamentos de 

solo de pequenos terrenos, de tamanho semelhante a lotes da zona urbana ou de tamanho 

inferior a um lote urbano. Podem ser comercializados individualmente ou fazer parte de um 
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empreendimento que englobe toda a gleba do proprietário, caso em que a alteração da 

paisagem é maior ainda (Primdahl and Kristensen, 2013). Considerou-se também, neste 

caso, loteamentos que já tenham passado por regularização fundiária (ou seja, não se 

encontram mais em situação irregular), a título de exemplificar essa situação. No caso de 

zonas rurais os lotes são comercializados com ‘contratos de gaveta’, já que não é possível 

escriturá-los. Estes lotes geralmente são ocupados por famílias de classe média ou média 

baixa, que habitam na zona rural e exercem suas atividades de trabalho fora da mesma, e 

aproveitam o custo mais baixo da terra fora do perímetro urbano. A presença de casas 

muito próximas leva à formação de aglomerados, que são definidos da seguinte forma pelo 

Instituto brasileiro de geografia e estatística (Ibge 2010, s.p.): 

 
Aglomerado rural: agrupamento de população considerado a partir de um conjunto de edificações 

adjacentes (50 metros ou menos de distância entre si) e com características de permanência, situado em 

área legalmente definida como rural. 

 

Ressalta-se que este tipo de aglomeração pode acontecer sem o parcelamento de solo, 

quando membros de uma mesma família constroem suas casas próximas umas às outras. 

Elementos como pequenos terrenos cercados, próximos uns aos outros e imagens aéreas 

que mostrem casas próximas entre si foram considerados como indicativos. 

Adicionalmente, foram identificadas também situações de invasão ou ocupações irregulares 

dentro da zona rural. Nestes casos o terreno pode ter sido ocupado de forma irregular, as 

habitações são precárias, frequentemente barracos, os espaços dos lotes são mínimos e as 

famílias que as ocupam são de baixa renda.  

Muitas das situações identificadas apresentam um ou mais elementos considerados. Em 

comum, buscou-se evidenciar o fracionamento de lotes, que alteram a estrutura fundiária de 

zonas rurais e podem mostrar uma tendência de, com o passar do tempo, levar à 

inviabilização da continuidade de atividades agrícolas ao mesmo tempo em que alteram 

significativamente a paisagem, que passa a ganhar contornos urbanos. Consideram-se como 

propriedades rurais, de acordo com as características apresentadas no item 5, propriedades 

dispersas e que desenvolvam (ou cujo tamanho seja suficiente para desenvolver) atividades 

agrícolas: criação de animais, pastagens, plantações, silvicultura e reserva legal, entre 

outras. A existência de cada uma das quatro situações consideradas é exemplificada com 

imagens que apresentam os indicativos acima, utilizadas para ilustrar de forma qualitativa 

as mudanças das ocupações. 

 

 

6. A transformação da paisagem rural no município de Estância Velha 

 

A zona rural de Estância Velha diminuiu desde sua emancipação, em 1959, restando, 

atualmente 12 km² de área rural no município, que possui área total de 52 km². Esse 
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remanescente está passando por transformações e alterações de seu uso do solo que se 

traduzem em modificações na paisagem. O levantamento de campo teve como objetivo 

buscar evidências fotográficas de processos de mudança no tipo de ocupação da zona rural 

estudada, conforme os critérios apresentados anteriormente. Dentre todas as imagens 

obtidas no levantamento de campo, as selecionadas para ilustrar os processos são 

apresentadas para cada caso com sua localização aproximada na legenda da foto.  

 

 

6.1. Sítios de lazer 

 

Esse tipo de propriedade é bastante frequente no município. Dada a valorização 

econômica das terras locais, torna-se economicamente mais vantajoso para os proprietários 

a venda de pequenas parcelas de suas áreas. Viu-se anteriormente que, como não há a 

possibilidade de escriturar glebas pequenas na zona rural, as mesmas são vendidas 

mediante contratos de gaveta. Esse tipo de venda irregular ocorre desde o estabelecimento 

das colônias alemãs, sempre utilizando caminhos legais alternativos. 

 
Figura 5 - Vista aérea mostrando evidência de parcerlamentos de glebas em áreas inferiores à 2 hectares e 

estruturas de lazer, localização na Rua 13 de maio 

 

 
 

Fonte: Foto da  autora, 2018. 

 

A Figura 3 apresenta uma vista aérea da zona rural, onde é possível notar estruturas de 

lazer visíveis como piscinas campo de futebol, além de várias casas e construções pouco 
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espaçadas entre si. Essa última característica é um indicativo de provável fragmentação das 

propriedades em uma área menor do que dois hectares. A Figura 4 ilustra a venda de 

pequenas propriedades, inferiores a 2 hectares, sendo possível verificar que na placa de 

venda consta a área da propriedade de 0,63 ha. Estas pequenas propriedades, de menos de 1 

hectare costumam ser anunciadas na região como ‘chacrinhas’. Suas pequenas dimensões 

tornam inviáveis o desenvolvimento de atividades econômicas agrícolas. Se diferenciam de 

outros fracionamentos devido a se destinarem ao uso eventual e não à moradia e serem de 

propriedade de pessoas com renda mais elevada. 

 
Figura 6 - Área à venda com 0,63 hectare, localização em estrada secundária na zona rural 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 

 

 

6.2. Terrenos com dimensões urbanas e ocupações clandestinas 

 

Este tipo de processo de ocupação da zona rural é comentado por Maricato (2000, 2003), 

Rolnik (1999) e Villaça (2001), que afirmam que as populações de baixa renda se veem 

excluídas da cidade formal (neste caso, da cidade legal, definida pelo Plano diretor) e são 

‘empurradas’ para localizações distantes, onde o custo da terra é mais barato e onde recorrem a 

autoconstrução para fazer suas moradias. A Figura 5 e a Figura 6 retratam residências de baixa 

renda em pequenos terrenos parcelados irregularmente na zona rural de Estância Velha. Já na 

Figura 7 vê-se a ocorrência de um núcleo de ocupação clandestina de baixa renda que estava 

localizada no interior da zona rural e que motivou um aumento significativo do perímetro 

urbano em 2012 de forma a englobá-lo.  
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Figura 7 - Pequeno terreno com habitação de baixa renda, localização na Rua 13 de maio 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 

 
Figura 8 - Pequeno terreno com habitação de baixa renda, localização na Rua 13 de maio 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 
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Figura 9 - Ocupação clandestina que foi alvo de regularização fundiária, localização na Rua Trajano Nunes 

Cardoso 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 

 

 

6.3. Adensamento e formação de aglomerados  

 

Os aglomerados são casas que se localizam muito próximas. Na Figura 10 algumas 

medidas dos lotes, cujas prováveis delimitações são identificadas na imagem aérea, são 

apresentadas, indicando se tratarem de tamanhos inferiores a 2 hectares. Também constam 

duas medidas de distância entre casas. Vê-se que, em distâncias de 50 metros, diversas 

casas são contabilizadas, indicando formação de aglomerados. Algumas das casas vistas 

nas imagens têm terrenos do tamanho de lotes urbanos, pequenos demais seja para serem 

considerados como propriedades rurais ou, mesmo, como sítios de lazer. Viu-se que o 

processo de evolução urbana das colônias alemãs ocorre, em grande parte, motivado pelo 

adensamento ao longo de vias. Na zona rural do município, essas situações são 

frequentemente encontradas, um indicativo de que o processo de adensamento está 

ocorrendo.  
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Figura 10 - Formação de aglomerado na zona rural com construções localizadas muito próximas, 

localização na interseção da Rua 13 de maio com a estrada do Faxinal 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 

 

A Figura 11 traz evidências do adensamento do aglomerado ao longo do tempo para uma 

mesma região. São apresentadas fotos do mesmo local com a diferença de apenas dois anos (2018 

e 2020) e marcação das novas edificações observadas, que totalizam o número de cinco.  

 
Figura 11 - Adensamento de uma mesma região entre os anos de 2018 (à esquerda) e 2020 (á direita) com 

indicativo das novas edificações 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018 e 2020. 
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Na Figura 12 vê-se como o adensamento da zona rural ocorre a partir das vias, com as 

construções mais próximas do leito viário. A mesma situação é retratada na Figura 13 onde vê-se 

duas vias que se destacam em meio à uma paisagem tipicamente rural e, ao longo das quais, vêm 

ocorrendo o adensamento construtivo. Esse padrão de abertura de uma via longa e comprida 

possivelmente diz respeito ao formato das terras do proprietário que faz o parcelamento.  

 
Figura 12 - Adensamento de construções ocorrendo ao longo da via, localização vista aérea da zona rural 

com ao fundo a zona urbana 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 

 

Figura 13 - Vista das ruas Parobé e Pedro Lírio Fisch abertas em anos recentes e que avançam em direção à zona rural 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 
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A mesma situação é retratada na Figura 14, onde fica mais evidente o formato adotado 

para o fracionamento das glebas para instituição de pequenos sítios. Em ambos os casos, o 

padrão espacial do adensamento parece seguir a mesma lógica do estabelecimento das 

colônias alemãs. Ou seja: tratam-se de lotes estreitos e compridos, mantendo a proporção 

retangular.  

 

 

6.4. Áreas de regularização fundiária derivada de loteamentos clandestinos na zona rural 

 

A zona rural do município sofreu sucessivas diminuições em anos recentes, cujas 

motivações principais se deram para realizar a regularização fundiária de loteamentos 

clandestinos e da ocupação irregular apresentada na Figura 9. A Figura 15 ilustra um dos 

casos em que ocorreu regularização fundiária via aumento do perímetro urbano, o 

loteamento Cooperlag. Tem em comum com outras situações retratadas o formato do 

loteamento (retangular, estreito e profundo). O loteamento se encontra circundado por 

ocupações tipicamente rurais e sua inserção nessa paisagem é um bom representativo do 

modo como a paisagem rural está sendo alterada no município. É provável que a 

urbanização desta gleba leve as glebas vizinhas ao loteamento a percorrerem o mesmo 

caminho em um futuro próximo.  

 
Figura 14 - Padrão longitudinal de fracionamento dos lotes rurais para constituição de sítios de lazer 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 
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Figura 15 - Localização: vista do loteamento Cooperlag a partir da Avenida Campo Grande 

 

 
 

Fonte: Foto da autora, 2018. 

 

 

7. Resultados e discussão  

 

Analisar as transformações na paisagem da zona rural remanescente no município de 

Estância não pode prescindir de uma análise histórica, dada a relevância que a forma como a 

ocupação dessas terras se deu para a situação atual. Vemos, por esta análise, que a região, desde 

seu princípio, não é uma região de latifúndios, dado que o tamanho médio inicial das 

propriedades era de cerca de 77 hectares, o qual diminuiu com o passar do tempo devido a 

repartições entre herdeiros e vendas. A estrutura fundiária da colonização alemã, de pequenas 

propriedades, foi um dos motivos que impulsionaram a criação e o adensamento de vilarejos no 

interior das colônias. Esse fato pode estar refletindo em que, atualmente, o adensamento 

populacional das cidades que originalmente compunham a Colônia de São Leopoldo é quase 18 

vezes superior à média do Estado do Rio Grande do Sul.  

A presente pesquisa elencou quatro elementos indicativos de alterações no tipo de 

ocupação uso do solo de fins rurais para fins urbanos. Para cada um deles foram 

apresentadas evidências fotográficas. Observou-se que há uma prevalência da continuidade 

no padrão espacial estabelecido na colônia no adensamento da zona rural. Repete-se com 

frequência nas imagens o padrão de lotes retangulares, de testada estreita e maior 
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profundidade. Isso é observado tanto no estabelecimento de sítios de lazer quanto nos 

loteamentos clandestinos, em que o proprietário fraciona a totalidade de sua gleba. 

Verificou-se que a venda e o fracionamento de lotes em tamanho inferior ao permitido por 

lei verificados no levantamento de campo não são um fato recente e ocorrem desde o 

estabelecimento da colônia, denotando raízes históricas profundas. Raízes que também se 

verificam na forma como se dá o adensamento, onde prevalece a construção junto das vias, 

tal qual o processo histórico das colônias. 

Entende-se que a paisagem rural do município se encontra em um processo de acelerada 

transformação, em que características tradicionalmente atribuídas ao campo vão sendo 

substituídas gradativamente por características urbanas. As características tradicionalmente 

atribuídas às zonas rurais, como assentamentos esparsos e a ocupação agrícola, não são 

mais as dominantes no cenário. Efetivamente, a existência de lotes muito pequenos indica 

que, no presente estudo de caso, há uma ocupação da zona rural por pessoas que residem na 

área de forma permanente e cujas atividades econômicas não estão, necessariamente, 

ligadas a este segmento. Possivelmente, a inexistência de qualquer tipo de proteção na 

legislação municipal – ao contrário, o que se observou foi a extinção de dois tipos de 

zoneamento, Zep I e II, que ofereciam proteção ao restringir a ocupação no local – 

contribua para que esse processo de transformação ocorra de forma mais acelerada. 

Ademais, todos os fatores têm em comum o fato de que colocam em movimento 

dinâmicas de mercado, que desestabilizam as atividades rurais, em favorecimento de um 

uso urbano da terra. As pressões econômicas relacionadas às mudanças no tipo de ocupação 

de zonas rurais estão relacionadas à essa coexistência e proximidade de tipos de ocupação, 

à ocupação desordenada e ao fracionamento dos lotes de terra. Esses usos avizinham 

atividades que outrora não se encontravam tão próximas e é especialmente nesses pontos de 

interface que dar-se-á uma influência maior do mercado. A proximidade entre usos gera 

uma expectativa de que as terras próximas se convertam em outros usos em algum 

momento, tanto nos agentes imobiliários quanto nos proprietários dos lotes. Nesse ponto, 

uma das ações que pode decorrer disso é a especulação imobiliária, por parte de 

proprietários, que esperam sua terra se valorizar para então, convertê-la finalmente ao uso 

urbano. Torna-se mais lucrativo o mercado de terras do que as atividades rurais 

tradicionais. E, como consequência, o preço médio da terra sobe na região, o que também 

inviabiliza a realização de atividades agrícolas, que dependem de grandes extensões de área 

para prosperarem.  

Analisar a paisagem rural do município de Estância Velha e o seu processo de 

transformação mostra mais do que um retrato desse cenário nesse momento. Ao se 

aprofundar as raízes históricas desse local, verifica-se que ele é um testemunho de uma 

forma de interação dos primeiros imigrantes com o território cujas características de 

espacialidade influenciam na forma como o mesmo se modifica atualmente. 
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