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INTRODUÇÃO 

O Vale do Rio Três Forquilhas apresenta uma paisagem composta por duas 

unidades bem distintas: áreas de encosta e de planície. Estas unidades se caracterizam por 

diferentes usos da terra: o cultivo de bananas, em alguns segmentos da encosta, e no que 

condiz às áreas de planície, predomina o cultivo de hortigranjeiros. Além desta questão da 

relação com o meio e sua apropriação, identificamos três outros aspectos para a 

compreensão da estruturação da paisagem e sua dinâmica: o processo de colonização; as 

relações sociais e aspectos do sistema de produção, através das relações de trabalho. 

Uma abordagem de aspectos relacionados à paisagem cultural (associada a um 

conteúdo simbólico) e suas territorialidades, é o que conduz o presente trabalho. O Vale 

apresenta uma formação peculiar devido ao seu relevo, oferecendo o contato de áreas de 

encosta e de planície, como já explanado acima. Esta diversidade é intensificada pelas 

várias etnias que colonizaram o mesmo (alemães, italianos, luso-brasileiros), e pela também 

da presença de negros descendentes de escravos na região e nipo-brasileiros, de imigração 

mais recente. Tais fatos propiciam a ocorrência atual de uma significativa multiplicidade 

cultural. É prova viva de todo o contexto histórico no qual o Vale se desenvolveu 

culturalmente e, por essas e outras peculiaridades o tornou um campo interessante e amplo 

de estudo. Essa investigação parte do uso do solo e segue tratando sobre a materialidade 

da paisagem, ou seja, as marcas que o homem impõe ao meio circundante. 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

____________________________________________________________________ 

                                                 
1 Formanda em Bacharelado em Geografia e bolsista CNPq /PIBIC. UFRGS - camilageo@yahoo.com.br 
2 Professor orientador. UFRGS – alvaro.heidrich@ufrgs.br 
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A área de estudo do presente trabalho situa-se no Vale do Rio Três Forquilhas, no 

qual se dá à implantação da Rodovia Rota do Sol (RS–486) que liga Aratinga à Terra da 

Areia e à BR 101. Este Vale é constituído pelos municípios de Itati, Terra de Areia e Três 

Forquilhas. 

   Figura 1: Rio Grande do Sul e Vale do Rio Três Forquilhas 

PAISAGEM CULTURAL E TERRITÓRIO 

____________________________________________________________________ 

O espaço geográfico como conceito norteador da geografia nos possibilita pesquisar 

sob diferentes perspectivas, isto é, através de outros conceitos funcionais como o de 

paisagem, território, lugar, ambiente e região. A categoria de análise aqui adotada foi a de 

paisagem por entendermos que esta abrange tanto a forma quanto a função. A primeira se 

apresenta como um fator condicionante do uso do solo (estando este dividido em áreas de 

encosta e fundo de vale); já a segunda, bem mais complexa, é conseqüência da primeira e 

resulta nos aspectos sociais como as relações de trabalho. 
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Dentro desta perspectiva, vê-se a necessidade de compreender estas relações a 

partir do reconhecimento do indivíduo como pertencente a este espaço e suas relações 

sociais e de poder. Portanto, agrega-se a esta análise o conceito de território, sendo tanto 

um elemento como um produto destas relações. 

A formação de um território ocorre a partir da apropriação de um espaço, sua 

delimitação e conseqüentemente suas relações de poder. No entanto, este processo 

também se dá no âmbito do simbólico e da formação da identidade do grupo que o compõe. 

O identificar-se com um grupo produz o não se identificar com o outro, formando territórios 

em diversas escalas: o ser brasileiro, o ser gaúcho, o ser Três-Forquilhense, o ser 

determinada localidade... As relações entre estas diversas escalas pode produzir um 

sentimento mais forte de pertencimento /enraizamento em determinada escala, anulando 

/enfraquecendo suas relações com as demais. Percebe-se quer na esfera da localidade, se 

percebe mais nitidamente as relações de poder ali existentes. 

Figura 2: Panorâmica do Vale do Rio do Três Forquilhas 

A intervenção humana na natureza envolve sua transformação em cultura e, deste 

modo, a paisagem aqui é “percebida” através do enfoque cultural, esta se refere à influência 

direta do homem (como acima citado) e apresenta sobreposição de culturas através do 

estabelecimento de uma relação dialética com o espaço vivido. 

“(...) paisagem cultural refere-se a influência direta do homem e apresenta 

a sucessão de paisagens como uma sucessão, substituição ou mesmo, 

sobreposição de culturas, onde o homem estabelece uma relação dialética 

com a área em questão, imprimindo-lhe múltiplos e diversos significados” 

(Neves, 1998). 

Portanto, a paisagem aqui tratada, pode ser dividida em dois segmentos: as 

características físicas da área e, as formas de uso empregadas pelo homem ao longo do 

tempo. 

A FORMAÇÃO DA COLÔNIA DE TRÊS FORQUILHAS E O PROCESSO DE IMIGRAÇÃO 
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Os imigrantes alemães que ocuparam a região, vindos da Colônia de São Leopoldo, 

seriam em princípio assentados à margem direita do rio Mampituba. Quando iniciada a 

medição e o sorteio dos lotes entre os colonos, chuvas intensas fizeram com que o rio 

aumentasse em muito o seu volume, impedindo o estabelecimento desses colonos. Isso 

influenciou a transferência do povoamento para uma área mais segura de alagamentos. 

 

Figura 3: Rio Três Forquilhas 

Aos alemães católicos seria destinada uma área nas proximidades da Freguesia de 

São Domingo das Torres, 

onde teriam assistência médica e religiosa. Foram assentados e permaneceram em Torres 

em uma região muito fértil, fundando assim a Colônia de São Pedro de Alcântara. Já os 

colonos protestantes foram instalados nos terraços do Vale do Três Forquilhas (figura 3), 

onde se localizam as principais secções de colonização pública na região, porém devido às 

enchentes, o assentamento desses colonos foi muito difícil. 

Primeiramente, os imigrantes utilizavam embarcações para se deslocar na barragem 

sobre Três Forquilhas até a Lagoa Itapeva. Após esse percurso os produtos ou as 

mercadorias dos alemães era transportado em lombo de animais ou carro de bois. O local 

de desembarque no Três Forquilhas passou a chamar-se de Depósito (o depósito dos 

alemães) e o ponto de travessia do rio de Passo do Depósito. 

Após alguns anos surgiu o Porto dos Alágios, local onde a família Alágio se 

estabeleceu com uma olaria no fim do século XIX. Esta indústria prosperou e passou a 

comercializar produtos para outras localidades. Assim, com o estabelecimento de um porto 

às margens do arroio Laranjeiras, hoje rio do Chapéu, o depósito dos alemães foi 

abandonado. O Porto teve sua vida útil até a década de 1940, sendo posteriormente aberta 
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a Estrada de Rodagem do Vale do Três Forquilhas e o transporte de carga e passageiros 

passando a ser feito por veículos automotores. Apesar de encontrarem em outras regiões 

consumidores para seus produtos, o colono não conseguiu aproveitar-se muito disso devido 

à dificuldade de deslocar o excedente para centros maiores. 

O Vale, além da dificuldade de acesso enfrentaria novamente o problema das 

enchentes. Muitas foram as que deixaram os colonos desalojados e prejudicados em 

relação à sua produção agrícola. “O Vale em seu maior diâmetro não passa de 2 

quilômetros, entretanto, a área que se estende entre os morros é de fertilidade muito 

grande, além de facilidade do preparo da terra, motivo que leva os agricultores a correrem o 

permanente risco, em suas culturas de hortigranjeiros, de a qualquer momento verem 

desaparecer todo o fruto de seu trabalho” (ELY,199:34). 

Deve-se também destacar que caboclos, negros e portugueses contribuíram para 

uma mudança rápida nas características iniciais da Colônia. Verificou-se que vários negros 

entraram em Três Forquilhas, não por vontade própria, mas como escravos. Posteriormente 

a Paróquia foi sofrendo gradativas mudanças até o ponto de incentivar o batismo de 

crianças negras, assim que os filhos de escravos foram sendo batizados aumentou a 

integração dos filhos dos peões e de empregados colonos. Já os portugueses, por influência 

do pastor que cada vez abre mais as portas para outros imigrantes – chegaram à Colônia 

em busca de trabalho. Entre 1881 e 1883 ingressam mais de 16 pessoas ou chefes de 

famílias de origem portuguesas. 

Bem mais tarde – a partir dos anos de 1960 – chegam os imigrantes japoneses que 

procuram novas terras férteis para o plantio de hortigranjeiros – principalmente, o tomate – 

em diversas partes do Estado. No ano de 1968 instalam-se as primeiras famílias na área 

que em que hoje é o município de Itati. A colônia Japonesa começa a receber mais 

imigrantes que passaram a se dedicar ao cultivo de flores, entre elas: cravos, rosa e 

crisântemos. 

Essa miscigenação que foi uma das responsáveis pela diversidade étnico-cultural 

propiciou um uso diferenciado do solo em comparação a outras regiões do Estado e 

também entre a própria população do Vale, sendo fator importante na constituição de 

diferentes paisagens culturais. 
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Figura 4: A diversidade étnica é uma constante na constituição familiar. 

RELAÇÕES DE TRABALHO E A PRODUÇÃO FAMILIAR 

____________________________________________________________________ 

O município de Três Forquilhas configura-se como um mosaico de relações, onde 

predomina a produção familiar e, quanto ao escoamento e à comercialização da produção, 

divide-se em: comercialização por intermediários (chamados vulgarmente de 

atravessadores), comercialização com a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul, 

de Porto Alegre (Ceasa /RS) e diretamente nas praias do litoral próximo, executada 

principalmente pelos moradores da localidade Beck (também denominada de Peck), sendo 

o transporte feito através dos ônibus de linha. 

 Quando a relação perpassa pela necessidade da existência de um atravessador, 

isto devido à falta de condições do próprio produtor conseguir escoar sua produção (pela 

falta de veículo), o produtor fica dependente do valor oferecido pelos atravessadores. Ainda 

no que diz respeito à agricultura familiar, têm-se uma produção de caráter mais capitalizado 

em algumas regiões de encosta, como na localidade Morro do Chapéu, consistindo na 

existência de cinco câmaras frias para a climatização e armazenamento da produção de 

banana. Este tipo de procedimento converte um maior valor agregado ao produto. 

 10334 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Figura 5: Produtores de açúcar mascavo 

No oposto desta agricultura, temos a de tipo extrativista. Esta segue sem que se 

exerça uma técnica para seu cultivo, ou seja, segue-se apenas o “ciclo natural da banana”. 

Outro aspecto é a ausência (em sua maioria) de agrotóxico e calagem do solo, diminuindo 

sua produtividade e o “valor” (no que se refere ao econômico, já que seu valor nutritivo é 

superior) do produto devido a uma preferência pela “estética” (tamanho e aparência) do 

produto 

 

Figura 6: Propriedade em área de encosta, em Três Forquilhas 

O município está ainda bastante ligado à cidade de Torres (onde se encontra a sede 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o ensino superior representado pela Universidade 

Luterana do Brasil); sofre também forte dependência do município de Terra de Areia, onde 

há melhor atividade comercial e de serviços, assim como das cidades vizinhas, como Osório 

(através da Faculdade de Osório –FACOS). 

Em Terra de Areia, a oeste da rodovia BR-101, que ligo o sul ao centro do país, 

tem-se nas encostas o cultivo da banana. A relação com o litoral é bastante forte, tanto para 

a comercialização de seus produtos como pela procura de emprego em época de veraneio. 

A presença de três grandes produtores de bananas é indicativo da inserção deste 

meio rural num quadro de diferenciação os produtores, pois grande parte dos pequenos não 

consegue competir com os de maior capitalização; por não utilizar insumos a produtividade 
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é inferior e o vínculo com o atravessador no escoamento de sua produção aufere preços 

menores. 

 

Figura 7: Produção de banana em área de encosta. 

Cerca de 100 famílias destinam-se à produção de banana na localidade de Morro do 

Chapéu, totalizando - juntamente com estes três produtores – 600 hectares de área 

plantada. Percebe-se uma tentativa de organização por parte dos sócios que constituem o 

Sindicato dos Agricultores no município. Entretanto, os produtores de banana não são se 

apresentam tão organizados como os de abacaxi, devido à distância de suas propriedades, 

o que dificulta a comunicação entre os mesmo. 

 

Figura 9: A adoção de outras culturas para consumo próprio, juntamente com a criação de 

gado são práticas usuais. 

A questão da técnica não é uma uniformidade entre os produtores: há aqueles que 

praticam uma agricultura rudimentar baseada no extrativismo (pequenos agricultores) e, 

outros adotam práticas de adubação do solo e uso intensivo de agrotóxicos (grandes 

produtores). No entanto, ambos vem enfrentando o problema do fungo Sigatoga Negra que 

já dizimou bananais em outros estados - como São Paulo. O fato é bastante preocupante 

porque geralmente o produtor de banana se dedica quase que exclusivamente a essa 

cultura. Além do Sigatoga, existe outro aspecto que estanca a produção; o topo da encosta 
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e terrenos com inclinação maior que 45° são áreas de preservação permanente, por ali se 

apresentar como domínio de Mata Atlântica. Alternativa que alguns produtores mantém, é o 

cultivo de cana-de-açúcar (tradicional no litoral norte do Rio Grande do Sul), tanto para a 

fabricação de água ardente como para açúcar mascavo. 

 

Figura 8: Sigatoga Negra 

No município de Itati, onde a imigração japonesa é traço marcante, a maior parte da 

produção agrícola é realiza em áreas de planícies,. Estes chegaram já detendo 

conhecimento técnico, buscaram o vale justamente por possibilitar o cultivo de 

hortigranjeiros durante o inverno em função, em função do microclima local. Nesse 

município, tem-se uma situação bastante delicada, porque algumas dessas propriedades 

estão dentro dessa área de preservação. 

 

Figura 9: Área de encosta em Itati 

Como a área é de encosta, onde em seu topo se constitui a Floresta Submontana, 

observa-se bastante o plantio de bananas. Na área de planície onde se localiza a Reserva 

Biológica Estadual da Mata Paludosa, há o plantio de flores e hortigranjeiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A economia dos municípios que fazem parte do Vale é essencialmente agrícola, 

tendo o comércio e a indústria uma atuação secundária. A população dos três municípios do 

Vale do Rio Três Forquilhas pode ser considerada praticamente rural, embora em Terra de 

Areia esse número fica mais equilibrado, em função da importância urbana da sede 

municipal junto a BR-101. 

Diferentemente das áreas de planície - que apresentam uma diversidade de 

culturas - as de encosta são praticamente utilizadas para o cultivo de bananas, sendo bem 

menos expressivo o de cana-de-açúcar; e pouquíssimas utilizadas para a criação de gado. 

Embora a observação da paisagem, enquanto materialidade, é de grande interesse 

para avaliar as transformações sofridas pelo espaço, também se torna necessário observar 

essas mudanças a partir das ações praticadas pelo homem, expressas através da 

funcionalidade dessas formas. A paisagem não é apenas aquilo que se vê com “uma visada 

de olhos”, existem muitas coisas além das formas, que não podem ser percebidas de 

maneira palpável. O Vale do Rio Três Forquilhas, neste sentido, é um interessante estudo 

de caso, por diversas características; como a relação entre o tradicional e o moderno; uso 

diferenciado do solo quer pelo o relevo, quer pelo modo de produção e as relações de 

trabalho; as diversas escalas territoriais reconhecimento através do Vale, do município, da 

localidade. 

 A coexistência de urbanidades no rural e ruralidades no urbano - não se podendo 

fazer uma separação distinta entre o que é rural e o que é urbano – mostra a complexidade 

de relações que ali se compõem. As áreas urbanas possuem um papel administrativo e 

comercial, já que suas economias são predominantemente agrícolas, podendo até se 

questionar se podem ser consideradas como urbanas, pois a presença do rural ainda é 

bastante “enraizada”. 

O urbano se fixar neste último pela a inserção de novas tecnologias na agricultura 

– principalmente entre os grandes produtores – e na vida cotidiana onde todos os serviços 

se localizam na Sede dos municípios (como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais) e, pela 

necessidade dos mais jovens entrarem no mercado de trabalho pela dificuldade de se 

manterem no meio rural. 
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Fig 10: O tradicional coexistindo com o moderno 

A territorialidade, como já comentado, se apresenta em diferentes escalas: desde a 

identificação com Vale, esta bem ampla e difusa; o município, através das relações sociais 

em geral; e por último o seu reconhecimento através da localidade em que reside, esta se 

mostrando bastante arraigada, no qual situa a religiosidade e a noção de comunidade. 

Nesse sentido, a observação de todos os elementos envolvidos é primordial para 

entender como funciona a dinâmica espacial deste vale, utilizando o território e a 

paisagem cultural como ferramentas conceituais. 
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