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INTRODUÇÃO. 

o presente trabalho tem como objetivo comunicar o resultado 
de uma pesquisa. 

O problema partiu da preocupação em saber, porque tendo a re
gião da Campanha riograndense uma alta participação na economia 
estadual, seus centros urbanos tiveram um desenvolvimento menor do 
que outros do resto do Estado, não servindo de polos de atração, em 
contraste com outras regiões riograndenses. 

Por ser a maior renda, desta região, oriunda do setor agrope
cuário, a propriedade rural foi o enfoque de nosso estudo, sem no 
entanto, desconhecer, a existência de outros fatores. 

A metodologia utilizada foi o estudo comparativo entre a zona 
da Campanha e as demais regiões do Estado, estabelecendo médias, 
para estas. Usou-se como termos de comparação a renda interna, a 
densidade populacional e alguns indicadores de urbanização. 

A primeira parte deste trabalho, aborda pois, os aspectos acima 
explicitados, enquanto a segunda tenta indicar as causas da implica
ção da propriedade rural neste fenômeno. 

A última parte trata das conclusões. 

(.). - Comunicação apresentada na 3" Sessão de Estudos, Equipe C, 
DO dia 6 de setembro de 1975 
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Entende-se por zona da Campanha, a 14.a micro-região do Rio 
Grande do Sul, dela fazendo parte os seguintes municípios: Alegrete, 
Bagé, Cacequí, Dom Pedrito, Itaquí, Quaraí, Rosário do Sul, Santana 
do Livramento, Santo Antônio das Missões, São Borja, São Gabriel e 
Uruguaiana. 

O período tem como limite, desde os primórdios da colonização 
até o ano de 1970, fazendo-se coincidir com o último censo, por ter o 
estudo se baseado em dados estatísticos. 

* * 
* 

I. ESTUDO COMPARATIVO DO DESENVOLVIMENTO 
DA CAMPANHA COM AS DEMAIS REGIÕES DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
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ploração da terra com base na pecuária de corte e na criação de ovi
nos. A orizicultura e a triticultura completam o quadro de utilização 
do solo, nesta zona. 

Observada a situação dessa região, dentro do quadro riogranden
se, verifica-se que a renda oriunda do setor agropecuário assume um 
papel de destaque dentro da economia do Estado. 

Segundo o Censo Agropecuário de 1970, o valor da produção de 
arroz, nesta região, foi de Cr$ 118.959. 134,00, representando 27,5 % 
do total do Estado. O valor da produção do trigo, neste mesmo ano, 
foi de Cr$ 94.604.310,00, significando 13,4% do Rio Grarnde do 
Sul. 

O coteio do valor da produção orizícola e tritícola da Campanha 
com o do Estado, com destaque dos percentuais de participação, per
mite estabelecer um confronto com outras regiões do mesmo. 

Observando-se os quadros abaixo, transcritos de Informações so
bre o Estado do Rio Grande do Sul, publicação da Secretaria de Co
ordenação e Planejamento, podemos demonstrar a afirmação acima e 
nos permite verificar a variação percentual do ano 1969/1970 com os 
dados expressos inicialmente. 

Qaudro I. 

Produção de a:roz. 

Micro Cidades que mais produ-
Região Toneladas % US $ % zem. 

Itaquí, Uruguaiana, São 
14 322.989 26,13 19.272.288 26,7 Borja, São Gabriel, Ale-

grete. 
12 164.969 13,35 9.190.916 12,7 Santa Vitória do Palmar, 

Arrôio Grande, J aguarão. 
10 153.460 12,42 8.904.401 12,4 Camaquã, Tapes, São Lou-

renço. 
8 152.839 12,77 9.163.573 12,7 Cachoeira do Sul, Rio 

Pardo, Butiá. 
87.356 7,07 4.943.942 6,9 Viamão, Guaiba, Barra do 

Ribeiro. 
Sub-
total 881.613 71,74 51.475.120 71,4 
Esta-
do 1235.896 100;00 72 .124 .990 100,0 
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Quadro 11. 

Produção do trigo. 

Micro Cidades que mais produ-
Região Toneladas % US S % zem. 

15 142.140 13,05 14.480.459 13,3 Cruz Alta, Santiago, Santa 
Bárbara do Sul. 

16 133.000 12,28 12.482.758 11,5 Giruá, Santo Ângelo, Ca-
tuipe. 

21 126.153 11,58 13.050.310 12,0 Palmeira das Missões, Pas-
so Fundo, Carazinho. 

14 124.136 11,39 12.784.643 11,7 São Borja, Santo Antônio 
das Missões, Bagé. 

19 111.007 10,19 11.426.823 10,5 Erechim, Campinas do 
Sul, Getúlio Va.·gas. 

Sub-
total 637.236 58,49 64.224.993 59,0 

Es-
tado 1.089.412 100,00 108.950.690 100,0 

Fonte DEE - 1969. 

A importância das lavouras de arroz e de trigo, dentro do con
texto econômico riograndense, pode ser observada através do quadro 
abaixo, transcrito igualmente de Informações sobre o Estado do Rio 
Grande do Sul publicação da Secretaria de Coordenação e Planeja-
mento. 

Quadro III. 

Principais produtos agrícolas do Rio Grande do Sul. 

Produto Toneladas % Valor US S % 
Trigo (grão) 1.464.830 19,9 141. 892.840 23,6 
Arroz (c/casca) 1.459.596 10,9 87.286.379 14,5 
Milho 2.384.198 17,7 76.405.012 12,7 
Soja 968.148 7,2 54.735.038 9,1 
Mandioca 3.682.016 27,4 46.169.323 7,7 
Feijão (grão) 236.932 1,8 30.303.888 5,0 
Fumo (folha) 98.114 0,7 22.637.206 3,8 
Uva 403.188 3,0 16.690.363 2,8 
Cana de açucar 1.227.020 9,1 3.738.479 0,6 
Sub total: 11.924.042 88,7 479.858.440 79,8 

Fonte: DEE - 1970 
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No que se refere à pecuária, procuramos enfocar a bovinocul
tura e a ovinocultura, estabelecendo confronto entre o valor de produ
ção da região em relação ao Estado. 

Segundo o Censo Agropecuário de 1970, o valor da produção 
bovina, na zona da Campanha foi na ordem de Cr$ 994.733.080,00, 
significando 34,2% do total do Estado, ao mesmo tempo que o de 
ovinos foi de Cr$ 152.213.830,00, representando 50,2% do Rio 
Grande do Sul. 

Confrontando o valor da produção de bovinos e ovinos do Es
tado, podemos perceber a importância destes produtos, em relação ao 
quadro geral da pecuária. 

Quadro IV. 

Pecuária. 

Número de cabeças e valor por espécie no Rio Grande do Sul - 1970. 
Espécie Efetivo em 31.12.70 % /total Valor Cr$ % /total 

Asininos 
Bovinos 
Caprinos 
Equinos 
Mua:es 
Ovinos 
Total 

18.440 0,07 1.520.420 
12.416.230 45,0 2.906.209.140 

256.300 0,9 5.291.490 
1.314.910 4,8 172.843.000 

147.340 0,53 18.767.990 
13 .392 .900 48,7 303.064.340 
27.546.120 100,00 3.4:>7.696.380 

Fonte: Anuário Estatístico do R. G.S. - 1971. 

0,04 
84,2 

1,51 
5,0 
0,55 
8,7 

100,00 

Verificada a posição de destaque da região da Campanha na eco
nomia gaucha e sabendo-se que o Estado do Rio Grande do Sul tem 
se destacado no cenário nacional pela sua excelente produção agro
pecuária, detendo seu rebanho bovino o 2.0 lugar no Brasil, enquanto 
o ovino ocupa o 1.0 lugar, muito distanciado dos demais Estados e 
tendo o 41rroz gaucho oma boa demanda no mercado externo, era de 
se esperar que a 14. a micro-região, tivesse um desenvolvimento urbano 
proporcional a significativa participação na Renda Interna do Estado. 

Tal não acontece, conforme tentaremos demonstrar através de 
levantamentos de alguns indicadores de melhoramentos urbanos e a 
utilização da mão-de-obra, em que se correlacionou os percentuais 
obtidos na região da campanha com uma média estabelecida, para o 
estado, 
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Quadro V. 

Melhoramentos Campanha Demais Regiões Total Estado 
urbanos. nQ absolutos % /pop. nQ absolutos % Ipop. 

Leitos em hos-
pitais. 1 .788 
Automóveis 12.487 
ônibus p. 22/ 
28 passageiros 
e mais de 28 
passageiros 213 

0,33 
2,3 

0,03 

27.614 
148.208 

4.839 

Fontes: Censo Demográfico - 1970. 
Anuário Estatístico - RGS - 1971. 

Quadro VI. 

0;40 
2,1 

0,06 

29.402 
160.689 

5.052 

Melhoramentos Campanha Demais Regiões Total Estado 
urbanos. nQ absolutos % /pop. nQ absolutos % Ipop. 

Abastecimen-
to d'água, 
prédios liga-
dos rede geral 72.606 65,7 988.228 82,3 1.060.834 
Iluminação elé-
trica nQ de li-
gações 51.561 48,0 624.606 52,0 676.167 
Instalações sa-
nitádas-esgo-
to-Fossa séptica 27.610 25,7 327.719 27,3 355.329 
Televisão nQ de 
aparelhos 11. 732 10,9 292.591 24,3 304.323 
Geladeira 32.521 30,2 393.643 32,7 426.164 

Fontes: Censo Demográfico - 1970. 
Anuário Estatístico - RGS - 1971. 

Da análise dos quadros V e VI inferimos que o grau de urbaniza
ção 
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população sobre a do Estado e que se distancia significativamente das 
demais regiões. Deveremos considerar muito expressivas as diferen-
ças de percentuais entre os melhoramentos urbanos da Campanha e 
das demais regiões do Estado. 

Quadro VII. 

População. 

Micro Porcentagem S/a do 

Regiões Citadina Rural Total Estado 

1 1.494.440 294.780 1.789.220 24,46 
2 64.900 184.350 249.250 3,41 
3 28.130 140.640 168.770 2,31 
4 142.980 179.580 322.560 4,41 
5 24.980 153.160 178.140 2,44 
6 38.150 161.530 199.680 2,73 
7 47.060 232.220 279.280 3,82 
8 102.960 180.700 283.660 3,88 
9 123.460 137.170 260.630 3,56 

10 203.010 256.640 459.650 6,28 
11 101.460 48.440 149.900 2,05 
12 31.230 37.670 68.900 0,94 
13 29.210 135.220 164.430 2,25 
14 319.790 219.040 538.830 7,37 
15 88.970 132.820 221.790 3,03 
16 55.870 121.130 177.000 2,42 
17 55.700 362.370 418.070 5,72 
18 35.300 259.070 294.370 4,02 
19 83.790 339.920 423.710 5,79 
20 33.050 84.900 117.950 1,51 
21 94.850 110.920 205.770 2,81 
22 10.000 34.470 44.470 0,61 
23 12.230 91.230 103.460 1,41 
24 44.380 150.620 195.000 2,67 
Estado 3.265.900 4.048.590 7.314.490 100,00 

Fonte: Anuário Estatístico do R·G.S. 
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Quadro VIII. 

Mão-de-obra. População economicamente ativa. 

População econo
micamente ativa 

Campanha 
nQ abso

lutos 

Demais Regiões Total Estado 

População eco
nomicamente 
ativa na pecuá
ria, agricul
tura, pesca 

População eco
nomicamente 

166.362 

% pop. nQ abso- % pop. 
ativa lutos ativa 

35,8 2.102.573 46,1 

ativa na indústria 23.454 14,0 354.673 16,8 
Fonte: Censo Demográfico - 1970. 

1.044.760 

378.127 

Aanálise do quadro VIII nos indica que a mão-de-obra utilizada 
na agropecuária e no setor industrial, é em níveis inferiores à média 
das demais regiões do Estado. 

Observando o gráfico das regiões polarizadas concluimos que os 
municípios da Campanha têm um fraco interrelacionamento, estabele
cendo suas relações diretamente com Porto Alegre, sem haver uma 
hierarquia entre os mesmos. Encontraríamos explicação, para este 
fenômer.o, em terem os municípios desta região, demandas semelhan
tes eonde a mão-de-obra apresenta índices muito baixos. 

* 
Sintetizando, tentamos na primeira parte deste trabalho, demons

trar que a região da Campanha riograndense tem uma alta participa
ção na renda interna do estado, em contraste com o grau de urbani
zação, que é inferior à média das demais regiões. 

• • 
* 

11. - IMPLICAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL NO 
PROCESSO DA URBANIZAÇÃO NA ZONA DA 
CAMPANHA. 

Por ser, nesta região, a renda oriunda do setor agropecuário su
perior à rendIA 
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REGIÕES POLARIZADAS E2 !!2 ~ ~ ~. 
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processo histórico da ocupação das terras; 
posição geográfica e acessibilidade; 
utilização dos recursos humanos. 

A conquista das terras do sul deu-se pela ação das armas, en
quanto a consolidação desta conquh.ta, efetiva-se através das conces
sões de sesmarias. 

Estas, multiplicam-se no segundo quartel do século XVIII. O 
limite de três léguas previsto pela legislação, era contornado pelas ali
anças de família ou por burla dos semeiros, conforme Alcides Lima: 

"As sesmarias concedidas multiplicaram-se ~ssombrosa e 
desordenadamente. Em breve todos os habitantes quiseram ser 
estancieiros. A capitania foi retalhada em propriedades extensas. 
A lei das sesmarias que mandava conceder apenas 3 léguas de 
campo, foi iludida, violada e desprezada pelos sesmeiros e pel03 
govemado~es que faziam conces:)ões largas e arbitrárias. A 
grande abundância de gados, requerendo grandes extensões de 
campo para cria-los, incitava à violação da lei das sesmarias e 
como que justificava as grandes concessões. Os indivíduos não 
escrupulizavam mais. Requeriam sesmarias não só em seus r,omes 
como ainda no nome das mulheres, dos filhos e filhas, de crian
ças que estavam no berço e das que ainda estavam por nascer" 
(1) . 

Surgiram sesmeiros de vanas procedências, comandantes milita
res, pessoas que haviam prestado serviços à Coroa, oficiais e soldados, 
e por serem concedidas sem maiores formalidades, a distribuição pro
cessou-se desordenadamente. 

Não podemos fugir de, em considerando à luz da época e do 
meio, reconhecer a necessidade desta estratégia, para assegurar atra
vés do povoamento, o domínio efetivo das 
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As charqueadas produzindo movimento de exportação e circula
ção monetária têm sua parcela de responsabilidade no crescimento ur
bano do século XIX. 

Em 2 de dezembro de 1884 é inaugurada pelo governo imperial, 
após 17 anos de projetos e obras, a ferrovia Rio Grande-Bagé. 

A ligação ferroviária entre a fronteira oeste e o porto de Rio 
Grande efetivou-se pela estrada para o sul. De Bagé a São Gabriel 
foi inaugurada 0m 8 de outubro de 1900 uma ferrovia. 

A ferrovia Porto Alegre-Uruguaiana começou a ser construida 
em 21 de dezembro de 1877, mas somente em 22 de novembro de 
1907 a viagem podia ser feita até Alegrete e no mês seguinte até Uru
guaiana, iniciando a viagem em Cachoeira, daí até Porto Alegre o 
percurso era feito por via fluvial. O eixo Porto Alegre-Uruguaiana 
ficou pronto somente em 28 de janeiro de 1911. 

Livramento ligou-se a este eixo em 30 de outubro de 1910. 

A linha entre Alegrete e Quaraí foi concluida em 1939. 

O desenvolvimento lento das vias férreas que permitissem a li
gação da região da fronteira com Porto Alegre e Rio Grande fez com 
que quase todo século XIX, o quadro urbano da faixa fronteiriça so
fresse a influência do Prata. Itaquí, Uruguaiana e Livramento mais 
diretamente. 

No final do Império, a região da Campanha perde para a região 
colonial a hegemonia econômica que vinha detendo no Estado. 

O regime de pequena propriedade e a facilidade de comunicação 
pelo tráfego ferroviário com São Paulo e Porto Alegre, o surto indus
trial da região colonial, provoca um crescimento urbano e demográ
fico com aumento consideravel de produtividade e renda nesta zona, 
em contraste com a zona da Campanha, que passa a ter um rítmo lento 
de crescimento. Não há na Campanha aumento de centros urbanos, 
a densidade demográfica tem índice de elevação inferior à média do 
Estado. 

A indústria frigorífica estrangeira com produção bastante variada, 
produzindo carnes frigorificadas, enlatados e sub-produtos como ex
trato de carne, salsicharia e outros destina-se, em sua maior parte ao 
mercado externo. Sofre como a maioria dos produtos exportáveis do 
Brasil, séria concorrência dos similares estrangeiros. 

O comércio e a indústria de carnes 
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A cnaçao de ovinos tambem vem crescendo em quantidade e 
qualidade, permitindo uma lotação maior da pastagem do que a de 
bovinos. 

Como a carne, o comércio de lãs movimenta mão-de-obra no pe
ríodo da safra, para tosquia, frete, beneficiamento, enfardamento e 
exportação e um declínio na demanda de mão-de-obra na entre-safra. 

O orizicultura e a triticultura estão mudando o quadro pastoril da 
Campanha, não sem vencer a luta dos altos arrendamentos e a resis
tência de mudar as pastagens em lavoura. 

Questão em aberto, se essa mudança trará maiores vantagens eco
nômicas para o Estado. Trata-se de área pastoril .tradicional, com boa 
demanda de seu produto no mercado externo. 

Tanto o trigo como o arroz encontraram na Campanha condições 
naturais propícias para seu desenvolvimento e exigem mão-de-obra 
mais numerosa que a pecuária, apesar da mecanização da lavoura. 
Mas é sobretudo na época do plantio e da colheita que há necessidade 
de recursos humanos, encontrado com bastante disponibilidade. 

De pequena expressão, a população rural em relação a total, as
aim tem permanecido, apesar da alteração que o quadro rural vem 
IIOfrendo. O trabalhador rural não tem opção profissionalí ou se toma 
assalariado, muitos temporariamente, ou tem que migrar para os cen
tros urbanos. 

Os fatores que levantamos como responsáveis pela baixa influên
cia polarizadora e o pequeno número de centros urbanos na Campa
nha, então, vinculados à sua estrutura agropecuária. 

Não desconhecemos que estamos analisando apenas com um apec
to da realidade, outras variáveis estão envolvidas, mas nosso objetivo, 
neste trabalho, limita-se a apreciar as implicações da propriedade rural 
no processo da urbanização na zona da Campanha. 

Apontamos assim, os latifúndios e o regime de exploração das 
terras, criação extensiva, embora atualmente utilizando a moderna 
tecnologia responsáveis pela baixa densidade demográfica em relação 
à média do Estado, rarefação da população rural, baixo custo de mão
de-obra em consequência de sua sub utilização. 

* * 

* 
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IH. - CONCLUSÃO. 

As atividades pastoris da Campanha tiveram um papel decisivo 
na ocupação das terras e o povoamento definitivo da região, mas a 
pecuária extensiva não resultou positiva para o fenômeno da urbani
zação e em consequência, não favoreceu ao centro comportar-se como 
polo de atração. 

A sub utilização dos recursos naturais e humanos estão a eviden
ciar que as atividades agropecuárias, não serviram, nesta região como 
fatores de progresso social, apenas representaram a prosperidade eco
nômica. 

Em consequência, poder-se-ia questionar a necessidade da execu
ção de estratégias de desenvolvimento que: 

- resultem no aproveitamento intensivo das possibilidades da 
terra objetivando o aumento da produtividade; 

- corrijam a defasagem entre a oferta e a demanda da mão de 
obra nos municípios da Campanha. 

* * 
* 
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