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APRESENTAÇÃO 
 

 

Rio Grande, município localizado no litoral Sul do Estado do Rio Grande do Sul, 

situado entre 5 e 10 metros de altitude do mar, é uma cidade conhecida pelas 

belezas naturais da maior praia do mundo e também, pelas dificuldades com a 

dinâmica de drenagem das águas fluviais, resultando em áreas de alagamento em 

diferentes pontos de ocupação habitacional e comercial. Buscando intervir nesta 

realidade, a parceria realizada entre Prefeitura Municipal do Rio Grande e a Caixa 

Econômica Federal, prevê o investimento total de R$ 33,4 milhões e objetiva realizar 

as obras de drenagem para o escoamento das águas da chuva e a pavimentação ou 

a repavimentação das ruas beneficiadas pelo Projeto. Neste contexto, o Diagnóstico 

socioeconômico PAC I Macrodrenagem do Município do Rio Grande/RS, é um 

instrumento que corresponde a meta de informar a população quanto à proposta do 

Projeto, a busca por uma nova concepção quanto aos cuidados com o meio 

ambiente e a melhoria na qualidade de vida dos sujeitos, conforme ações/eixos 

previstos nas diretrizes que regem o trabalho social na Portaria nº 21 de 21 de janeiro 

de 2014, do Ministério das Cidades. E está sendo apresentado, neste formato como 

produto do trabalho da equipe de Educadores Socioambientais da Universidade 

Federal do Rio Grande/FURG, que tem por responsabilidade contribuir na execução 

da obra em suas dimensões físicas, econômicas e ambientais, bem como para 

incentivar e fortalecer a participação da comunidade local nas tomadas de decisão 

ao longo do projeto, por meio do exercício de participação de gestão compartilhada 

ao que se refere ao espaço público. Assim, registramos neste trabalho um esforço 

teórico/prático desenvolvido coletivamente, a partir das práticas realizadas junto à 

comunidade por meio de plantões sociais, assembleias gerais, e visitas de 

acompanhamento da obra. Tendo como base analítica uma perspectiva 

interdisciplinar, crítica e comprometida com o desvelamento da realidade que 

emerge na particularidade das áreas de intervenção, em constante diálogo com a 

totalidade do município, evidenciando além das características socioeconômicas e 

culturais, possíveis indicadores de avaliação dos serviços públicos prestados à 

comunidade, que serviram de baliza para o desenvolvimento das atividades 

educativas no contexto de cada comunidade beneficiada pelo Projeto. 
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INTRODUÇÃO 
 

O saneamento básico é uma problemática latente em todo território 

brasileiro. Constituído por ocupações desornadas e pelas fragilidades 

socioeconômicas do país, a realidade se apresenta ainda mais complexa em regiões 

mais antigas, tanto pela falta de investimento no setor, quanto pela dificuldade de 

acesso às informações referente à localização e conteúdo sobre as condições das 

redes de escoamento de esgotos. 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre saneamento básico 

(SNIS), são mais de 35 milhões de brasileiros sem acesso aos serviços de água 

tratada, 100 milhões de pessoas não tem o serviço de saneamento básico e 

aproximadamente 50% dos esgotos são tratados em todo território nacional. 

A Constituição Federal delibera que o saneamento básico é um direito de 

todo cidadão, e autoriza em seu art. 241, que poderes da União, Estado e Município 

atuem como disciplinador deste serviço, por meio de lei constituindo os consórcios 

públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, que oportunizam a 

organização da gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência 

total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 

serviços transferidos. 

A Lei nº. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, define “conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais” relacionados ao abastecimento de água 

potável, ao esgotamento sanitário, à limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e 

à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Estabelece também alguns 

princípios operacionais, tais como “universalização do acesso”, “integralidade”, 

“atenção à saúde pública e ao meio ambiente”, “articulação com as políticas de 

desenvolvimento urbano e regional”, “eficiência e sustentabilidade econômica”, 

“segurança, qualidade e regularidade” e “controle social” – entendido como o 

“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, 
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de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 

básico”. 

No município do Rio Grande, a prestação de serviços de saneamento básico é 

desenvolvida pela CORSAN, uma autarquia que atua junto ao poder municipal e 

estadual na garantia do saneamento básico. No exercício do poder municipal, 

destacamos que a Prefeitura realiza serviços com drenagem e pavimentação através 

da Secretaria de Município de Infraestrutura (SMI), coleta de lixo regular e seletiva, 

coletores públicos como lixeiras e containers através da Secretaria de Município de 

Controle e Serviços Urbanos (SMCSU) e de empresa terceirizada, o sistema de saúde 

é ofertado no município através da Secretaria de Município de Saúde (SMS), em 

conjunto com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), 

além da Vigilância Epidemiológica que atua no controle das doenças hídricas. Além 

desses, um Hospital Filantrópico e um Hospital Federal de Ensino (PROJETO DE 

REPROGRAMAÇÃO PAC I MACRODRENAGEM, PREFEITURA, 2017). 

Tais serviços são desenvolvidos no contexto da cidade, que expressa parte da 

realidade vivida em todo território brasileiro, na qual além das condições históricas, 

apresenta particularidades no seu sistema de esgoto, que exigem atenção e esforço 

interinstitucional para resolução de problemas derivados das condições 

geomorfológicas do município. 

A intervenção pretendida por meio deste Projeto busca desenvolver 

estratégias de ação na rede de drenagem, na manutenção da rede de esgoto, na 

revisão da rede de iluminação pública, na pavimentação e nos conceitos de espaço 

público de acordo com a necessidade de cada área de atuação. Afirmamos então, 

que o projeto atua em duas frentes, uma direta e estruturante, que consiste na 

execução das obras, e outra educativa, que de forma conjunta desenvolve um 

processo de gestão de informações, de educação comunitária e ainda de divulgação 

e sistematização de dados que vão sendo gerados ao longo do trabalho técnico 

social. 

Assim, salientamos que a produção deste documento é resultado do Trabalho 

Técnico Social, desenvolvido por uma equipe interdisciplinar da Universidade Federal 

do Rio Grande, que atua neste Projeto por meio da parceria entre Prefeitura 

Municipal do Rio Grande e o Programa de Educadores Sociais PROEXT/FURG. Esta 

 
 

 



10 
 

parceria tem como metas: o desenvolvimento de ações informativas, a elaboração 

do diagnóstico, ações educativas, acompanhamento e avaliação da obra. 

O Diagnóstico socioeconômico se constitui como uma etapa fundamental 

para o desenvolvimento da totalidade da obra, uma vez que é neste instrumento 

que será compilado as informações históricas sobre o território de intervenção, 

considerando não só a totalidade da cidade, mas também a particularidade de cada 

área de atuação do Projeto, num esforço de registrar a realidade das famílias e as 

demandas que vão emergindo no contexto de uma obra desta magnitude. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste diagnóstico é caracterizar a população nas áreas de 

intervenção, apresentando conjuntamente a situação de saneamento básico, mais 

especificamente do abastecimento de água, da coleta e do tratamento de esgoto e 

da drenagem pluvial no município do Rio Grande. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

✓ Analisar os dados do censo do IBGE 2010, acerca da cidade do Rio Grande e 

das regiões contempladas com as obras; 

✓ Estudar e atualizar os dados coletados no ano de 2012 pela equipe que, na 

época, realizou as ações de diagnóstico durante o TTS; 

✓ Realizar entrevistas estruturadas com as comunidades envolvidas, através de 

amostragem; 

✓ Analisar e sistematizar os dados coletados e elaboração do relatório final. 
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2. METODOLOGIA 

 

A estrutura deste diagnóstico foi construída com base nas diretrizes de 

elaboração do plano de saneamento básico, que busca sistematizar a caracterização 

da população, as condições e a qualidade de prestação de serviços e também a 

realidade fundiária do terreno. Para organização e coleta de dados, a metodologia 

desenvolvida manteve constante diálogo com a comunidade e com base na revisão 

bibliográfica sobre os planos e legislação municipal, Estadual e Federal, bem como os 

conceitos e as situações que vão se apresentando em cada área de atuação. 

Este produto técnico está fundamentado nas orientações das Diretrizes 

construídas pelo Ministério das Cidades de forma articulada ao atendimento das 

demandas emergentes em cada ponto de intervenção. Desta forma, a partir das 

Diretrizes foram definidas estratégias de comunicação e canais de acesso às 

informações, com linguagem acessível a todos os segmentos sociais; uma 

construção de ações de acompanhamento e participação da comunidade; buscando 

sempre, uma revisão bibliográfica sobre a prestação de serviços e diálogos com a 

comunidade sobre avaliação dos mesmos, sendo mapeado conjuntamente os 

componentes diretos e indiretos do Saneamento Básico.  

Sobre o sentido e significado deste produto no contexto da política de 

saneamento básico municipal é importante compreender que o diagnóstico deverá 

oferece a gestão,  

Identificação das condições de acesso aos serviços e os impactos da 
situação nas condições de vida  da  população,  utilizando  indicadores  
sanitários, epidemiológicos,  ambientais,  socioeconômicos  e  apontando  
as  causas  das deficiências detectadas; Identificação das condições atuais 
do saneamento básico conforme indicadores de eficiência e eficácia da 
prestação dos serviços; O diagnóstico deve avaliar a realidade local na 
perspectiva da bacia hidrográfica e da  região  a  qual  está  inserida,  por  
meio  da  análise  de  estudos,  planos  e programas voltados para a área de 
saneamento básico que afetem o município. Contemplar a perspectiva dos 
técnicos e da sociedade; e O diagnóstico  deve  reunir  e  analisar,  quando  
disponíveis,  informações  e diretrizes de outras políticas correlatas ao 
saneamento básico. (DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE PSB DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009) 
 

Considerando as demandas do trabalho técnico social e as diretrizes do 

ministério das cidades, a produção deste instrumento teve como pressupostos a 
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orientação da pesquisa de campo, desenvolvida por meio de questionário 

semiaberto, composto por questões de múltipla escolha, questões de justificativa, e 

registro livre sobre avaliação e temáticas relacionadas ao objeto do Projeto PAC I. 

Também, fazem parte do conteúdo deste documento eixos temáticos construídos 

no diálogo com a comunidade por instrumentos de avaliação e relatórios técnicos de 

acompanhamento da Obra. 

 

2.1 Documentos de Referência e Marco Legal 

 

FEDERAL 

✓ Constituição Federal de 1988; 

✓ Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de1997; 

✓ Lei nº. 11.445 de 5 de janeiro de 2007; 

✓ Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010; 

✓ Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico; 

✓ Diretrizes Nacionais para Elaboração de Plano de Saneamento Básico do 

Ministério das Cidades. 

 

ESTADUAL 

✓ Lei nº 5.167, de 21 de dezembro de 1965; 

✓ Lei nº 10.330, de 27 de dezembro de 1994; 

✓ Lei nº 12.037, de 19 de dezembro de 2003; 

✓ Lei n.º 13.836, de 28 de novembro de 2011; 

✓ Lei n.º 14.833, de 4 de janeiro de 2016. 

 

MUNICIPAL 

✓ Lei Nº 12.802 de 30 de maio de 2014 

✓ Lei nº 7641 de 30 de junho de 2014; 

✓ Decreto nº 13.022 de setembro de 2014; 

✓ Plano Municipal de Saneamento Básico do Município do Rio Grande; 
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2.2 Área de Estudo e Amostragem 

O estudo foi desenvolvido no município do Rio Grande abrangendo 

especificamente as seguintes áreas: 

 

ÁREAS RUAS DE ABRANGÊNCIA 
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1. Rua Dr. Nascimento (trecho compreendido entre a Av. Major Carlos Pinto 

e a Rua Gen. Canabarro, no Bairro Centro); 
2. Rua Gen. Canabarro (trecho compreendido entre a Rua Gen. Vitorino e a 

Rua Vice Alm. Abreu, no Bairro Centro); 
3. Rua João Alfredo (trecho compreendido entre a Rua Gen. Neto e a Rua 

Andradas, no Bairro Centro); 
4. Rua Andradas (trecho compreendido entre a Rua Vice Alm. Abreu e a 

Rua Sen. Salgado Filho, no Bairro Centro); 
5. Rua Vice Almirante Abreu (trecho compreendido entre a Rua Gen. Neto e 

a Rua Andradas, no Bairro Centro); 
6. Rua Gen. Portinho (trecho compreendido entre a Av. Com. Vasco Vieira 

da Fonseca e a Rua Carlos Gomes, no Bairro Centro); 
7. Rua Gen. Vitorino (trecho compreendido entre a Rua Alm. Barroso e a 

Rua Cel. Sampaio, no Bairro Centro); 
8. Rua Gen. Bertoldo Klinger (trecho compreendido entre a Rua Valporto e o 

Saco da Mangueira, no Bairro Lar Gaúcho); 
9. Av. Major Carlos Pinto Sul – Casa de Bombas (inicia na Av Major Carlos 

Pinto, passando pelas Ruas Gaspar de Lemos, Alan Kardec e Vasco da 
Gama, até chegar ao canalete da Rua Acácia Riograndense para ligação 
com a casa de Bombas a ser ampliada, no Parque Residencial Salgado 
Filho). 

10. Rua Padre Feijó (trecho compreendido entre a Av. Portugal e o Estuário 
da Laguna dos Patos, no Bairro Cidade Nova); 

11. Av. Buarque de Macedo (Trecho compreendido entre a Rua 15 de 
Novembro e a Rua Cons. Teixeira Júnior, no Bairro Cidade Nova); 

12. Rua Major Carlos Pinto Norte – Casa de Bombas (entre a Av. Portugal e 
o Estuário da Laguna dos Patos, com tubulações passando pelas Ruas 
Marechal Deodoro, Trv. D. Silvina Lima Cavalheiro e São Domingos 
Sávio, no Bairro Cidade Nova); 
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1. Rua Teixeira de Freitas (trecho compreendido entre a Rua Cristóvão 

Pereira e a Estrada Roberto Socoowski, no Bairro São Miguel);  
2. Rua Visc. do Rio Branco (trecho compreendido entre a Av. Argentina e a 

Av. Brasil, no Bairro Lagoa); 
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1. Rua Pedro Carneiro Pereira (trecho compreendido entre a Rua A e a Av. 

Itália, na Vila Maria); 
2. Rua Adv. Vitor Sacaven (trecho compreendido entre Rua Profª Elaine 

Nunes Freire e a Av. Itália, na Vila Maria); 
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1. Rua Francisco Soares Giácomo (trecho compreendido entre a Rua 

Lindomar Rodrigues e a Estrada Roberto Socoowski lado ímpar, no 
Bairro Castelo Branco); 

2. Rua Lili Ferreira (da Estrada Roberto Socoowski até o final da rua, no 
Loteamento Profilurb I);  

3. Manoel Nunes Duarte (Nossa Senhora de Fátima). 
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A amostragem dos dados representa aproximadamente 30% da área total em 

estudo, resultando num total de 257 questionários aplicados no universo de 

abordagem em campo de aproximadamente 347 contatos realizados pela equipe em 

abordagem de rua, em feiras livres, assembleias, em estabelecimentos residenciais e 

comerciais localizados nas áreas do estudo, de acordo com a localização do mapa a 

baixo: 

Figura 1 – Mapa geral das obras 

 

Fonte: google 

 

3.3 Categorização e Análise 

 

Para realização do texto analítico referente as áreas de desenvolvimento das 

obras, utilizamos a seguinte base de categorização: a) caracterização do público 

beneficiário; para descrever a composição familiar, as condições socioeconômicas e 

os acessos a documentação básica e programas sociais; e, b) Caracterização da 

infraestrutura básica da área de intervenção, na qual analisamos e descrevemos as 

condições de moradia, de infraestrutura dos bairros à situação de saneamento 

básico com atenção especial a situação de drenagem, bem como a qualidade e a 

dinâmica de serviços prestados em aparelhos públicos. Após estas etapas de análise, 

a tabulação de dados retomou a análise para o exercício de uma caracterização geral 

da intervenção e para conclusão de trabalho.  
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO  
 

3.1 Histórico Socioeconômico e Geográfico do Município do Rio Grande 

 

No ano de 1680, Portugal fundou a Colônia do Sacramento (hoje Uruguai), na 

margem esquerda do estuário do Prata, bem defronte a Buenos Aires (hoje 

Argentina), no ano de 1684, criou Laguna em Santa Catarina, mas, houve a 

necessidade de estabelecer um outro núcleo que permitisse a ligação entre estes 

dois locais e favorecesse a consolidação da posse deste imenso território. Assim, a 

cidade do Rio Grande no RS é fruto de um processo histórico, iniciado ainda no 

período colonial (1500 – 1822), a tornando a mais antiga área de colonização 

portuguesa no RS. 

Em 06 de agosto de 1736, no único acesso natural para a navegação de todo 

este território, foi estabelecida a Freguesia de São Pedro do Rio Grande, a qual já 

receberia no mês seguinte algumas famílias oriundas de São Paulo: 

 
“E o Conselho Ultramarino naquela resolução determinou que se seguisse 
a opinião de Silva Paes, mandando que se fundasse a Colônia do Rio 
Grande de São Pedro, na margem austral desse rio. Na ida para o socorro à 
Colônia de Sacramento, já tinha entrado em entendimentos com Cristóvão 
Pereira de Abreu, mandando que este seguisse por terra para a foz do Rio 
Grande de São Pedro e ali fosse levantando o forte que lhe dava a planta. 
E, da mesma forma, antecipadamente, já fizera criar, por provisão 
eclesiástica, de 06 de agosto de 1736 a freguesia de São Pedro do Rio 
Grande”. (PIAZZA, 1988, p. 109) 
 

 

No ano seguinte, o Brigadeiro José da Silva juntamente com 254 homens de 

sua tropa constrói o Forte Jesus Maria José, marcando o dia 19 de fevereiro de 1737 

como o início oficial da colonização da região. Em 1738 chega um segundo grupo de 

famílias e em 1739 o terceiro.  

Na década de 1750, a Freguesia cresceu e tornou-se povoado, com o 

aumento da população e a diversificação de ofícios, em decorrência da vinda de 

colonos das Ilhas dos Açores e Madeira, em 1751, o Povoado tornou-se a Vila do Rio 

Grande de São Pedro, foi criada a primeira Câmara de Vereadores e em 1755 a 

Catedral de São Pedro. 
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Em 1760, passou a ser a Capital da Capitania do Rio Grande de São Pedro e 

teve os seus limites demarcados, no ano de 1763 foi invadida por espanhóis e apenas 

em abril de 1776, sob a liderança de Rafael Pinto Bandeira o governo português 

retomou a vila. Nos anos seguintes à 1780 torna-se ainda mais importante 

economicamente com a exportação do charque pelotense através de seu porto, e 

com a instalação da alfândega em 1804. 

Em 1826, todo o restante das ruínas do Forte Jesus Maria José é removido e 

utilizado para aterrar a atual Rua Riachuelo, e em 1832 é fundado o primeiro jornal. A 

Vila do Rio Grande de São Pedro, passa a ser a Cidade do Rio Grande. No ano de 

1835, mesmo com a Revolução Farroupilha tendo se iniciado neste mesmo ano, a 

cidade permaneceu fiel ao governo imperial. 

Em 1873, foi criada a Fábrica Reinghantz de fiação e tecelagem, e em 1878 a 

primeira adutora de captação de água no Canal São Gonçalo. No ano de 1890 foi 

inaugurada a Indústria Leal Santos de biscoitos e enlatados e o Balneário Cassino. O 

ritmo de crescimento era acelerado favorecendo o surgimento de diversas 

atividades, como a criação da Fábrica de Charutos Poock em 1891, a Ítalo-Brasileira 

em 1894 e do primeiro clube de futebol do Brasil, o Sport Clube Rio Grande em 1900. 

No período entre 1910 e 1920 são realizadas as primeiras obras de esgoto na 

cidade, inclusive com a construção dos canaletes, entre 1911 e 1915 ocorreu a 

construção dos Molhes da Barra e também a inauguração do Porto Novo em 1915. 

Após dois anos, em 1917, ocorre à instalação do Frigorífico Swift e no ano de 1937 foi 

construída a primeira refinaria de petróleo do Brasil, a Refinaria Ipiranga. 

Na década de 1960, a cidade contava com uma forte indústria pesqueira, que 

por mais de 20 anos foi de grande importância e depois teve seu declínio. Entre os 

anos 1970 e 1980, o Distrito Industrial aumenta e diversifica seus ramos de atividade 

(alimentício, químico, metalurgia, madeira e celulose). Em 20 de agosto de 1969, foi 

criada a Universidade do Rio Grande, e um ano depois, era criado o primeiro curso de 

graduação em Oceanologia, pioneiro no país. 

Em 2006, com a retomada da indústria naval no país, a partir da demanda da 

indústria petrolífera, a cidade passou a ser alvo de investimentos e novos 

empreendimentos, assim em apenas 02 anos a cidade passou de 8º para 4º lugar 

entre os municípios com maior PIB no RS. Entretanto em 2016, quando a compra de 
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equipamentos e plataformas petrolíferas, começou a ser realizada da China, este 

ciclo econômico parece também ter se encerrado. 

Assim, o processo histórico de fundação e consolidação do município do Rio 

Grande, esteve sempre ligado aos ciclos políticos e econômicos do país, servindo 

como salvaguarda do território, expandindo a colonização portuguesa, abrindo 

novas possibilidades de comércio interno e externo, desenvolvendo indústria e 

tecnologia, um lugar que atualmente mistura no seu dia a dia e nas suas paisagens a 

herança histórica, a desigualdade social e o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Um local que convive com estas diferenças e assim, demonstra a importância destes 

investimentos em drenagem. 

 

Geologia e geomorfologia do Município de Rio Grande 

 

 A formação geológica do município do Rio Grande é o resultado da evolução 

de sistemas deposicionais, sua formação se dá basicamente pelas sucessivas 

transgressões e regressões da linha de costa, em um sistema chamado 

Laguna/barreira, nesse tipo de sistema o litoral se constitui basicamente das 

variações do nível do mar, Villwock e Tomazelli (1995, p.23-32) classificaram quatro 

sistemas deposicionais do tipo laguna-barreira de levando em conta a disposição 

espacial e temporal. São elas:  

- Laguna-Barreira I: é o mais antigo da Província Costeira do Rio Grande do Sul. 

Desenvolveu-se a oeste da Laguna como resultado do primeiro evento transgressivo-

regressivo pleistocênico.  

-  Laguna-Barreira II: responsável pelo isolamento parcial da Lagoa Mirim. Estende-se 

a leste dos corpos lagunares.  

- Laguna-Barreira III: responsável pela implantação final da Laguna dos Patos. Seus 

depósitos se estendem, de maneira quase contínua, ao longo de toda a Planície 

Costeira, desde Torres até o Chuí, sendo interrompido apenas na região do Taim e da 

barra do Rio Grande. 

- Laguna-Barreira IV: desenvolveu-se ao longo de toda a costa até à linha de praia 

atual. No município do Rio Grande, a Barreira IV está representada por cinco séries de 

cordões litorâneos que evoluíram ao longo do Holoceno (LONG, 1989). 
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Assim, foram necessários milhares de anos para resultar um espesso pacote 

de sedimentos da Bacia de Pelotas se caracterizando por ser uma ampla bacia 

marginal aberta, preenchida por sedimentos terciários e quaternários de natureza 

essencialmente clástica e terrígena. A porção superficial dessa sequência sedimentar 

está exposta na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, a qual compreende um 

grande sistema de lagos e lagunas, neste território é onde está localizado o 

município do Rio Grande. 

 
Figura 2: Município do Rio Grande e de São José do Norte localizados no mapa do Brasil e no 
mapa do estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado por Luciano Lucas 
Geógrafo do Núcleo de Análises Urbanas (NAU) – FURG 

 
 

Diante destes dados, é importante o registro de que no Estado do Rio Grande 

do Sul – RS tangente a hidrografia há dois grandes grupos de rios, os que correm 

para o Rio Uruguai e os que correm para o Delta do Jacuí e por consequência lago 

Guaíba, Laguna Patos e por fim Oceano Atlântico. Levando em consideração que 

grande parte dos rios do RS desaguam no Jacuí/ Guaíba/Laguna dependendo da 

quantidade de chuvas nas nascentes dos rios do Norte do estado e o quadrante dos 

ventos no Canal  do Porto Rio Grande poderemos ter represamento e o aumento no 
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nível das águas da Laguna dos Patos, e por consequência ter maior dificuldade no 

processo de drenagem das águas do interior do município. 

 

Caracterização do Município do Rio Grande –RS 

 

O município do Rio Grande – RS limita-se a oeste com os municípios de 

Pelotas e Arroio Grande e com a Lagoa Mirim; ao sul com o município de Santa Vitória 

do Palmar; ao norte com o município de Pelotas e com a Laguna dos Patos; e a leste 

com o Oceano Atlântico. A sua localização geográfica são: 

- 32º 01’ 40” latitude sul 

- 52º 05’ 40” longitude oeste 

 

O município do Rio Grande é dividido em cinco distritos, são eles: 

- 1º Distrito denominado Rio Grande - é onde se localiza a sede do município e é 

subdividido em: 

• 1º Subdistrito Cidade do Rio Grande. 

• 2º Subdistrito: Vila do Cassino. 

- 2º Distrito – Abrange as Ilhas, com sede na Ilha dos Marinheiros, faz parte desse 

distrito todas às ilhas que compõem o arquipélago: (Ilha das Pombas, dos Cavalos, 

do Leonídio, das Cabras, da Pólvora, Caldeirão, e Constância); 

- 3º Distrito -  Povo Novo - abrangendo as ilhas da Torotama, Carneiros, Mosquitos e 

Martin Coelho; 

- 4º Distrito - Taim - tem como sede a Vila do Taim, abrangendo as ilhas Grande e 

Pequena. 

- 5º Distrito - Vila da Quinta - Tem como sede a própria Vila da Quinta e abrange as 

localidades da Quitéria, Arraial, Banhado do Silveira, Palma, Domingos Petroline.  

 

No mapa a seguir, podemos localizar os limites e os distritos do município do 

Rio Grande, bem como evidenciar a mancha urbana do mesmo. 
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Figura 3: Mapa de localização distrital Município do Rio Grande - RS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado por Edílson W. Pedroso Júnior, retirado do CaderNAU - Cadernos do Núcleo 

de Análises Urbanas / FURG. - v.1 n.1(2007). - Rio Grande: Editora da FURG, 2007. 

Disponível em: www.nau.furg.br  

 

Dados Gerais 

 

O município se estende por 2 709,5 km² e contava com uma população total 

de 197.228 com 94.983 homens e 102.245 mulheres no censo 2010. A densidade 

demográfica é de 72,8 habitantes por km² no território do município: 

 

População residente por grupo de idade 

 

Idade Nª de pessoas Homens Mulheres 

0 A 4 anos 12.102 6.159 5.943  

5 A 9 anos 13.596 6.911 6.685  

10 A 14 anos 16.442 8.348 8.094 

15 A 19 anos 15.946 7.986 7.960 

20 A 24 anos 16.379 8.186 8.193  

25 A 29 anos 17.003 8.402 8.601 

30 A 39 anos 27.754 13.699 14.055 

40 A 49 anos 26.416 12.492 13.924 

 
 

 

http://www.nau.furg.br/
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50 A 59 anos 24.188 11.391 12.797 

60 A 69 anos 14.863 6.651 8.212 

70 anos ou mais 12.539 4.758 7.781 

Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010 

 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística População) utiliza o 

conceito de População residente para direcionar a elaboração de trabalhos 

estatísticos, dentre os quais o Censo e a Pesquisa Nacional de Amostragem 

Domiciliar (PNAD). Segundo o site do IBGE: 

“População residente - São os moradores do domicílio na data de referência, 

quer estivessem presentes ou ausentes. As pessoas moradoras do domicílio que 

estavam ausentes foram recenseadas desde que sua ausência não tenha sido 

superior a 12 meses em relação àquela data, pelos seguintes motivos: viagens, 

internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio, 

detenção sem sentença definitiva declarada, internação temporária em hospital ou 

estabelecimento similar e embarque a serviço (marítimos)”. 

  

Cor ou Raça 

 

Cor/Raça Nº 

Pessoas 

Amarela 730 

Branca 155.838 

Indígena 273 

Parda 22.165 

Negra 16.554 

Sem declaração 31 

Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010 

 

O IBGE procura investigar a identificação étnico - racial da população para 

contribuir nos estudos desse tema, produzindo assim subsídios e aprimorando o 

sistema de classificação da cor ou raça utilizado nas pesquisas domiciliares, tendo 

como unidade de coleta a pessoa moradora de 15 ou mais anos de idade residente 

 
 

 

https://www.labeurb.unicamp.br/endici/index.php?r=verbete%2Fview&id=125
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em domicílio particular permanente pertencente à área de abrangência geográfica da 

pesquisa. 

 

Rendimento nominal mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010 

 

O IBGE considera como rendimento mensal a pessoa de 10 anos ou mais de 

idade a soma do rendimento nominal mensal de trabalho com o proveniente de 

outras fontes. 

 

Classe de rendimento por cor ou raça 

 

Rendimentos Amarela Branca Indígena Parda Preta 

Sem rendimentos 

 

32 3.089 ---- 415 328 

Até 1/8 de salário mínimo ------- 1.595 ----- 524 333 

Mais de 1/8 a 1/4 de salário 

mínimo 

75 5.201 38 1.457 913 

Mais de 1/4 a 1/2 salário 

mínimo 

137 21.189 30 4.975 3.639 

Mais de 1/2 a 1 salário 188 44.701 117 6.536 5.200 

Rendimento Nº de pessoas 

sem rendimento 51.598 

Até ¼ de salário mínimo 4.392 

Mais de ¼ a ½ de salário 

mínimo 

4.727 

Mais de ½ a 1 Salário 31.429 

Mais de1 a 2 Salários 37.947 

Mais de 2 a 3 Salários  15.143 

Mais de 3 a 5 salários 12.986 

Mais de 5 a 10 Salários 9.304 

Mais de 10 a 15 salários 2.029 

Mais de 15 a 20 salários 977 

Mais de 20 a 30 salários 591 

Mais de 30 salários 406 
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mínimo 

Mais de 1 a 2 salários 

mínimos 

176 42.497 65 5.586 4.415 

Mais de 2 a 3 salários 

mínimos 

14 16.896 4 1.337 1.029 

Mais de 3 a 5 salários 

mínimos 

72 12.103 19 698 550 

Mais de 5 a 10 salários 

mínimos 

8 6.275 --- 499 109 

Mais de 10 salários mínimos 28 2.292 ---- 138 38 

Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010   

 

 

Nível de instrução da população rio-grandina 

 

Nível de instrução Nº de pessoas 

Sem instrução e ensino fundamental 

incompleto 

80.772 

Ensino Fundamental completo e Médio 

incompleto 

30.615 

Médio completo e Superior incompleto 44.999 

Superior completo 14.480 

Não determinado 664 

Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010 

 

O IBGE classifica o nível de instrução foi obtida em função das informações da 

série e do nível ou grau que a pessoa estava frequentando ou havia frequentado e da 

sua conclusão, compatibilizando os sistemas de ensino anteriores com o vigente. 

 

Situação domiciliar por domicílio 

 

Urbana 64.123 

Rural 2.431 

              Fonte: IBGE @Cidades – Censo Demográfico 2010 
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Condição de ocupação do domicílio 

  

Condição Nº de domicílios 

Alugado 9.528 

Cedido 4.874 

Próprio 50.694 

Outra condição 1.510 

                    Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010 

 

Tipo de material das paredes externas 

 

Material Nº de domicílios 

Alvenaria com revestimento 51.241 

Alvenaria sem revestimento 7.621 

Madeira Aparelhada 6.343 

Madeira aproveitada 1.091 

Taipa revestida 48 

Outro material 210 

                                     Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010. 

 

Condição no domicílio pessoa responsável 

 

Sexo Unidades 

Masculino 36.094 

Feminino 30.512 

                          Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010. 

 

Organização familiar por unidade habitacional 

 

Responsável e cônjuge 11.158 

Responsável e cônjuge com filhos 

e/ou outros parentes 

29.019 

Outros 26.429 

                           Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010 
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Compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio  

 

Sem responsabilidade 

compartilhada 

69,5 

Com responsabilidade compartilhada 30,5 

                    Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010. 

 

Segundo o IBGE, compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio foi 

pesquisado para identificar se a responsabilidade pelo domicílio particular era de 

apenas um morador ou compartilhada por mais de um morador. 

 

Saneamento Básico 

 

Em Rio Grande, a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) é 

responsável pelo serviço de abastecimento de água desde os anos 70, a partir dos 

dados do Censo IBGE, 2010, pode-se visualizar a situação geral do município do Rio 

Grande, quanto ao tipo de abastecimento de água no quadro abaixo, Observa-se 

que o município tem quase em sua totalidade o abastecimento de água na rede 

geral, cerca de 93,6%. 

 

Tipo de abastecimento por domicílios 

 

Tipo de 

abastecimento 

Domicílios por 

área urbana 

Domicílios por 

área rural 

Total de 

domicílios 

Rede Geral 61950 385 62335 

Poço ou nascente na 

propriedade 

1744 1817 3561 

Poço ou nascente 

fora da propriedade 

37 231 268 

Carro pipa ou água 

da chuva 

10 7 17 

Rio, açude. Lago  1 2 3 

Outra 412 10 422 

Total  64154 2452 66606 

                                             Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010. 

 

O IBGE conceitua a Forma de abastecimento de água do domicílio particular 

permanente foi classificada como: 
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- Rede geral de distribuição - quando o domicílio ou o terreno, ou a 

propriedade onde estava localizado, estava ligado a uma rede geral de 

distribuição de água; 

- Poço ou nascente na propriedade - quando o domicílio era servido por água 

proveniente de poço ou nascente localizada no terreno ou na propriedade 

onde estava construído; 

- Poço ou nascente fora da propriedade - quando o domicílio era servido por 

água proveniente de poço ou nascente localizada fora da propriedade onde 

estava construído o domicílio; ou 

- Outra forma: 

- Carro-pipa- quando o domicílio era servido por água transportada por 

carro-pipa; 

- Água de chuva armazenada em cisterna - quando o domicílio era 

servido por água de chuva armazenada em cisterna, caixa de cimento 

etc.; 

- Água de chuva armazenada de outra forma - quando o domicílio era 

servido por água de chuva armazenada em galões, tanques de 

material plástico etc.; 

- Rio, açude, lago ou igarapé - quando o domicílio era servido por água 

proveniente de rio, açude, lago e igarapé; 

- Poço ou nascente na aldeia - quando o domicílio, localizado em terras 

indígenas, era servido por água proveniente de poço ou nascente 

localizada dentro da aldeia; 

- Poço ou nascente fora da aldeia - quando o domicílio, localizado em 

terras indígenas, era servido por água proveniente de poço ou 

nascente localizada fora da aldeia; ou 

- Outra - quando a forma de abastecimento de água do domicílio era 

diferente das descritas anteriormente. 
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Tipo de saneamento 

 

Adequado 83,3% 

Inadequado 0,3% 

 

Semi-adequado 

16,4% 

  Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010. 

 

Para o IBGE, considera-se: 

 

- Adequado - Domicílios com escoadouros ligados à rede-geral ou fossa 

séptica, servidos de água proveniente de rede geral de abastecimento e 

com destino do lixo coletado diretamente ou indiretamente pelos serviços 

de limpeza; 

- Semi-adequado - Domicílios que possuem, pelo menos, um dos serviços de 

abastecimento de água, esgoto ou lixo classificados como adequado; 

- Inadequado - Domicílios com escoadouro ligados à fossa rudimentar, vala, 

rio, lago ou mar e outro escoadouro; servidos de água proveniente de poço 

ou nascente ou, 

- Outra forma com destino de lixo queimado ou enterrado, ou jogado em 

terreno baldio. 

 

Tipo de esgotamento 

                                           Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010. 

 

Tipo de 

esgotamento 

Tinham banheiro 

de uso exclusivo 

do domicilio 

Tinham 

Sanitários 

Não tinham 

sanitário 

 Urbana Rural Urbana  Rural Urbana  Rural 

Rede geral de 

esgoto ou pluvial 

19,198 30 178   2  - - 

Fossa séptica   37304 2039 313  11 ---- ----- 

Fossa rudimentar  5.932 180 143 25 ------ ------ 

Vala  184 31 59 30 --- ---- 

Rio, lago ou mar  253 1 14 14 ---- ---- 

Outro tipo 74 8 82 52 --- --- 

Total  62.945 2.289 796 120 413 43 

 
 

 



29 
 

Segundo o IBGE o tipo de esgotamento do banheiro ou sanitário do domicílio 

particular permanente é classificado como: 

- Rede geral de esgoto ou pluvial – quando a canalização das águas servidas e 

dos dejetos provenientes do banheiro ou sanitário estava ligada a um sistema 

de coleta que os conduzia a um desaguadouro geral da área, região ou 

município, mesmo que o sistema não dispunha de estação de tratamento. 

- Fossa séptica - quando a canalização do banheiro ou sanitário esta ligada a 

uma fossa séptica, ou seja, a matéria era esgotada para uma fossa próxima, 

onde passava por um processo de tratamento ou decantação, sendo, ou não, 

a parte líquida conduzida em seguida para um desaguadouro geral da área, 

região ou município; ou 

- Outro escoadouro: 

- Fossa rudimentar - quando o banheiro ou sanitário estava ligado a 

uma fossa rústica (fossa negra, poço, buraco etc.); 

- Vala - quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a 

uma vala a céu aberto; 

- Rio, lago ou mar - quando o banheiro ou sanitário estava ligado 

diretamente a rio, lago ou mar; ou 

- Outro - quando o esgotamento dos dejetos, proveniente do banheiro 

ou sanitário, não se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritos 

anteriormente. 

 

Rede de esgotamento sanitário nos domicílios em Rio Grande 

 

 
 
 
 
 

 
 
  Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010 

 

 

 

 

Rede geral de esgoto ou fluvial  29,34% 

Fossa séptica  59,97% 

Fossa rudimentar 9,49% 

Outros 1,20% 
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Domicílios segundo a existência de banheiro ou sanitário 

 

Tinham banheiro de uso exclusivo do 

domicílio 

97,94% 

Tinham sanitário 1,38% 

Não tinham banheiro ou sanitário 0,68% 

            Fonte: IBGE @Cidades - Censo Demográfico 2010. 

 

O IBGE considera como: 

- Banheiro o cômodo que dispunha chuveiro e vaso sanitário de uso exclusivo 

dos moradores e localizados na propriedade. 

- Sanitário o local limitado por paredes de qualquer material, coberto ou não 

por um teto, que dispunha de vaso sanitário ou buraco para dejeções. 

 

No município o percentual de domicílios com banheiro ou sanitário é de 

99,32%, destes, 29,3% utiliza a rede geral de esgoto como forma de esgotamento 

sanitário. Os domicílios que utilizam como forma de esgotamento as fossas sépticas, 

representam 59,9% dos domicílios somando 39,667 unidades.O uso de fossas 

rudimentares é responsável por 9,4% dos domicílios do município. As outras formas 

utilizadas somam 795 unidades que equivalem 1,2% dos domicílios. Já os domicílios 

que não possuem banheiro ou sanitário totalizam 0,68%. 

Diante dos dados apresentados do último Censo foi possível identificação de 

paramentos para o estudo do município de modo mais geral, como: sua 

infraestrutura, os dados populacionais e o saneamento básico. Para assim montar 

um diagnóstico abrangente do município do Rio Grande. 

 

3.2  Caracterização das áreas beneficiadas pelo Projeto PAC I: 

 

A caracterização total do contexto de intervenção articula-se a realidade geral 

da cidade do Rio Grande, apresentada no item anterior, como premissa para 

compreensão dos recortes desenvolvidos no âmbito da pesquisa para atender 

objetivamente as áreas que diretamente foram impactadas pela ação do Projeto. 
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Desta forma, os dados analisados1 neste momento apresentam um desenho 

socioeconômico, que busca registrar na totalização das famílias entrevistadas um 

perfil sobre o contexto trabalhado. 

Cabe o registro, de que a totalização dos dados foi desenvolvida sob a base 

de 257 questionários aplicados diretamente nas áreas de intervenção do projeto. 

Entre os que responderam os questionários 111 são homens e 146 são mulheres, com 

idade média acima de 40 anos, e com escolarização média do Ensino Fundamental 

incompleto, seguido de Ensino Médio completo. Salientamos neste universo que na 

particularidade da escolaridade, a área 1 se destaca com a representatividade de 31% 

dos entrevistados com acesso à universidade. 

Quando analisado a distribuição étnica do total da amostragem, verificamos 

que o grupo segue uma correspondência aos dados apresentados pelo IBGE (2010), 

tendo o maior grupo de entrevistados autodeclarado branco representado por 70%, 

seguido dos pardos representados por 14%, negros por 13%. Apesentando como 

exceção a situação de indígenas 2% e amarelos 1%, que com relação ao IBGE, 

apresentam-se em classificação contrária.  

No quadro de composição familiar, apenas 9% dos dados coletados registram 

algum familiar com deficiência física ou mental. Observamos também, que 68% da 

amostragem está constituída por adultos, seguido de 16% de crianças; 8% de jovens e 

8% de idosos. A partir da análise da caracterização em especial neste campo, 

inferimos que as famílias diretamente beneficiadas pelo PAC I Macrodrenagem, se 

encontram em plena idade laboral, com filhos e filhas em idade infantil, poucos 

adolescentes e idosos residindo na mesma unidade habitacional. E, apesar de 

estarem em menor grupo, as categorias jovens e/ou idosos, quando presentes no 

contexto familiar também estão associadas a complementação de renda familiar, 

seja por benefícios de aposentadoria, seja pelo trabalho informal ou formal, seja 

pelos benefícios de bolsa família, etc. 

Ao que se refere às condições socioeconômicas identifica-se que a média de 

renda familiar situa-se entre um e cinco salários mínimos, tendo como principal 

responsável pela composição da renda “o casal”. Os vínculos de trabalho numa 

 
1 Os gráficos que confirmam estes dados estão devidamente anexados e nomeados como Anexo 2 – 
Dados Gerais  2019. 
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dimensão mais ampla se distribuem essencialmente entre os regimes de carteira 

assinada totalizando 30% dos entrevistados, autônomos e empresários 27%, 

aposentados e pensionistas 8%, desempregados e/ou não exerce atividade 

remunerada 11%. 

Na análise mais profunda sobre os dados relativos à economia doméstica, 

evidencia-se nos bairros que apresentam a formação familiar com maior número de 

crianças, o vínculo trabalhista da figura materna associado ao setor informal, por 

oportunizar maior disponibilidade para o atendimento dos filhos e filhas sem se 

afastar da responsabilidade de contribuição na renda familiar. 

Quanto às questões relacionadas a documentação e ao acesso a programas 

de qualificação profissional são mais acessados pelos grupos das áreas 1 e 3 do que 

das demais áreas. Nesta mesma linha, registramos a facilidade de acesso ao 

transporte público, o uso de outros transportes como próprios e uso de transporte 

via aplicativos, que aparece apenas nos dados referente a área 1.  

Observa-se também, que nos dados referente a documentação básica, a 

maioria dos entrevistados acessaram a documentação, sendo registrado nas áreas 2 

e 4, que documentos como Certidão de Casamento, Cartão SUS e Certidão de 

Pessoa Física - CPF, não foram acessados pela totalidade da amostragem. Na análise 

dos dados referentes ao acesso aos programas governamentais, registra-se que 66% 

dos entrevistados não acessam benefícios assistenciais, e que apenas 9% do público 

acessam cursos profissionalizantes com destaque para jovem aprendiz e cursos 

ofertados pelo Sistema S. 

Ao observar o grau de instrução na amostragem geral é possível afirmar que 

as famílias entrevistadas apresentam baixo grau de instrução nos bairros, tendo 

como maior índice de escolarização a categoria de Ensino Fundamental incompleto, 

totalizando 36% dos entrevistados, seguido da categoria de Ensino Médio completo 

representando 25% dos entrevistados e Ensino Superior completo e incompleto 15%. 

Este cenário, quando comparado a escolaridade familiar observa-se uma alteração 

significativa quanto ao acesso no Ensino Superior em que 23% dos entrevistados 

afirmam terem filhos e filhas ou cônjuges no ensino superior, ou no Ensino Médio 

Técnico, aparecendo também, a inserção de familiares na Pós-graduação. 
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Ampliando a leitura dos dados para análise da estrutura e infraestrutura das 

áreas pesquisadas, registramos que 77% dos imóveis são quitados e/ou em 

financiamento, apenas 11% são alugados e os demais em condição de posse. As 

construções são essencialmente de alvenaria totalizando 91% da amostragem, e 

estão avaliadas em excelentes condições 23%; boas condições 56%; e regular 18%, 

tendo ainda 3% de entrevistados que avaliam suas residências em condições 

péssimas e/ou em risco. Apenas 1% dos entrevistados possui banheiro externo às 

dependências da casa, e 100% dos imóveis são atendidos pela rede pública de água e 

de iluminação elétrica. 

Quanto às condições de saneamento básico é importante registrar que o 

sistema de esgoto completo está disponível apenas para área central, sendo 

evidenciado nos demais bairros o destino dos resíduos sanitários por meio de fossa 

séptica em 67% dos entrevistados, e fossa rudimentar ou outro não informado, em 

4% dos entrevistados. Quanto à dinâmica de resíduos sólidos registramos que 20% 

dos entrevistados não souberam informar sobre o tema, e os demais informam que a 

coleta de lixo comum é feita na porta das casas e/ou por meio de containers em 

situação de área com maior intensidade de estabelecimento comercial. 

No caso da coleta seletiva, 40% não souberam informar sobre o tema, e os 

demais afirmam que a coleta é feita semanalmente. Quando questionados sobre o 

exercício da reciclagem do lixo doméstico, 47% dos entrevistados afirmam reciclar, 

destes 26% destina o material no caminhão de coleta, 6% na associação de reciclagem 

e 15% em outro lugar não informado. Cabe o registro que a avaliação destes serviços, 

por parte dos usuários, de forma geral é classificada como de boa qualidade.  

Outro dado importante na dinâmica de descarte dos resíduos sólidos aparece 

no registro do descarte de roupas, eletrodoméstico e/ou material de limpeza do 

pátio, no qual evidenciamos que aproximadamente 40% dos entrevistados afirmam 

não utilizar os lugares destinados pela prefeitura para o devido descarte. Sendo 

observado que destes, a maioria deixa a decisão de descarte para o transportador ou 

realiza o descarte em terrenos baldios. 

Quanto às condições de drenagem e calçamento dos bairros, salientamos que 

67% dos entrevistados reafirmam que residem em área de alagamento e 21% 

associam o agravo de alagamentos devido as condições ruins ou péssimas de 

 
 

 



34 
 

drenagem fluvial. Nesta dinâmica cabe o registro que aproximadamente 70% dos 

entrevistados avaliam em péssimo ou ruim as condições de calçamento do bairro e 

ainda reconhecem a inexistência de acessibilidade nas calçadas, agravando ainda 

mais os riscos de deslocamento para os moradores portadores de deficiência física 

e/ou mental. 

E, para finalizar esta etapa de análise geral dos dados, observamos que os 

aparelhos do Estado relacionados à educação, assistência social e saúde abrangem 

de forma geral toda área de intervenção, sendo avaliação classificada de forma geral 

em boa e/ou regular tanto no quesito serviço quanto estrutura. Porém, os dados 

coletados manifestam uma fragilidade de acesso quanto às estruturas de segurança, 

lazer e cultura. Nestas questões, observa-se que a localização destes dispositivos 

públicos encontram-se em áreas mais centrais da cidade pouco incidindo na 

realidade das comunidades localizadas nas áreas mais periféricas. Para os moradores, 

este difícil acesso é mais um elemento que acirra a condição de vulnerabilidade das 

famílias entrevistadas. 

 

3.2.2 Caracterização das comunidades por áreas de intervenção 

 

Objetiva-se neste momento, a construção de um olhar mais detalhado sobre 

cada área de trabalho, com a finalidade de sistematizar e analisar as particularidades 

de cada região. Neste exercício, foram desenvolvidas categorias como educação; 

saúde; gênero; segurança; iluminação pública; Resíduos Sólidos; etc. 

Compreendendo que cada campo do conhecimento apresenta as informações 

necessárias para organização e planejamento das estratégias de linguagens, diálogo, 

e mediação junto aos sujeitos envolvidos no Projeto. O conteúdo apresentado, 

também mobiliza reflexões sobre as condições de vida e as demandas que se 

apresentam emergentes na realidade particular de cada área. 
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a) ÁREA 1 (Bairros: Centro, Lar Gaúcho e Cidade Nova) 

 

✓  Localização da área 

Figura 4: Localização da área 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio Grande – RS. 

 

✓ Caracterização do Público beneficiário 

 

Os bairros nesta área estão caracterizados pela dinâmica comercial e 

residencial, considerando sua ampla abrangência, registramos nos três bairros um 

cenário muito próprio da condição histórica que compõe a realidade nesta parte da 

cidade, justificando a composição analítica de uma área tão densa frente às demais 

áreas deste diagnóstico. Nesta análise, a amostra de dados está baseada na 

pesquisa de campo realizada nas seguintes ruas: Rua Dr. Nascimento; Rua Gen. 

Canabarro; Rua João Alfredo; Rua Andradas; Rua Vice Almirante Abreu; Rua Gen. 

Portinho; Rua Gen. Vitorino; Rua Gen. Bertoldo Klinger; Av. Major Carlos Pinto; Rua 

Padre Feijó; Av. Buarque de Macedo; Rua Major Carlos Pinto. 

A área além de ser composta pelos bairros mais antigos, ela também, está 

caracterizada pela dinâmica de imóveis que interagem entre os imóveis comerciais 

(aproximadamente 20%), e residências dos quais aproximadamente 45% são 
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caracterizados como edifícios, apartamentos ou conjuntos residenciais com vários 

domicílios com famílias distintas. 

Ainda, neste contexto evidenciamos muitos imóveis abandonados, em 

situação de venda ou para alugar. Registramos que esta caracterização justifica a 

dificuldade de alcançar a meta de coleta de dados, que delimita o valor referente a 

30% do total de domicílios por ruas de intervenção. Salientamos que o atendimento 

desta demanda só foi possível com a ajuda dos moradores que se envolveram no 

acompanhamento direto da obra junto a equipe de fiscalização, e também, com a 

realização dos plantões sociais em espaços como a feira e assembleias que 

facilitaram o acesso ao público disponível para participar das entrevistas. 

A partir destas observações, registramos que dos 97 questionários aplicados, 

57% dos entrevistados são mulheres e 43% são homens, ambos com faixa-etária 

majoritariamente acima de 61 anos, totalizando 47% dos entrevistados. Ao que se 

refere à escolaridade observamos que esta área apresenta os maiores índices de 

graduação escolar, considerando que 23% tem Ensino Superior Completo; 28% Ensino 

Médio Completo e 11% Ensino Fundamental completo; ainda que, também tenhamos 

registrado a existência de 21% de entrevistados com Ensino Fundamental incompleto; 

5% de Ensino Médio incompleto e 7% de Ensino Superior incompleto.  

Ao que se refere ao trabalho, registramos que o vínculo profissional é 

essencialmente caracterizado pela categoria formal, totalizando 79% dos 

entrevistados. Neste campo, identificamos que dos 21% em situação de trabalho 

informal 74% são do sexo feminino. Em 38% dos casos é o casal que contribui para o 

rendimento econômico da família, porém, também observa-se que na segunda maior 

contribuição da renda estão os filhos e a categoria outros totalizando 30%; seguido 

da condição de apenas as mães com 22% e por último aparece a condição de apenas 

os pais, com 13% dos dados coletados. A renda média familiar declarada registra que 

apenas 10% dos entrevistados somam um valor de até 1 salário mínimo; 42% entre 2 a 

5 salários mínimos; 9% com renda entre 6 a 10 salários mínimos; 2% com renda a cima 

de 10 salários e outros 37% não quiseram informar a renda familiar. Ao retomar, a 

questão de vínculo observamos um desenho particular na composição das 

categorias relacionadas ao trabalho no qual, apenas 33% dos entrevistados se 

autodeclaram em regime de Carteira de Trabalho assinada, destacando-se o grupo 
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de autônomos e empresários com 30% dos entrevistados e a categoria outros que 

está relacionada prestação de serviços totaliza 28% dos entrevistados; os demais 

enquadram-se nos regimes estatutários 3%; e 12% dos entrevistados se declararam 

desempregados, e/ou não exercendo nenhuma atividade remunerada. 

Quanto à dinâmica de trabalho autônomo na área em análise, observamos no 

gráfico a baixo que à historicidade comercial se reafirma neste local de forma 

articulada com as relações de vínculo formal de trabalho, tal percepção se justifica no 

registro de que 69% dos entrevistados declaram não desenvolver nenhuma atividade 

autônoma, e que outros 16% dos entrevistados desenvolvem atividades ligadas ao 

comércio, 11% declaram outra atividade não informada, e apenas 4% informam 

desenvolver atividades temporárias como reciclagem e demais economias 

alternativas. 

 
Gráfico 1: Quanto ao Trabalho autônomo área 1 

 
Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 

 

Quanto a organização familiar, registramos nesta área que os núcleos são 

formados por adultos, os quais representam 71% da composição familiar, seguida dos 

idosos que representam 13%; crianças 10%, e adolescentes apenas 6%. Quando 

questionados sobre as características étnico-raciais, físicas e culturas do núcleo 

familiar, observa-se entre os dados coletados que 75% dos entrevistados se 

autodeclaram brancos; 13% pardos; e 12% negros, tendo apenas 1% indígena. Registra-

se também, que está é a maior área com parentes portadores de deficiência física 

e/ou mental. Quanto a escolaridade familiar destacamos o acesso ao Ensino Superior 

frente aos demais bairros, totalizando 31% de entrevistados que informaram ter 
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componentes da família com Ensino Superior Completo e ou Pós-graduação, 

conforme podemos observar no gráfico a baixo. 

Gráfico 2: Quanto ao nível de escolaridade familiar referente a área 1 

 

Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 

 

Analisando o gráfico a cima, ainda podemos afirmar que além da facilidade 

deste grupo para acesso ao Ensino superior, totalizando 38% de entrevistados, 

quanto a escolaridade do grupo de entrevistados comparada aos de seus famíliares , 

também observa-se uma continuidade no acesso ao Ensino Fundamental incompleto 

e Ensino Médio. 

Outro dado importante, situa-se na qualificação profissinal em que apenas 10% 

dos entrevistados afirmam participar de algum curso profissionalizante, dentre os 

quais registra-se que 50% realizaram algum curso via Sistema S (SENAI ou SENAC).  

Quando questionados sobre o acesso a documentação básica destacamos que 7% 

dos entrevistados não possuem Cartão SUS; 30% não possuem Certidão de 

Casamento; os demais possuem Título de Eleitor, Carteira de Identidade, Carteira de 

Trabalho e CPF. Ao que se refere ao acesso aos programas governatmentais 67% dos 

entrevistados não acessam nenhum programa, e os demais acessam os programas 

descritos no gráfico a baixo. 
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Gráfico 3: Quanto ao recebimento de benefício Governamental referente a área 1. 
 

 
Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 

 

As questões relacionadas a transporte e ao uso de transporte público, 

observa-se que 33% dos entrevistados utilizam ônibus para deslocamento na cidade, 

44% utilizam transporte próprio, 15% afirmam utilizar outras formas de transporte 

como aplicativo, taxi ou moto boy; e apenas 8% utilizam bicicleta. Sobre a estrutura 

de paradas e facilidade de acesso, os moradores avaliam ter fácil acesso e que os 

transportes públicos transitam em vias asfaltadas, calçadas no bairro. 

 
✓ Caracterização da infraestrutura básica da área de intervenção: 

 

Introduzimos questionamentos sobre as condições de moradia; sobre o 

acesso aos serviços públicos e as condições de calçamento e drenagem da rua e do 

bairro para melhor compreensão sobre a realidade material da área de intervenção. 

Sobre estes temas, observamos que a problemática de drenagem apesar de ser uma 

pauta antiga a ser empreendida pelo poder municipal, segundo os moradores 

também é uma questão carregada de conflitos para execução considerando que a 

área é muito antiga, estando constituída não só por muitas irregularidades, como 

também pela pouca disponibilidade dos moradores e transeuntes em se submeter 
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ao infortúnio. Estes também registram que, o acesso e as condições do bairro e de 

moradia estão adequados a sua realidade, demostrando com maior ênfase 

resistência para participar dos questionários e em quase todos os casos salientaram a 

insatisfação com a proposição e execução do Projeto, mesmo que tenham 

reconhecido estarem localizados em área de alagamento. Destaca-se que 

aproximadamente 81% dos entrevistados desconhecem a existência de associação 

de moradores, e manifestam não ter interesse em participar se caso tivessem a 

oportunidade. Neste grupo de entrevistados apenas 2% afirmam participar da 

associação de moradores, localizada no bairro Lar Gaúcho e 14% não participam, 

porém manifestam interesse em participar. 

 

o Condição de moradia  

Segundo os dados tabulados, 74% das moradias foram declaradas 

como próprias; 17% alugadas; 5% posse e 4% cedidas. O material 

empregado na construção destas corresponde a 93% de alvenaria e 

2% de madeira e 5% mista. A avaliação dos moradores referente a 

qualidade das moradias registra que 46% estão em boas condições; 

36% excelentes; 17% estão regular, e 1% precária. No 

questionamento sobre os banheiros 100% dos entrevistados 

informaram que o seu banheiro é interno e que 75% do destino dos 

resíduos sanitários é feito por sistema de esgoto; 23% por fossa 

séptica e apenas 2% por fossa rudimentar. As residências são 

atendidas 100% pela concesionária de iluminação pública e pela rede 

de abastacimento de água. 

 

o Gestão de resíduos sólidos local 

O Processo de Gestão dos resíduos sólidos nesta área tem a 

particularidde da localização central e da significativa concentração 

comercial, tendo o uso de cançambas como coletores de lixo 

comum em algumas ruas, situação que se mostra também 

associada ao pouco conhecimento dos entrevistados sobre a 

dinâmica da coleta de lixo reciclado, considerando que o descarte 
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em lugares de caçamba é de acordo com a necessidade dos 

usuários. Desta forma, observamos que na totalidade dos dados 

que a coleta de lixo comum e lixo reciclado abrange 100% da área 

estudada sendo executada de acordo com as características de 

cada rua, dentre as quais registra-se sobre o lixo comum que 48% da 

coleta é realizada de porta em porta; 29% é feita direto na caçamba. 

Cabe o registro de que 23% desconhecem os procedimentos de 

coleta de lixo. Segundo os entrevistados, a avaliação deste serviço 

é bom totalizando 81%, regular 18% e ruim apenas 1% que pondera a 

situação dos containers serem também um espaço para os 

“catadores de resíduos sólidos” acessarem materiais para 

reciclagem, sem a preocupação de reorganizar o material 

descartado. Quanto a coleta de lixo reciclado, observamos que 74% 

dos entrevistados reconhecem a oferta deste serviço, porém 

aproximadamente 50% destes, não souberam definir a dinâmica de 

coleta destes resíduos, quanto a avaliação do serviço 69% afirmam 

ser bom, e 31% classificam em regular, ruim ou péssimo. 

Quando questionados sobre a conduta de hiegização de suas 

residências e sobre o descarte dos residuos sólidos, registramos 

que 54% dos moradores separam o lixo reciclável, destes, 44% 

utilizam o caminhão da coleta para descarte, 6% entregam na 

associação de reciclagem e 4% descartam em outro lugar não 

informado. Registramos também, que aproximadamente 50% dos 

entrevistados não desenvolvem atividade de limpeza de pátio, dos 

demais 36% limpam semanalmente, e 12% limpam mensalmente.  Ao 

que se refere a especificidade de roupas, móveis e/ou 

eletrodoméstico, o descarte é feito por meio de doação segundo 

82% dos entrevistados, os demais 9% utilizam a coleta seletiva; 3% 

fazem uso da coleta de lixo comum; 2% descartam em terreno 

baldio e 4% descartam em outro lugar não informado. 
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o Infraestrutura básica e Serviços públicos relacionados ao saneamento 

básico 

Quanto aos aparelhos públicos registra-se nesta área a presença de 

estruturas de educação, lazer, segurança e saúde. Segundo os 

dados coletados, os serviços de estruturas ofertadas estão 

avaliados em excelente e/ou de boa qualidade. Quanto a condição 

de calçamento os entrevistados afirmam estar em péssimas 

condições 42%; ruim 32%, boa 22% e 4% excelente. Mais de 50% 

afirmam que as ruas estão identificadas ou já tiveram placas de 

identificação. Segundo 88% dos entrevistados, não existe 

acessibilidade nesta área. A condição de iluminação pública para 71% 

dos entrevistados tem cobertura nos bairros, porém para 27% é 

preciso realizar manutenção nas lâmpadas. Quanto à segurança, 

segundo os moradores a área apresenta pouco policiamento tendo 

como resultado uma avaliação negativa quanto aos serviços de 

segurança. Por fim, os entrevistados afirmam que existem 

alagamento na área em estudo, e ainda relatam histórias sobre as 

tentativas de intervenção anteriormente realizadas com pouco 

sucesso. Segundo os dados, a região apresenta péssimas condições 

de drenagem da água fluvial, em forma de escoamento 

essencialmente por boca de lobo e/ou casas de bombas. 
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b) ÁREA 2 (Bairro: São Miguel e Lagoa) 
 

✓ Localização da área  
 

Figura 5: Localização da área 2 

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio Grande – RS. 

 

✓ Caracterização do Público beneficiário 

 

A coleta de dados desta área foi realizada entre as ruas Teixeira de Freitas e   

Visconde do Rio Branco, segundo dados do site dos correios2, os bairros tem 

aproximadamente 92% de domicílios residenciais, nas ruas onde realizamos a coleta 

de dados são aproximadamente 200 domicílios. A historicidade destes bairros foi 

constituída sobre a prática de trabalhadores ligados a cadeia produtiva pesqueira, ao 

comércio e a prestação de serviços na área de construção civil. A análise dos dados 

coletados é produto da síntese de 30 questionários respondidos, valor 

correspondente a amostragem de 30% dos moradores locais. A caracterização feita a 

partir da amostra dos dados registra que do total de entrevistados 63% são mulheres 

 
2 https://www.consultarcep.com.br/rs/rio-grande/vila-sao-miguel/ 
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e 37% são homens, com faixa-etária majoritariamente acima de 40 anos, totalizando 

54% de entrevistados com idade entre 40 e mais de 61 anos. Ao que se refere a 

escolaridade podemos inferir que o grupo de entrevistados apresenta baixa 

escolaridade, considerando que 58% tem Ensino Fundamental incompleto; e, 3% se 

declaram analfabetos, valor que se destacam num cenário em que apenas 25% tem 

Ensino Médio completo; 11% Ensino Fundamental completo; e, 3% Ensino Superior 

incompleto. 

A categoria sobre o trabalho está representada essencialmente por vínculo 

profissional formal, totalizando 69% dos entrevistados. Em 52% dos casos é o casal 

que contribui para o rendimento econômico da família, porém, 32% dos casos a 

contribuição é feita pelo pai, 10% apenas pela mãe, e em 3% dos entrevistados filhos 

e/ou outros familiares foram citados como contribuintes econômicos. A renda média 

familiar declarada registra que 46% dos entrevistados somam um valor entre 2 a 5 

salários mínimos; outros 32% vivem com renda média de até 1 salário mínimo; 4% com 

renda até meio salário mínimo e 18% não quiseram informar a renda familiar. Ao 

retomar a questão de vínculo observamos também, que significativa parte da renda 

é oriunda de aposentadoria e/ou pensão, e que os trabalhadores na ativa 

autodeclaram-se em regime de Carteira de Trabalho assinada (27% dos 

entrevistados); autônomo (17% dos entrevistados); empresário, estatutário ou em 

regime informal (9% dos entrevistados) e apenas 10% dos entrevistados se declara 

desempregado ou não exercendo nenhuma atividade remunerada. 

Quanto à dinâmica de trabalho autônomo na área em análise, segundo o 

gráfico abaixo é possível reafirmar as questões apontadas anteriormente tanto 

quanto a historicidade do bairro e a condição de trabalho, ao registrar que 66% dos 

entrevistados declaram que não desenvolvem nenhuma atividade autônoma, e que 

outros 17% dos entrevistados desenvolvem atividades ligadas ao comércio. 
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Gráfico 4: Quanto ao Trabalho autônomo área 2 
 

 
Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 

  

Quanto a organização familiar desta área, salienta-se que os núcleos 

familiares são formados por adultos, os quais representam 63% da composição 

familiar, seguida das crianças que representam 18%; adolescentes 11%, e idosos 8%. 

Esta composição reafirma o comportamento médio da amostra coletada, e ainda 

reafirma que a comunidade desta área está numa faixa etária ativa economicamente. 

Quando questionados sobre as características étnico-raciais, físicas e culturas do 

núcleo familiar, registra-se entre os dados coletados que 81% dos entrevistados se 

autodeclaram brancos; 16% pardos; tendo apenas 3% negros. E 7% dos entrevistados 

informaram ter algum familiar com deficiência física. Ao que se refere à média de 

escolaridade familiar podemos observar algumas alterações, quando comparada a 

escolaridade do grupo de entrevistados, no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 5: Quanto ao nível de escolaridade familiar referente a área 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 
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Conforme o gráfico 2, salientamos que  quando a escolaridade se refere a 

composição famíliar comparada a escolarização do grupo de entrevistados, diminui-

se os índices de Ensino Fundamental incompleto, de 58% para 37%; Ensino 

Fundamental completo, de 11% para 9%; e Ensino Médio completo, de 25% para 21%; e 

aumenta-se os índices de Ensino Superior incompleto, de 3% para 7%, e surge uma 

nova categoria que é a de Ensino Superior completo, representando 2% da totalidade 

das respostas. 

Neste cenário familiar, 100% dos entrevistados responderam que não 

participam de algum curso profissionalizante. Quando questionados sobre o acesso a 

documentação básica e aos programas governamentais, registramos que 90% 

possuem o cartão SUS; 60% possuem Certidão de Casamento e 93% possuem 

Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor. Ao que se refere 

ao acesso aos programas de governo 72% dos entrevistados não acessam nenhum 

programa, e os demais acessam os programas descritos no gráfico a baixo.  

 

Gráfico 6: Quanto ao recebimento de benefício Governamental referente a área 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 
  

As questões relacionadas a transporte e ao uso de transporte público, 

observa-se que mais da metade dos entrevistados utilizam transporte próprio, 5% 

utilizam bicicleta e 43% utilizam ônibus para deslocamento na cidade. Sobre a 

estrutura de paradas e facilidade de acesso, os moradores avaliam ter fácil acesso e 

que os transportes públicos transitam em vias asfaltadas e calçadas no bairro. 
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✓ Caracterização da infraestrutura básica da área de intervenção: 

 

Para caracterização da infraestrutura básica do bairro em estudo, os 

questionamentos realizados foram sobre as condições de moradia; acesso aos 

serviços públicos e condições de calçamento e drenagem da rua e do bairro. Em 

linhas gerais, evidencia-se que grande parte dos entrevistados desconhecem o 

sistema de drenagem e a relação do mesmo com as questões de calçamento e 

higienização da rua. Também salientamos que aproximadamente 60% dos 

entrevistados desconhecem a existência de associação de moradores na área de 

intervenção, e também não tem interesse de participar se caso tivessem a 

oportunidade; 18% afirmam participar da associação de moradores e 21% não 

participam e tem interesse em participar. 

o Condição de moradia  

Segundo os dados tabulados, 80% das moradias foram declaradas 

como próprias; 10% alugadas e 10% cedidas. O material empregado 

na construção destas corresponde à 94% de alvenaria; 3% de 

madeira; e, 3% mista. E, foram avaliadas segundo os moradores 

como boa 68%; regular 21%; e, excelente 11%, demarcando que a 

área é constituída por moradias antigas e que necessitam de 

manutenção básica. Os banheiros são internos e o destino dos 

resíduos sanitários são 100% por fossa séptica. As residências são 

atendidas 100% pela concessionária de iluminação pública e pela 

rede de abastacimento de água. 

 

o Gestão de resíduos sólidos local 

A gestão do resíduos sólidos na comunidade já é uma prática 

instituída pelos moradores e exigem atenção para adequação das 

práticas desenvolvidas. Segundo dados coletados existe em toda 

área estudada, a coleta de lixo comum e reciclável na porta das 

casas, a primeira com cronograma diário e a segunda com 

cronograma semanal, conforme estabelecido pela prefeitura. 

Segundo os moradores a qualidade deste serviço é boa, porém 
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pouco divulgada principalmente no caso da coleta de resíduos 

recicláveis. Quando questionados sobre a conduta de higienização 

de suas residências e sobre o descarte dos resíduos sólidos, 

registramos que 66% dos moradores separam o lixo reciclável, 

destes, 42% utilizam o caminhão da coleta para descarte e 24% 

descartam em outro lugar não informado; observamos também, 

que 42% dos entrevistados desenvolvem atividade de capina no 

pátio  semanalmente e 29% mensalmente, segundo os 

entrevistados apenas 26% utilizam os espaços destinados pela 

prefeitura para o descarte destes resíduos, os demais, que 

correponde a 56%, descartam em lugares definidos pelos 

transportadores e/ou em lugares não informados pelos moradores. 

No tocante ao descarte de roupas e ou materiais domésticos não 

utilizados, 93% dos entrevistados informam doar para quem precisa, 

e os demais informam usar a coleta de lixo reciclável. 

 

o Infraestrutura básica e Serviços públicos relacionados ao saneamento 

básico 

Na estrutura geral do bairro identifica-se a presença de 

equipamentos na área de educação e saúde, que segundo os 

moradores são avaliados em regular. Os moradores também 

avaliam que a área dispõe de pouca segurança, tendo à 

necessidade de ampliar a presença de policiamento no local. A 

condição da iluminação pública apresenta-se precária, sobre a qual 

52% dos entrevistados afirmam existir iluminação apenas nas ruas 

principais.  Ao serem questionados sobre as condições das ruas, 

registramos que 88% afirmam não haver placas de identificação, 

94% avaliam que as calçadas não dispõem de acessibilidade; e 62% 

avaliam o calçamento em condições ruins e/ou péssimas. Quanto a 

condição de drenagem fluvial na área de intervenção, 48% afirmam 

que a drenagem é realizada por meio de Boca de lobos e 45% 

acreditam ser feita por valetas, 7% afirmam que nenhum dos 
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sistemas anteriores realizam a drenagem efetivamente. Em linhas 

gerais 79% dos entrevistados afirmam residirem em área de 

alagamentos com ruim e/ou péssima capacidade de drenagem.
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c) ÁREA 3 (Bairros: Marluz e Leonidas) 

 

✓ Localização da área  
Figura 6: Localização da área 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio Grande – RS. 

 
✓ Caracterização do Público beneficiário: 

 
Os bairros nesta área estão caracterizados pela dinâmica 100% residencial, em 

que especificamente as ruas de abrangência da Obra, que são: rua Pedro Carneiro 

Pereira; e rua Adv. Vitor Sacaven;. A pesquisa seguiu a orientação de amostragem de 

dados referente a 30% do total de imóveis residências na área. Neste processo, 

totaliza-se 61 questionários aplicados, nos quais se observa um equilíbrio de gênero 

na disponibilidade para participar das entrevistas, considerando que 51% dos 

entrevistados são mulheres e 49% são homens, ambos com faixa-etária 

majoritariamente acima de 40 anos, totalizando 66% de entrevistados com idade 

entre 40 e mais de 61 anos. Ao que se refere a escolaridade podemos inferir que, 

mesmo registrando a presença da categoria de pós-graduada (2%), no contexto da 

área em estudo o grupo de entrevistados também apresenta baixa escolaridade na 

qual 8% se declaram analfabetos, 37% tem Ensino Fundamental incompleto e 16% 
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Ensino Fundamental completo, 7% Ensino Médio incompleto; 25% tem Ensino Médio 

completo; 6% já acessaram e completaram o Ensino Superior. 

A categoria trabalho está representada essencialmente por vínculo 

profissional formal, totalizando 54% dos entrevistados. Em 28% dos casos é o casal 

que contribui para o rendimento econômico da família, porém, os dados evidenciam 

que nestes bairros a composição da renda é bem variada, uma vez que a renda ainda 

é masculina com 26% dos casos da contribuição econômica é feita pelo pai, 24% 

apenas pela mãe, e em 22% dos entrevistados filhos e/ou outros familiares foram 

citados como contribuintes econômicos. A renda média familiar declarada registra 

que 35% dos entrevistados somam um valor entre 2 a 5 salários mínimos; 5% com 

renda entre 6 a 10 salários mínimos; outros 26% vivem com renda média de até 1 

salário mínimo; apenas 3% com renda até meio salário mínimo e 31% não quiseram 

informar a renda familiar.  

Ao retomar a questão de vínculo observamos um desenho particular na 

composição das categorias relacionadas ao trabalho no qual, apenas 22% dos 

entrevistados se autodeclaram em regime de Carteira de Trabalho assinada, 

destacando-se o grupo de autônomos e empresários com 27% dos entrevistados e a 

categoria outros que está relacionada prestação de serviços  totalizando 35% dos 

entrevistados; os demais enquadram-se nos regimes estatutários e informais 5%; e 

11% dos entrevistados se declararam desempregados, e/ou não exercendo nenhuma 

atividade remunerada. 

Quanto à dinâmica de trabalho autônomo, segundo o gráfico abaixo é possível 

reafirmar as questões apontadas anteriormente tanto quanto a condição de renda e 

vínculos de trabalho, ao registrar que 61% dos entrevistados declaram que não 

desenvolvem nenhuma atividade autônoma, e que outros 17% dos entrevistados 

desenvolvem atividades ligadas ao comércio e 22% declaram outra atividade não 

informada ou relacionada a atividades temporárias como reciclagem e demais 

economias alternativas. 

 
Gráfico 7: Quanto ao Trabalho autônomo área 3 
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Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 

 
Quanto à organização familiar, identifica-se que os núcleos familiares são 

formados por adultos, com representação de 67% na composição familiar, seguida 

das crianças com 22%; adolescentes 5%, e idosos apenas 6%. Quando questionados 

sobre as características étnico-raciais, físicas e culturas do núcleo familiar, observa-se 

entre os dados coletados que 62% dos entrevistados se autodeclaram brancos; 19% 

negros; e 14% pardos, tendo apenas 3% indígenas e 2% amarelo. E 7% dos 

entrevistados informaram ter algum familiar com deficiência física e/ou mental. 

Quanto a escolaridade familiar avalia-se uma crescente no quadro de acesso e 

permanência na instituição de ensino formal, conforme demonstração no gráfico. 

 
Gráfico 8: Quanto ao nível de escolaridade familiar referente a área 3. 

 

 
Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 
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Ao Analisar o gráfico anterior, infere-se quando comparado a escolaridade 

familiar com a do grupo de entrevistados,  a diminuição dos índices de 

analfabetismo, de Ensino Fundamental incompleto, bem como se observa a redução 

da categoria de acesso e conclusão do Ensino Médio com 27% da amostragem de 

escolaridade dos famíliares. Porém, identifica-se o aumento da categoria de Ensino 

Fundamental completo, de 16% para 22%, e também, observa-se o aumento nas 

categorias relacionadas ao Ensino Superior incompleto e completo apresentam 

aumento de 50%, passando de 6% para 9%, permanecendo o acesso à Pós-graduação 

com a evidência de 2% dos entrevistados. 

Outro dado importante, situa-se na qualificação profissinal em que 10% dos 

entrevistados afirmam participar de algum curso profissionalizante, dentre os quais 

registra-se 2% no Jovem Aprendiz; 2% no Sistema S (SENAI ou SENAC); 2% no Centro 

de meninos do Mar (CCMAR/Furg); e 2% afirmam ter algum curso de qualificação 

profissinal ofertado por outro programa institucional não informado.  Quando 

questionados sobre o acesso a documentação básica e aos programas 

governamentais, registra-se que 98% dos entrevistados possuem Certidão de 

Nascimento e Cartão SUS; apenas 52% possuem Certidão de Casamento; 100% 

possuem  Título de Eleitor, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e CPF. Ao que 

se refere ao acesso aos programas de governo 61% dos entrevistados não acessam 

nenhum programa, e os demais acessam os programas desccritos no gráfico a baixo. 

 
Gráfico 9: Quanto ao recebimento de benefício Governamental referente a área 3. 
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Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 

 

As questões relacionadas a transporte e ao uso de transporte público, se 

evidencia que quase a metade dos entrevistados utilizam ônibus para deslocamento 

na cidade, 46% utilizam transporte próprio, e apenas 7% utilizam bicicleta. Sobre a 

estrutura de paradas e facilidade de acesso, os moradores avaliam ter fácil acesso e 

que os transportes públicos transitam em vias asfaltadas, calçadas e de areia no 

bairro. 

 

✓ Caracterização da infraestrutura básica da área de intervenção: 

 

Para caracterização da infraestrutura básica dos bairros que compõem esta 

área em estudo, introduzimos questionamentos sobre as condições de moradia; 

acesso aos serviços públicos e condições de calçamento e drenagem da rua e do 

bairro. Sobre estes temas, observamos que a problemática de drenagem é uma 

pauta antiga no bairro e segundo os entrevistados a resolução do problema de 

esgoto e drenagem é um pedido antigo de toda comunidade organizada. Desta 

forma, os entrevistados demostram ter muito conhecimento da situação atual e 

reconhecem que a obra lhes trará qualidade de vida. Também se salienta que 

aproximadamente 42% dos entrevistados desconhecem a existência de associação 

de moradores na área de intervenção, e também não tem interesse de participar se 

caso tivessem a oportunidade; apenas 17% afirmam participar da associação de 

moradores e 11% não participam e tem interesse em participar. E, apesar de 72% das 
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pessoas não terem interesse em participar de grupos e/ou associações, registramos 

no bairro além da associação a presença de projetos e grupos culturais e esportivos, 

ofertados nas dependências da FURG e na própria associação de moradores. 

 

o Condição de moradia  

Segundo os dados tabulados, 80% das moradias foram declaradas 

como próprias; 8% posse; 8% alugadas e 4% cedidas. O material 

empregado na construção destas corresponde a 97% de alvenaria e 

3% de madeira. A avaliação dos moradores referente a qualidade 

das moradias registra que 58% estão em boas condições; 24% 

excelentes; e, 18 estão regular. E 100% dos entrevistados 

informaram que o seu banheiro é interno e que o destino dos 

resíduos sanitários é realizado por fossa séptica. As residências são 

atendidas 100% pela concessionária de iluminação pública e pela 

rede de abastacimento de água. 

 

o Gestão de resíduos sólidos local 

O Processo de Gestão dos resíduos sólidos nestas áreas é de 

carácter mais doméstico, justificando a importância de divulgação 

das estratégias de descarte e coleta deste material. Registramos na 

totalidade das entrevistas que a coleta de lixo comum e lixo 

reciclado abrange 100% da área estudada passando na porta de 

todas as residências, sendo que a primeira segue um cronograma 

diário e a segunda um cronograma semanal, conforme estabelecido 

pela prefeitura. Também, segundo os moradores  ao avaliarem a 

coleta de lixo comum afirmaram que ele é bom e regular, categorias 

que representam 98% das avaliações. Porém, ao avaliar os serviços 

prestados na coleta seletiva, evidencia-se que 69% dos moradores 

desconhecem a dinâmica deste serviço e consequentemente mais 

de 35% das avaliações o classificam como ruim e/ou péssimo. 

Quando questionados sobre a conduta de higienização de suas 

residências e sobre o descarte dos resíduos sólidos, verifica-se que 
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44% dos moradores separam o lixo reciclável, destes, 16% utilizam o 

caminhão da coleta para descarte, 8% entregam na associação de 

reciclagem e 20% descartam em outro lugar não informado; 

observamos também, que 38% dos entrevistados desenvolvem 

atividade de capina no pátio  mensalmente e 30% semanalmente, 

outros 9% fazem apenas semestral ou anualmente. A partir dos 

registros observamos que um número significativo de entrevistados 

utilizam os espaços destinados pela prefeitura para o descarte 

destes resíduos (44%), os demais, que correponde a 26%, descartam 

em lugares definidos pelos transportadores e/ou em lugares não 

informados pelos moradores, e 28% informam que não realizam o 

descarte.  No tocante, ao descarte de roupas e ou materiais 

domésticos não utilizados, 74% dos entrevistados informaram doar 

para quem precisa, e os demais afirmam usar a coleta de lixo 

reciclável. Nesta análise cabe destacarmos que 6% do total de 

entrevistados assumem descartar algum tipo de resíduo em 

terrenos baldios. 

 

o Infraestrutura básica e Serviços públicos relacionados ao saneamento 

básico 

Na estrutura geral do bairro observamos a presença de 

equipamentos na área de educação, saúde, assistência social e 

lazer os quais são avaliados pelos moradores em condições boas e 

excelentes tanto quanto a estrutura física quanto aos serviços 

prestados. Os moradores também avaliam que a área é segura 

tendo a presença de policiamento no local. A condição da 

iluminação pública apresenta-se regular exigindo a revisão de seu 

funcionamento. Ao serem questionados sobre as condições das 

ruas, registra-se que 53% afirmam não haver placas de identificação, 

95% avaliam que as calçadas não dispõem de acessibilidade; e 84% 

avaliam o calçamento em condições ruins e/ou péssimas. Quanto a 

condição de drenagem fluvial na área de intervenção, 66% afirmam 
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que existe alagamentos e 32% afirmam ter problemas no sistema de 

drenagem. Para os moradores as águas da chuva são drenadas por 

Boca de lobo (73%); sistema de valetas (6%); e 15% afirmam que 

nenhum dos sistemas anteriores realiza a drenagem efetivamente. 
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d) ÁREA 4 (Bairro Castelo II, Profilurb I, Nossa Senhora de Fátima) 
 

✓ Localização da área  
 

Figura 7: Localização da área 4 

 
Fonte: Prefeitura Municipal do Rio Grande – RS. 

 
 

✓ Caracterização do Público beneficiário: 

 

Os bairros nesta área estão caracterizados pela dinâmica 100% residencial, em 

que especificamente as ruas de abrangência da Obra, rua Francisco Soares Giácomo, 

no bairro Castelo II; rua Manoel Nunes Duarte, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e 

rua Lili Ferreira no bairro Profilurb I totalizam aproximadamente 69 domicílios na 

primeira e 46 domicílios na segunda. Desenvolvemos a amostragem destas seguindo 

a proposta de 30% do total dos imóveis acessados para participarem da pesquisa. 

Neste processo, observa-se que 59% dos entrevistados são mulheres e 41% homens, 

ambos com faixa-etária majoritariamente acima de 30 anos, totalizando 63% de 

entrevistados com idade entre 30 e 60 anos. Ao que se refere a escolaridade 
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evidencia-se que o grupo de entrevistados apesar de 3% se declaram analfabetos, 

46% tem Ensino Fundamental incompleto e 9% Ensino Fundamental completo, 

observamos uma crescente na caracterização da educação formal ao destacar entre 

os entrevistados que 9% tem Ensino Médio incompleto; 25% tem Ensino Médio 

completo; e, 8% já acessaram e/ou completaram o Ensino Superior. 

A categoria trabalho está representada essencialmente por vínculo 

profissional formal, totalizando 59% dos entrevistados. Em 33% dos dados é o casal 

que contribui para o rendimento econômico da família. Ainda que, tenhamos 

evidenciado que nestes bairros a centralidade da renda ainda é masculina com 41% 

dos casos da contribuição econômica é feita pelo pai, 12% apenas pela mãe, e em 14% 

dos entrevistados filhos e/ou outros familiares foram citados como contribuintes 

econômicos. A renda média familiar declarada registra que 38% dos entrevistados 

somam um valor entre 2 a 5 salários mínimos; outros 32% vivem com renda média de 

até 1 salário mínimo; 9% com renda até meio salário mínimo e 21% não quiseram 

informar a renda familiar. Ao retomar a questão de vínculo observamos também, que 

significativa parte da renda é oriunda de trabalhadores na ativa que autodeclaram-se 

em regime de Carteira de Trabalho assinada (39% dos entrevistados) e autônomo 

(25% dos entrevistados); outra categoria em destaque é a composta por 

aposentados e pensionistas totalizando 15% dos entrevistados; empresário, 

estatutário ou em regime informal (8% dos entrevistados) e apenas 4% dos 

entrevistados se declararam desempregados, 9% não exercendo nenhuma atividade 

remunerada e/ou em outra categoria não informada. 

Quanto à dinâmica de trabalho autônomo nesta área em análise, segundo o 

gráfico a baixo é possível observar que, mesmo não sendo as mulheres as maiores 

contribuintes para renda doméstica, elas estão inseridas no mundo do trabalho pela 

dinâmica do vínculo informal, atuando em jornada dupla sob as responsabilidades 

junto a educação e reprodução dos vínculos familiar estando na dimensão doméstica 

quanto econômica. Reafirma-se esta prerrogativa no registro de que dos 42% dos 

entrevistados que desenvolve atividade autônoma, 30% correspondem ao gênero 

feminino que declaram desenvolver artesanato; atividades ligadas ao comércio e 

outras atividades não informada ou relacionada, atividades temporárias como 

reciclagem e demais economias alternativas. 
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Gráfico 10: Quanto ao Trabalho autônomo área 4 

Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 
 

Quanto a organização familiar, nesta área, registramos que os núcleos 

familiares são formados por adultos, os quais representam aproximadamente 70%, 

seguidos das crianças, adolescentes e idosos que totalizam aproximadamente 20% 

dos dados coletados. Quando questionados sobre as características étnico-raciais, 

físicas e culturas do núcleo familiar, observa-se entre os dados coletados que 68% 

dos entrevistados se autodeclaram brancos; 17% pardos; tendo apenas 13% negros e 

2% indígenas. E 6% dos entrevistados informaram ter algum familiar com deficiência 

física e/ou mental. Esta composição reafirma o comportamento médio da área em 

estudo, e ainda expressa a dinâmica comunitária que se apresenta em idade ativa 

economicamente e crescente desenvolvimento formativo, tendo em vista que 

análise sobre a média de escolaridade familiar evidencia alterações quando 

comparada a escolaridade do grupo de entrevistados, conforme gráfico a baixo. 
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Gráfico 11: Quanto ao nível de escolaridade familiar referente a área 4. 

 
Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 

 

Segundo este gráfico, podemos inferir uma continuidade de estudos quando 

comparamos a escolaridade do grupo de entrevistados com a do grupo famíliar. 

Neste processo, diminui-se os índices de Ensino Fundamental incompleto, de 46% 

para 39%; aumenta-se os índices de Ensino Fundamental completo de 9% para 11%; os 

índices de acesso e conclusão do Ensino Médio se redistribuem entre 17% incompleto 

e 16% completo; e as categorias Ensino Superior incompleto e completo apresentam 

aumento de 50%, passando de 8% para 12%. 

Outro dado importante, situa-se na qualificação profissinal em que 10% dos 

entrevistados afirmam participar de algum curso profissionalizante, dentre os quais 

registra-se 3% no Jovem Aprendiz; 3% no Sistema S (SENAI ou SENAC); 2% no Centro 

de meninos do Mar (CCMAR/Furg); e 2% afirmam ter algum curso de qualificação 

profissinal ofertado por outro programa institucional não informado.Quando 

questionados sobre o acesso a documentação básica e aos programas 

governamentais, registramos que apenas 48% dos entrevistados possuem CPF; 77% 

possuem Certidão de Casamento; 98% possuem Título de Eleitor e 100% possuem 

Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Cartão SUS. 

Ao que se refere ao acesso aos programas de governo 69% dos entrevistados não 

acessam nenhum programa, e os demais acessam os programas descritos no gráfico 

a baixo. 
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Gráfico 12: Quanto ao recebimento de Benefício Governamental referente a área 4. 

Fonte: diagnóstico socioeconômico desenvolvido pela equipe TTS/FURG. 
 

Os dados referente ao transporte indicam que mais da metade dos 

entrevistados utilizam ônibus para deslocamento na cidade, 39% utilizam transporte 

próprio, e 8% utilizam bicicleta. Sobre a estrutura de paradas e facilidade de acesso, 

os moradores avaliam ter fácil acesso, principalmente por acessarem as linhas 

alternativas que passam pela universidade. 

 

✓ Caracterização da infraestrutura básica da área de intervenção: 
 

Para caracterização da infraestrutura básica do bairro em estudo, iniciamos os 

questionamentos sobre as condições de moradia; acesso aos serviços públicos e 

condições de calçamento e drenagem da rua e do bairro. Em linhas gerais 

observamos que grande parte dos entrevistados desconhecem o sistema de 

drenagem e a relação do mesmo com as questões de calçamento e higienização da 

rua. Também salientamos que aproximadamente 35% dos entrevistados afirmam 

existir associação de moradores na área de intervenção, e 86 % manifestam não ter 

interesse em participar. 

 

o Condição de moradia  

Segundo os dados tabulados, 79% das moradias foram declaradas 

como próprias e/ou em financiamento; 9% cedidas, 6% posse e 4% 
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alugadas. O material empregado na construção destas corresponde 

a 83% de alvenaria; 14% de madeira; e, 3% mista. E, foram avaliadas 

segundo os moradores como boa 65%; regular 17%; e, excelente 

10%, 5% precária e/ou em condição de risco. E 4% informaram que o 

seu banheiro é externo ao domicílio, e o destino dos resíduos 

sanitários são realizados essencialmente por fossa séptica (88% das 

residências); por fossa rudimentar (6% das residências) e por outro 

sistema não informado (2%), entre os dados também está 

registrado a opção sistema de esgoto em 4% dos dados, informação 

que reafirma o desconhecimento da comunidade sobre as 

condições reais sobre o tema. As residências são atendidas 100% 

pela concessionária de iluminação pública e pela rede de 

abastacimento de água. 

 

o Gestão de resíduos sólidos local 

 

A gestão do resíduos sólidos nesta comunidade é uma prática 

muito particularizada em todo o cenário de intervenção, devido a 

reciclagem e a transformação de resíduos sólidos serem uma fonte 

de renda para a comunidade. Destaca-se que nesta área a coleta de 

lixo comum e lixo reciclado abrange 100% passando na porta de 

todas as residências. O lixo comum segue um cronograma diário e a 

coleta de lixo reciclado, segundo os entrevistados é realizada em 

cronograma semanal, conforme estabelecido pela prefeitura. Um 

dado interessante desta comunidade é que apesar de 90% dos 

entrevistados desconhecerem a atividade da coleta seletiva na 

área, 50% avaliam que a qualidade destes serviços é boa, e quando 

questionados sobre a conduta de higienização de suas residências e 

sobre o descarte dos resíduos sólidos, registramos que apenas 33% 

dos moradores separam o lixo reciclável, destes, 3% utilizam o 

caminhão da coleta para descarte, 8% entregam na associação de 

reciclagem e 22% descartam em outro lugar não informado; 
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observa-se também, que 43% dos entrevistados desenvolvem 

atividade de capina no pátio  mensalmente e 37% semanalmente, 

outros 5% fazem apenas semestral ou anualmente. A partir dos 

registros observamos que apenas 23% dos entrevistados utilizam os 

espaços destinados pela prefeitura para o descarte destes resíduos, 

os demais, que correponde a 59%, descartam em lugares definidos 

pelos transportadores e/ou em lugares não informados pelos 

moradores, e 18% informam que não realizam o descarte.  No 

tocante ao descarte de roupas e ou materiais domésticos não 

utilizados, 87% dos entrevistados informam doar para quem precisa, 

e os demais informam usar a coleta de lixo reciclável. Nesta análise 

cabe o destaque para o total de aproximadamente 10% de 

entrevistados que assumiram descartar algum tipo de resíduo em 

terrenos baldios. 

 

o Infraestrutura básica e Serviços públicos relacionados ao saneamento 
básico 
 
Na estrutura geral do bairro observamos a presença de 

equipamentos na área de educação, saúde, assistência social e 

lazer, avaliados pelos moradores em condições regulares tanto 

quanto a estrutura física quanto aos serviços prestados. Os 

entrevistados também avaliam a necessidade de melhorar a 

segurança, sugerindo o aumento de policiamento no local. A 

condição da iluminação pública apresenta-se em boa qualidade, 

sobre a qual 56% dos entrevistados afirmam existir iluminação e 42% 

observam que é necessário realizar manutenção nas lâmpadas.  Ao 

serem questionados sobre as condições das ruas, registra-se não 

haver placas de identificação, 100% dos entrevistados avaliam não 

existir acessibilidade nas calçadas; e 55% avaliam o calçamento em 

condições ruins e/ou péssimas. Quanto à condição de drenagem 

fluvial na área de intervenção, 46% afirmam existir alagamentos e 

29% acreditam que o problema está no sistema de drenagem.  Para 
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os moradores as águas da chuva são drenadas por sistema de 

valetas (42%); Boca de lobo (30%) e 28% afirmam que nenhum dos 

sistemas anteriores realiza a drenagem efetivamente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O diagnóstico como instrumento de diálogo junto à comunidade e orientação 

chave no exercício das políticas públicas, apresenta-se como produto em constante 

construção e mudança, quando compreendido seu potencial analítico que consiste 

em registrar e evidenciar demandas particulares em cada área em estudo. Neste 

sentido, este documento além de oferecer um retrato dinâmico do território, 

também, se constitui como instrumento de diálogo e reflexão sobre historicidades, 

desigualdades e potencialidades em todos os campos de intervenção. 

Neste sentido, o dinamismo dos dados apresentados forma diretrizes 

orientadoras tanto para o desvelamento da realidade como para a reunião de 

tecnologias e estratégias adequadas para o atendimento das necessidades locais. 

Parte-se da compreensão de que o sentido deste trabalho, está na continuidade que 

ele pode potencializar no encontro de atores responsáveis pela garantia de direitos e 

pelo exercício da cidadania. Trata-se então, de significados e sentidos em que de um 

lado a comunidade recebe uma imagem de si mesma para pensar, problematizar e 

transgredir caso avaliem a necessidade. De outro lado, aos órgãos gestores 

entregamos dados potentes para qualificação da gestão dos serviços não só 

referente ao saneamento básico, primeiro porque este produto organizado por áreas 

desenha na prática, os saberes e necessidades no cotidiano comunitário; segundo, 

porque o questionário utilizado operou com informações para além da objetividade 

do saneamento, compondo uma riqueza de detalhes que desvelam situações e 

avaliações sobre as áreas de educação, saúde, lazer, cultura, segurança, transporte 

público, etc. 

Neste sentido, as reflexões que seguem até o presente momento, 

encontram-se despretensiosas de concluir achados ou de definir perfis territoriais. 

Nosso esforço compromete-se com o registro técnico de campo, com observações e 

sínteses desenvolvidas ao longo das análises parciais que foram se constituindo 

como indicativos para o balizamento do trabalho educativo e informativo nas áreas 
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de atuação do Trabalho Técnico Social no exercício da elaboração do diagnóstico 

participativo. 

A primeira reflexão refere-se a dinâmica da historicidade socioeconômica do 

município formada por diferentes ciclos produtivos, colocando o município como um 

atrativo para trabalhadores em tempos de crescimento econômico, ao mesmo 

tempo que absorve o ônus da desigualdade social quando se estabelece o declínio 

de cada ciclo. 

Neste processo, por meio da historicidade também evidenciamos a 

potencialidade local com a diversidade de setores como marítimo, industrial, 

comercial, e artesanal com especial atenção a pesca e a agricultura familiar que se 

destacam como eixos fortes na economia local. Também, verificamos a presença da 

Universidade Federal do Rio Grande, como um pilar de fortalecimento comunitário 

nas áreas de lazer e produção, contribuindo para o crescimento do trabalho informal, 

que se somam as particularidades locais e contribuem para o crescimento 

populacional com um público de jovens e trabalhadores que chegam ao território 

com intenção de estudar e/ou de trabalhar com turismo, alimentação, entre outras 

oportunidades ofertadas na dinâmica sócio histórica da cidade. 

Porém, fazem parte destes processos as modificações demográficas do 

território, e com ela a necessidade de ampliação de políticas públicas, de adequação 

de aparelhos públicos e de manutenção dos espaços públicos, com vistas ao 

atendimento dos direitos fundamentais outorgados em lei constitucional a todo 

cidadão e cidadã brasileira. 

O investimento do Projeto PAC I Macrodrenagem, se justifica com a 

emergente necessidade de adequação das redes de drenagem para melhor ofertar 

os serviços de saneamento básicos a toda população riograndina, que por sua 

localização geográfica e suas características geomorfológicas, imprimem a beleza da 

cidade histórica, da maior praia do mundo e da orla as margens da Laguna dos Patos. 

Mas, também, condicionam e limitam ainda mais as estruturas de drenagem do 

município, principalmente em tempos de mudanças climáticas que resultam em 

significativo desequilíbrio socioambiental e consequentemente colocam em risco as 

condições de escoamento das águas fluviais em tempos de muitas chuvas. 
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Neste cenário, conforme observamos na caracterização dos dados do IBGE, 

verifica-se que o município vai se constituindo por diferentes realidades e condições 

sociais que exigem muita articulação econômica e institucional para que se possa 

viabilizar ações de intervenção previstas nas obras de Macrodrenagem, e ainda, 

mobilize a população a assumir uma postura participativa e colaborativa no exercício 

da cidadania frente a necessidade de gestão partilha sobre as diretrizes e as tomadas 

de decisão nas áreas de intervenção. 

Para tanto, a pesquisa se apresentou como aliada no processo de 

aproximação e diálogo junto à comunidade. Estabelecendo uma dinâmica tanto para 

conhecimento das engrenagens municipais frente a demanda de serviços em 

saneamento básico, quanto para compreensão e desvelamento das necessidades 

que emergem das historicidades de cada território. Possibilitando-nos neste 

momento, reafirmar o quanto os territórios mais afastados da área central do 

município, estão em maior situação de desinformação e de vulnerabilidade social. 

Sendo nestes espaços o lugar que encontramos o maior índice de desconhecimento 

sobre o que é saneamento básico, como é feito e quais são os serviços oferecidos 

pelo município para atendimento deste direito. 

Também, é nestes territórios que encontramos os menores índices de renda 

familiar, de escolaridade, de dispositivos de cultura e lazer, de acesso à 

documentação básica e a benefícios governamentais, de condições mínimas de 

calçamento, iluminação pública e saneamento adequado, conforme indicadores do 

IBGE. Na contra mão, também, é nestes territórios que se situam os maiores índices 

de violência, de precariedade habitacional, de insatisfação com os dispositivos 

públicos e ainda onde localizamos com maior ênfase o vínculo de trabalho informal, 

caracterizado significativamente pela presença do gênero feminino. 

Dentre os dados a área 1, caracterizada pela condição comercial e histórica da 

cidade, encontramos satisfatoriamente a presença de muitos dispositivos públicos, a 

facilidade de acesso a transporte público e calçamento adequado, com o mínimo de 

acessibilidade nas calçadas, e manutenção na rede de iluminação pública, 

oferecendo maior segurança aos transeuntes. É também nesta área, que se localiza a 

maior concentração de riqueza, associada aos mais altos índices de escolaridade, as 

melhores condições de moradia e também, onde está situado a melhor condição de 
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drenagem e sistema de esgoto, ainda que o encanamento esteja datada a mais de 

“cem” anos. O que gerou a toda população maior infortúnio durante a execução da 

obra, devido a precariedade e o desconhecimento da realidade a ser enfrentada 

diante das estruturas escondidas no solo. 

Assim, de forma mais objetiva a partir da análise dos dados compreendemos 

que se a área 1 é a mais rica, a área 4 é a mais vulnerável. Observamos também, que a 

amostra em muitos pontos encontra-se coerente com os dados do IBGE, 

principalmente no que tange a condições econômicas, estruturais e étnicos raciais do 

município, e em especial das famílias. Observamos que a pirâmide etária da cidade 

está envelhecendo, contando na atualidade com núcleos familiares formados 

essencialmente por jovens e adultos, em plena atividade laboral, e satisfatoriamente 

composta por gerações que seguem estudando indiferente da área em que estão 

residindo. 

Quanto ao vínculo trabalhista cabe o registro que o predomínio ainda é dos 

setores formais, mesmo que no setor informal esteja o vínculo de 31% dos 

trabalhadores entrevistados. Na composição da renda homens e mulheres são 

contribuintes, e quando a família é composta por jovens e idosos estes, também 

contribuem diretamente na condição econômica da família. Os dados sobre acesso a 

documentação denunciam que a população ainda é carente no acesso ao CPF, ao 

Cartão SUS e a Certidão de Casamento. Mas, no caso da certidão é importante 

registrar que em análise de campo a composição familiar não opera mais no formato 

tradicional da instituição família arranjada por mãe, pai e filhos. Na condição atual, de 

acordo com registros de campo as famílias se compõem e recompõem com a 

presença de familiares, como tio, pais, avós, filhos, netos companheiros, 

companheiras, irmãos, etc. 

Na questão de acesso aos benefícios governamentais, é interessante avaliar 

que a área 2, construída sob a base histórica da pesca artesanal é a comunidade que 

menos acessa benefícios, com 72% de negativa; depois se apresenta a área 4, na qual 

identificamos os menores índices de renda familiar, com 69% de negativa; em terceiro 

lugar a área 1 com 67% de negativa e a área que mais acessa benefícios 

governamentais, segundo a amostragem de dados é a área 3, situada nas mediações 
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da universidade federal e que avaliamos ter maior acesso a informação, dispondo de 

consciência sobre seus direitos. 

Quanto às condições de domicílio observamos que os contextos são muitos 

próximos uma vez que se apresentam dois significativos cenários: o primeiro, 

representado pela área central em que 74% dos imóveis são próprios quitados e/ou 

em financiamento, a maior parte das moradias por aluguel também estão nesta área 

com 17% dos entrevistados; sendo caracterizado por cedência ou posse apenas 9% 

dos dados coletados. 

O segundo cenário representa a parte periférica e afastada da área central, na 

qual, em média 80% dos domicílios são quitados, 18% dos imóveis em média estão 

cedidos ou/em situação de posse, e apenas 7% estão em condição de aluguel. Com 

relação ao tipo dos domicílios observamos que com exceção da área 4, que 

apresenta o menor índice de construções em alvenaria e o maior índice de 

construções em madeira, as demais áreas estão caracterizadas por construções de 

alvenaria sendo a realidade de aproximadamente 95% dos imóveis, tendo apenas 3% 

de construção em madeira e 4% de construções mistas. 

Quanto às avaliações sobre a qualidade das estruturas, as categorias são 

avaliadas com coerência, nas quais observamos na área 1 as condições de moradia 

avaliadas em Boas (46%), Excelentes (36%), Ruim (17%) e no máximo Precária (1%), 

próximas a estas avaliações estão as áreas 2 e 3, mesmo que em ambas os índices de 

avaliações em condição Ruim tenham variado entre (18% e 21%) dos entrevistados. 

Porém, reafirmando a condição de maior vulnerabilidade social, segundo os 

entrevistados, a área 4 apresenta condições de moradia que exigem atenção do 

poder público, sendo avaliadas em: Excelente (10%), Boa (65%), Ruim (17%) Precária 

(3%) e, e Risco (2%). 

Sob a orientação dos serviços públicos observamos que os dispositivos nas 

áreas de educação e saúde abrangem todo território, sendo estes avaliados em bom 

ou regular de acordo com cada área estudada. No caso dos instrumentos de 

organização dos bairros, observamos a existência de muitas associações de bairro, 

porém com significativa desmotivação dos entrevistados para participação. 

E, por fim a análise sobre as condições de saneamento básico apontam a 

necessidade de ampliação de intervenção neste setor, considerando que a realidade 
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ainda está composta por fossas rudimentares, por localidades em que a drenagem 

fluvial esta articulada a drenagem cloacal, sendo evidenciado pontos ainda mais 

críticos nas situações em que as condições de moradia são impróprias e/ou em risco. 

Nestes cenários, a importante ação de implementação da tubulação de drenagem e 

demais estratégias de acordo com cada localidade oferece a comunidade maior 

segurança em saúde e consequentemente maior qualidade de vida. Porém, faz-se 

necessário intensificar espaços e campanhas educativas, inserindo no conjunto da 

população informações importantes relacionadas ao cuidado e manutenção destas 

redes de drenagem. Fazendo parte deste processo, o diálogo sobre a gestão dos 

resíduos sólidos, e a importância destes procedimentos para o adequado 

aproveitamento das obras realizadas. 

Diante do exposto, registramos a imensa satisfação no desenvolvimento 

deste trabalho, aproveitando para agradecer a todos os envolvidos e as potentes 

parcerias realizadas junto aos dispositivos públicos para o desenvolvimento da coleta 

de dados e para as ações de diálogo e informação junto as comunidades 

beneficiadas pelo Programa. 
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Anexo 1:  Gráficos com Dados Gerais 2019 
 

Dados que apresentam perfil das pessoas entrevistadas: 
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Anexo 2: Gráficos da Área 1 

Dados que apresentam perfil das pessoas entrevistadas: 
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31-32 Avaliação dos serviços prestados das estruturas físicas dos esquipamentos públicos 
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Anexo 3: Gráficos da Área 2 

Dados que apresentam perfil das pessoas entrevistadas 
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Dados gerais 
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Anexo 4: Gráficos da Área 3 

Dados que apresentam perfil das pessoas entrevistadas 
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Dados gerais 
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Anexo 5: Gráficos da Área 4 

Dados que apresentam perfil das pessoas entrevistadas 
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Dados gerais 
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ANEXO 6 - SERVIÇOS PÚBLICOS E REDES INSTITUCIONAIS DE 

ATENDIMENTO A COMUNIDADE 

 

Serviços Públicos e Redes institucionais de Atendimento a 

Comunidade têm por objetivo instrumentalizar o diálogo junto as 

comunidades a partir da sistematização de informação de acesso a política 

pública. Oferecendo ao leitor (a) contatos por telefone, endereço físico e 

digital, e informações sobre serviços disponíveis aos cidadãos na cidade do 

Rio Grande.  Este empenho se justifica pela evidência de que parte 

significativa dos entrevistados, que participaram deste diagnóstico, nas 

comunidades de abrangência do trabalho técnico social manifestou 

desconhecimento sobre o universo dos serviços públicos. E, dos que 

afirmar conhecer os serviços, poucos sabem como acessá-lo. Compreendo 

o espaço público como um espaço de construção coletiva, acreditamos 

que o primeiro passo deste processo está no acesso à informação e na 

garantia da participação de todos os envolvidos. Premissa que se fez 

presente em toda realização deste trabalho.    

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

ENDEREÇO: LARGO ENGENHEIRO JOÃO FERNANDES MOREIRA, S/N 
TELEFONE: (53) 3233.8400 
SITE: https://www.riogrande.rs.gov.br/  
Ouvidoria Geral: 
 

Unidades de atendimentos e serviços prestados a comunidade diretamente relacionados ao 

PAC Drenagem: 

 

GPPE - GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS 

 
ENDEREÇO: LARGO ENGENHEIRO JOÃO FERNANDES MOREIRA S/N 
RESPONSÁVEL: ANDREA DOS SANTOS 
TELEFONE: (53) 3233-6087 / (51) 982192182 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 12H30 ÀS 18H30 

 

https://www.riogrande.rs.gov.br/
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COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS 

RESPONSÁVEL: MARIA MELO 
TELEFONE: (53)3233-7275 / (53) 99945-9476 
E-MAIL: MARIA.MAIER@RIOGRANDE.RS.GOV.BR 

 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 

RESPONSÁVEL: MARIA DE LOURDES LOSE 
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, 05. 
TELEFONE: (53)3233-8403 / (53)98419-1465 
E-MAIL: MARIA.LOSE@RIOGRANDE.RS,GOV.BR 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 9H00 ÀS 15H00 

 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS/APOIO DE GESTÃO SMS 

RESPONSÁVEL: ALISSON SAGGIOMO JULIANO 
Endereço: Rua Marechal Floriano, 05 
Telefone: (53)98406-5312 
E-mail: alisjuliano@gmail.com 

 

Unidades de atendimentos e serviços prestados a comunidade:  

SMS – SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE 
ENDEREÇO Marechal Floriano Peixoto, 5 
TELEFONE (53) 3237-4200 
HORÁRIO 8:00 às 14:00 

 site:https://www. riogrande.rs.gov.br/saude 

 
Unidades de Atendimento 

Serviços Contato 

OUVIDORIA SUS 

Avaliação dos serviços prestados. 

 

Ouvidoria 

0800.6451136 

Whatss Estadual 

(51) 9840.54165 

Disque Saúde 136 

SERVIÇO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA (SMU) 

Atendimento a serviço de emergências (não graves) 

SMU 

0800.6451192 

 

mailto:MARIA.MAIER@RIOGRANDE.RS.GOV.BR
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SAMU 

Serviço  gratuito de deslocamento de veículo para 

atendimento de emergência 

SAMU 

192 

CARTÃO SUS 

documento de identificação do SUS 
(53)3237.4220 

CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO (CTA) 

realiza teste de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. 
(53)3231.5681 

AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) 

Digita laudos e autoriza cirurgias eletivas com internação 
(53)3233. 7251 

SETOR DE FRALDAS 

Dispensação de fraldas para usuários portadores de alguma 

deficiência ou idosos 

(53)3237.4208 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

24 unidades de saúde compostas por equipes 

interdisciplinares e pelo Núcleo de apoio a saúde da família 

(53) 3237-4200 

Tele gestante – HU 

Gestantes, com ocorrências, 

necessitando de orientação 

Plantão 24 hs 

Telefone: 

(53) 3233.8823   

WhatsApp:  

(53) 98421.0702 

 

ACOLHER – HU 

(atendimento físico e psicológico decorrente de violência 

sexual) 

Plantão 24hs 

Telefone:  

(53) 3233.8823 

WhatsApp  

(53) 98421.0702 
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SMED – SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO 

ENDEREÇO: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 103 
TELEFONE ATENDIMENTO EM PERÍODO DE PANDEMIA. (53) 991019841 
TELEFONE GERAL: (53) 32356068 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 13:00 ÀS 19:00. 
SITE:  www.riogrande.rs.gov.br 

 

Unidades de Atendimento 

Serviços Contato 

Central de matrícula (53) 32308360 

 

SMCAS – SECRETÁRIA DE MUNICÍPIO DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

ENDEREÇO: GENERAL OSÓRIO, 536 

TELEFONE: (53) 3233-8495 / 3233-8494 

HORÁRIO 12H30 ÀS 18H30 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

Site: http://www.riogrande.rs.gov.br/cidadao/assistencia-social/ 

Unidades de Atendimento  

Serviços Contato 

PLANTÃO 
(53) 99968-9294 e (53) 

99123-9357 

CADASTRO ÚNICO (53) 32337282 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CONVIVER3 

(situações com pessoas em sofrimento ou transtorno mental, em situação  

de risco pessoal, exemplo: tentativa de suicídio) 

 

 

(53) 32317375 

 

 

 

Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil  -  

CAPS INFANTIL Serelepe 

(acolhimentos; consultas com psiquiatra e psicólogo) 

 

(53) 32333239 

 

 
3 CAPS: rede substitutiva dos hospitais psiquiátricos do país; considerado uma rede extra-hospitalar; 
oferece atendimento à população com acompanhamento clínico e reinserção social, voltado para o 
atendimento de pessoas com transtornos graves, não transitórios. 
 

http://www.riogrande.rs.gov.br/cidadao/assistencia-social/
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Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ALCOOL E DROGAS  

(acolhimentos; consultas com psiquiatra e psicólogo) 

 

 

(53) 32317375 

 

 

Centro de Referência em Assistência Social - CRAS4  

• Atualização do CadÚnico; Tarifa Social (Água e Luz) 
• Benefício Eventual, por situação de 

morte; por situação de nascimento; 
• Benefício, por atendimento às 

necessidades humanas básicas (sacola 
econômica); 

 

32391529 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS5 

  
            32304428 

Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de  

Rua - Centro POP 

 

32333849 

 

SMMA – SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MEIO AMBIENTE 

ENDEREÇO: RUA GENERAL BACELAR, 503. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 13H00 ÀS 17H30 (ATENDIMENTO AO PÚBLICO) 

CONTATO: (53) 3233-7275 

EMAIL: smma@riogrande.rs.gov.br 

SITE:https://www.riogrande.rs.gov.br/secretarias/secretaria-de-municipio-de-meio-ambiente-

smma/ 

 

 

 

 
4 CRAS: centros onde se atendem pessoas com situação de vulnerabilidade sócio-econômica-ambiental, 
desenvolvem serviços e programas de convivência e fortalecimento de vínculos, buscando o 
desenvolvimento das famílias. 
 
 
5 CREAS: atendimento a famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos 
violados (crianças, adolescentes, idosos, mulheres vítimas de violência, LGBTfobia, racismo, preconceito 
contra imigrante/refugiado).  
 

mailto:smma@riogrande.rs.gov.br
https://www.riogrande.rs.gov.br/secretarias/secretaria-de-municipio-de-meio-ambiente-smma/
https://www.riogrande.rs.gov.br/secretarias/secretaria-de-municipio-de-meio-ambiente-smma/
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SMSU – SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SERVIÇOS URBANOS 

ENDEREÇO: BUARQUE DE MACEDO, 499. 

TELEFONE: (53) 3231-4549 

E-MAIL: smsu@riogrande.rs.gov.br  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 7H30 ÀS 11H30 / 13H30 ÀS 17H30 

AOS SÁBADOS DAS 07H30 ÀS 11H30. 

SITE:http://www.riogrande.rs.gov.br/secretarias/secretaria-de-municipio-de-controle-e-

servicos-urbanos-smcsu/ 

 

Estações de lixo diferenciado  

(é considerado lixo diferenciado móveis, eletrodomésticos e resíduos de obra, entre 
outros objetivos que não servem mais ao proprietário e/ou a reciclagem). 

- Ponto de coleta Rua Castro Alves (Bairro Hidráulica)  

- Ponto de coleta Frente a Refinaria Rio Grandense (Centro)   

- Ponto de coleta Rua São Leopoldo (Cassino) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:smsu@riogrande.rs.gov.br
http://www.riogrande.rs.gov.br/secretarias/secretaria-de-municipio-de-controle-e-servicos-urbanos-smcsu/
http://www.riogrande.rs.gov.br/secretarias/secretaria-de-municipio-de-controle-e-servicos-urbanos-smcsu/
https://www.facebook.com/1611008032452382/photos/a.1618313451721840/2759386160947891/?__cft__%5b0%5d=AZUQJccKhECK-y8ZsxsRSJMf9UhQc3heDy5ENHre6ikB2PVeEnQhUzMLpT71J1dA-bHk1QC5ehWMX2Fw4GNJlqpQhMkxzeTM2w_Al8vC2UflBfYwpxlLr0kldx-pZE3VR2CxVZr9y2-9E0RcE-fhuVvpC0agi_Gq2ZplZjPxdGD19w&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/1611008032452382/photos/a.1618313451721840/2759386160947891/?__cft__%5b0%5d=AZUQJccKhECK-y8ZsxsRSJMf9UhQc3heDy5ENHre6ikB2PVeEnQhUzMLpT71J1dA-bHk1QC5ehWMX2Fw4GNJlqpQhMkxzeTM2w_Al8vC2UflBfYwpxlLr0kldx-pZE3VR2CxVZr9y2-9E0RcE-fhuVvpC0agi_Gq2ZplZjPxdGD19w&__tn__=EH-R
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Companhia Riograndense de Saneamento 
(CORSAN) 
Endereço: Rua Vice Almirante Abreu, 745 
Telefone: (53) 3931-1320 - 0800 646 6444 
Email: ouvidoria@agergs.rs.gov.br  
Site: https://www.corsan.com.br/inicial  
 

Unidades de atendimentos e serviços prestados à comunidade:  

Unidades de Atendimento 

Serviço Contato 

Sursul - Superintendencia Regional Corsan Telefone:(53) 3931-1336 

CORSAN - Companhia Riograndense de 
Saneamento-Quinta 

Telefone: 0800 646 6444 

CORSAN - Companhia Riograndense de 
Saneamento- Cassino 

Telefone: 0800 646 6444 

Demais serviços da Corsan acessar site: https://www.corsan.com.br 

 

Companhia Estadual de Energia Elétrica(CEEE) 

Endereço: Rua General Osório, 548 - Centro 
Telefone: 32312575- 0800 721 2333 
Site: https://www.ceee.com.br/  

Unidades de Atendimento 

Instituições  Contato 

Delegacia de Polícia 

Telefone: (053)3237-4850, 

(053)3237-4852, (053)3237-4854, 

(053)3237-4856 (053)3231-4107, e 

ou pelo  

Site: https:// www.pc.rs.gov.br/inicial 

Conselho Tutelar de Rio Grande 

Plantão 24 horas 

R. Duque de Caxias, 430 – Centro 

Telefone: 3231-1811 

 

 

Delegacia da Mulher 

 

Rua Marechal Floriano, 42 – Centro 

Telefone: 32374886/32374884 

Denúncias: Disque 180 ou 

WhatsApp  

mailto:ouvidoria@agergs.rs.gov.br
https://www.corsan.com.br/inicial
https://www.corsan.com.br/
https://www.ceee.com.br/
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Unidades de atendimentos e serviços prestados à comunidade:  

Unidades de Atendimento 

Serviço Contato 

 SAC   Comercial 0800 721 2333 

Deficientes Auditivos 0800 642 2333 

Faltou luz? 
Envie por sms com a 

palavra Luz e o Número da 
UC para: 27307 

Demais serviços da Ceee acessar pelo site: https: https://www.ceee.com.br/ 

 

Justiça e Segurança Pública no Município 

 

 

 

 

(51) 984440606 

www.delegaciaonline.rs.gov.br 

 

Patrulha Maria da Penha 

 

Atendimento : das 13h a 01h 

de segunda a sexta-feira 

Telefone: 190 ou  
WhatsApp 984286022 

Juizado da 

Violência Doméstica 

 

Atendimento: 09h as 18h 

de segunda a sexta-feira 

Telefone: 999306123 

 

Brigada Militar 

 

Plantão 24hs 

Rua General Canabarro, 01 Centro 

Telefone:190 

 

Bombeiros 

Plantão 24hs 

Telefone:193 

 

Policia Civil - Telefones de emergências 

181 – disque 

denuncia 

(51) 98444-0606 

Whatssap/telegram 

197 – Plantão de 

Emergência 

https://www.ceee.com.br/
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