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Introdução 

 O desenvolvimento da urbanização brasileira tem originado diversas 

transformações no setor socioeconômico, político e cultural em várias áreas do país. 

Com isso, a morfologia urbana é modificada originando novos centros e periferias, 

reorganizando e produzindo novos espaços de concentração e desconcentração da 

população. Nesse sentido, a organização espacial do espaço urbano está ligada as 

relações sociais e as formas de uso do solo, ou seja, os indivíduos que possuem maior 

poder aquisitivo habitam, normalmente, a região central da cidade, a qual se constitui de 

melhores condições de infraestrutura, poder econômico e maior segurança. 

  Já os cidadãos que possuem menor poder aquisitivo habitam as periferias da 

cidade, devido os baixos valores de impostos e moradia, por causa da carência das 

condições e dos serviços que são oferecidos nas áreas centrais. Há também os agentes 

que promovem a reorganização espacial, produzindo ou alterando o uso do espaço 

urbano. Esses agentes são: os proprietários dos meios de produção, os proprietários 

fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos, dos 

quais, os mesmos atuam de forma complexa, tanto pela dinâmica de acumulação de 

capital, pelas necessidades de reprodução das relações de produção, como também pelos 

conflitos entre as classes sociais. 

  Portanto, o espaço urbano embora apresente distintas formas e relações 

sociais, possui uma articulação entre as mesmas, como coloca (Corrêa, 2004): 

 

O espaço urbano capitalista – Fragmentado, articulado, reflexo 

condicionante social, cheio de símbolos e campos de lutas – é um 

produto social, resultado de ações acumulativas através do tempo, e 
engrenadas por agentes sociais que produzem e consomem o espaço. 

São agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou 

processos aleatórios atuando sobre um espaço abstrato. 

 

Ao se considerar a ação dos agentes produtores do espaço urbano, podemos 

dizer que, os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários e os 

promotores imobiliários possuem um interesse comum com relação ao controle de uso e 

posse da terra.  
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Entretanto utiliza-se de táticas diferentes, de acordo com o tempo, espaço, 

dinâmica do local e do capital, pois conforme o desenvolvimento de uma região há 

determinados fatores que interferem na organização do espaço e demanda também tanto 

uma quantidade de terras quanto de habitação. Já com relação à direção desse 

desenvolvimento, irá depender do valor das terras, de acordo com o tipo de uso e das 

condições das mesmas.  

Dessa forma o processo de (re)organização do espaço urbano ocorre de forma 

diferente, envolvendo forças culturais, políticas e principalmente econômicas, podendo 

ser distintas  por meio das condições de vida, pela forma de apropriação da terra, e até 

mesmo pelas condições de moradia. Assim, as áreas periféricas refletem a segregação e 

a acumulação desigual de capital. Para melhor entendermos a temática das periferias 

torna-se necessário lembrarmos que o apogeu da mesma no Brasil ocorreu durante a 

década de 1950, o qual o país passava pela segunda fase de industrialização, 

ocasionando o êxodo rural e o processo de urbanização mais ativo.   

Desse modo, a população oriunda de outros locais chegava às cidades e se 

instalavam nas áreas periféricas devido a grande concentração de pessoas e os altos 

valores das residências nas áreas centrais. Além disso, conforme afirma (Maricato, 

2008) nessa época se desenvolve o urbanismo moderno, trazendo obras de saneamento 

básico, embelezamento paisagístico, possibilitando um enriquecimento do mercado 

imobiliário nas áreas centrais, promovendo a expulsão da população mais pobre para as 

áreas periféricas da cidade. Podemos destacar também a ação dos proprietários 

fundiários com a finalidade de vender suas terras rurais a preços elevados para a 

construção de loteamentos urbanos, mantendo como interesse principal o valor de troca 

da terra e não o de uso. 

 Do mesmo modo, os proprietários de terras que estão próximos a locais que 

possibilitem uma melhor valorização, exigem do Estado a implantação de 

infraestruturas para que possam vender seus lotes por valores elevados, conforme 

(Corrêa, 2004): 

 

Os proprietários de terras bem localizadas, valorizadas por 

amenidades físicas, como o mar, lagoa, sol, sal, verde etc., agem 

pressionando o Estado visando à instalação da infraestrutura urbana 
ou obtendo créditos bancários para eles próprios instalarem a 

infraestrutura. Tais investimentos valorizam a terra que anteriormente 

fora esterilizada por um razoável longo período de tempo. Campanhas 
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publicitárias exaltando as qualidades da área são realizadas, ao mesmo 

tempo que o preço da terra sobe constantemente. 

 

 

Com relação aos promotores imobiliários, após a edificação e comercialização 

de imóveis, tornam as terras em mercadoria. É importante salientarmos que a ação da 

especulação imobiliária altera também os vazios periféricos, fazendo com que esses 

locais antes desprezados pelo poder público, tornem-se ferramentas de negociação para 

o desenvolvimento horizontal da cidade, desapropriando as populações mais carentes 

situadas nesses locais, devido esse crescimento e reprodução do capital imobiliário. Já o 

Estado, cria condições que possibilitem a reprodução de classes sociais e o processo de 

acumulação, agindo de diversas formas no espaço urbano, como menciona (Corrêa, 

2004): 

 

Sua ação é marcada pelos conflitos dos interesses dos diferentes 

membros da sociedade de classes, bem como das alianças entre eles. 

Tende a privilegiar os interesses daquele segmento ou segmento da 
classe dominante que, a cada momento, estão no poder. 

 

 

Sendo assim, os cidadãos menos favorecidos, são empurrados para outras áreas 

periféricas para morar, com pouca ou nenhuma infraestrutura e serviços básicos, se 

enquadrando no grupo social dos excluídos, submetendo as deliberações dos demais 

grupos. Nesse sentido, a dinâmica urbana concretiza-se através das relações entre os 

grupos sociais, destacando as contradições e complexidades no processo de produção, a 

qual a cidade vai se moldando de acordo com os interesses, o espaço e o tempo em 

diferentes ritmos. Essas transformações socioeconômicas e espaciais, originadas pelo 

crescimento da urbanização têm ocorrido também no município do Rio Grande nos 

últimos tempos.  

Atualmente, essa cidade está sendo alvo de interesse de vários empreendimentos 

e de grande procura por empregos para a população local e de outros lugares. Isso 

ocorre, principalmente, devido a posição geográfica do Porto do Rio Grande que traz 

vantagens do ponto de vista econômico, oferecendo a possibilidade de aumento do 

calado, uma infraestrutura operacional completa e condições de ampliação das áreas 

retroportuárias, possibilitando a conexão do Rio Grande do Sul, Brasil e países do 

MERCOSUL. Entretanto, esse desenvolvimento esta ocasionando também um maior 
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inchaço populacional, tanto no centro da cidade quanto principalmente na periferia, por 

causa do baixo valor de impostos e das moradias, com relação às áreas centrais.  

Aliado a isso, a cidade tem apresentado problemas de planejamento urbano, de 

políticas públicas e um descaso por parte dos órgãos públicos com relação às áreas onde 

reside a maior parte das classes populares. Assim, isso tem provocado e agravado outros 

problemas urbanos fazendo com que a população desses locais periféricos comece a se 

preocupar ainda mais com as condições da comunidade em que estão inseridas. Diante 

desse contexto, surgiu o interesse de pesquisar sobre a área que corresponde aos 

loteamentos: Vila Cibrazém, Parque Marluz, Residencial São Pedro, Vila Maria e Vila 

Leônidas.  

Esse lugar é mais conhecido como Vila Maria, porque se refere ao loteamento 

mais antigo, e devido à expansão dos demais ter ocorrido ao lado dessa Vila, a maioria 

da população considera toda área, incluindo todos os loteamentos como sendo somente 

a Vila Maria.  

 

Objetivos Gerais 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as transformações que ocorreram 

entre os períodos de 2005 a 2013, em uma área periférica do município de Rio Grande e 

conhecida como Vila Maria, levando em consideração as influencias do 

desenvolvimento da cidade e do polo naval nesse local. 

Objetivos Específicos 

- Descrever o histórico de ocupação e desenvolvimento da área de estudo; 

- Delimitar as áreas correspondentes aos loteamentos específicos; 

- Caracterizar a situação socioeconômica dos loteamentos; 

-Identificar as condições de infraestrutura, educação, serviço de saúde e violência;  

- Identificar os impactos do desenvolvimento da cidade na área de estudo, levando em 

consideração os problemas de mobilidade urbana e especulação imobiliária na área de 

estudo proposta; 

- Analisar como estão as condições dos comércios no interior do local; 
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Metodologia  

Para analisarmos a produção do espaço urbano, torna-se necessário a utilização 

do método dialético, o materialismo histórico e a pesquisa qualitativa, visto que, o 

espaço é composto por diferentes agentes e fatores, que o torna um produto em 

constante transformação ao longo do tempo. Evidenciamos ainda, a importância de 

considerarmos os processos objetivos e subjetivos de construção e reconstrução do 

espaço, interligando as relações sociais e o desenvolvimento da história. A pesquisa 

qualitativa possibilita uma melhor interpretação da dinâmica socioespacial, porém, a 

análise quantitativa também corrobora com o estudo.   

O desenvolvimento desta pesquisa ocorreu diante oito etapas. A primeira etapa 

consistiu em revisões bibliográficas abrangendo os assuntos relacionados ao espaço 

urbano, o processo histórico da cidade do Rio Grande e da área de estudo em questão, 

com o intuito de obter maiores conhecimentos e embasamento para a pesquisa de 

campo. Já na segunda etapa, foi realizada uma visita à Secretaria de Coordenação e 

Planejamento do município, onde foi possível adquirir informações sobre a delimitação 

dos loteamentos e as áreas legalizadas e não legalizadas. 

 Com relação a terceira etapa, foi adaptado os mapas com as diferentes 

delimitações correspondendo a área total de estudo, a área de ocupação regularizada e a 

não regularizada, os setores censitários do IBGE e os loteamentos específicos que 

compõem a área de estudo. Na quarta etapa, foi feito um levantamento de informações 

socioeconômicas por meio dos dados do Universo do Censo de 2010 realizado pelo 

IBGE. Já na quinta etapa, foram aplicados 60 questionários no total, sendo que 10 por 

loteamento, e em média de três entrevistados por quarteirão de forma distribuída, no 

entanto, na Vila Leônidas, foi aplicado 20 questionários, devido o tamanho da mesma 

ser maior do que as demais.  

Ainda com relação aos questionários, os mesmos possuem 13 perguntas 

abrangendo assuntos relacionados a tempo de moradia na localidade, mobilidade 

urbana, saúde, aspectos positivos e negativos da região, infraestrutura, e percepção dos 

moradores com relação a possíveis transformações, e para finalizar, uma questão 

específica para comerciantes sobre a interferência ou não do supermercado Atacadão 

em seu fluxo comercial. Em consonância com as entrevistas foram fotografadas 

determinadas ruas e pontos que sofreram transformações. Ressaltamos que algumas 

fotografias foram retiradas ao longo do desenvolvimento do trabalho, já que alguns 
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residentes comentavam na possibilidade de determinados pontos sofrerem alterações, o 

que ocorreu com o tempo.  

Outras fotografias foram adquiridas pelo Google Street View, para que fosse 

possível obter imagens anteriores às modificações. Na sexta etapa, foi compilado os 

dados dos loteamentos obtidos pelo IBGE, pois como a delimitação dos setores 

censitários não corresponde a mesma dos loteamentos, foi necessário somar o valor 

correspondente a cada um e trabalhar com o valor total. Na sétima etapa, foi feito um 

levantamento do valor das residências e terrenos, por meio de algumas imobiliárias.  

E por fim, na oitava etapa, foram tratados os dados adquiridos tanto na pesquisa 

do IBGE quanto nas saídas de campo.  

 

Justificativa 

O estudo em questão se justifica, pois há poucos trabalhos e registros específicos 

desta localidade, sendo que as pesquisas existentes não abrange a área total, apenas ao 

Parque Residencial Marluz. Além disso, esta área vem sofrendo transformações, não só 

devido ao desenvolvimento da cidade e do Polo Naval, como também com a 

implantação do supermercado Atacadão, próximo ao local, e por esses loteamentos 

estarem às margens de uma das principais rodovias de acesso à cidade. Soma-se a isso 

que, por ser moradora dessa localidade há 28 anos, e que por meio de observações e 

diálogos com parte da comunidade local, tenho notado uma preocupação dos moradores 

com o futuro das questões relacionadas à infraestrutura, comércio, especulação 

imobiliária e segurança da área em que estão inseridos. 
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1. A Produção do Espaço Urbano na Cidade do Rio Grande 

 

 Esse capítulo visa apresentar um breve histórico desse município para 

melhor compreendermos como ocorreu a formação do seu espaço urbano, suas relações 

e expansão, a partir das transformações políticas, econômicas e culturais nesta região. 

Demonstrando também suas condições atuais levando em consideração a implantação 

do Polo Naval. 

 

1.1 Gênese e transformações iniciais 

 

O município do Rio Grande está localizado na Planície Costeira do estado do 

Rio Grande do Sul, limitando-se ao norte pelo município de Pelotas e a Laguna dos 

Patos, ao sul com o município de Santa Vitória do Palmar, a leste com o Oceano 

Atlântico e Canal do Rio Grande e a oeste com o município de Pelotas, Arroio Grande e 

Lagoa Mirim. Suas características geográficas se constituem em terrenos baixos e 

planos, com extensos banhados, restingas ativas e dunas. 

O surgimento do município está relacionado à disputa do território oriental do 

Rio da Prata, entre portugueses e espanhóis para expandir seus territórios. Além disso, 

sua localização e importância geopolítica possibilitou a implantação de um porto, o qual 

permitiu que os portugueses implantassem vários fortes e concretizassem o 

estabelecimento de condições para atuação de um processo colonial. Por um longo 

tempo, se manteve uma pequena vila militar necessitando de um constante desempenho 

e manutenção da mesma, pela Coroa Portuguesa, para se manter.  

A figura 1 mostra o Plano Espanhol da Vila de Rio Grande de 1776, com alguns 

registros, além de uma escala gráfica em milhas e varas castelhanas. Na parte que 

corresponde a atual cidade de São José do Norte, estão situados os fortes: Forte de São 

Pedro da Barra, Fortim de São Jorge, Forte de Nossa Senhora da Conceição, Forte São 

Francisco e Fortim de São José do Norte, além de alguns acampamentos e pequenos 

povoados. Já na parte, a qual corresponde a atual cidade do Rio Grande, estão situados 

os fortes: Forte de São José da Barra, Bateria de Santa Bárbara do Mosquito, Bateria do 

Triunfo, bateria da Trindade, Bateria da Mangueira, Forte do Ladino, Forte Jesus, Maria 

e José de Rio Grande, Forte do Arroio e Estacada do Passo da Mangueira, 
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demonstrando também alguns povoados, nas margens da Laguna dos Patos e em outras 

localidades. 

 

FIGURA 1: Plano Del Rio Grande, situado AL N. E. Del Río de La Plata. Año 1776. 

España. Ministerio da Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Arquivo General 

Militar de Madri – 1776. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fortalezas.org. Fortes de São Francisco de Rio Grande (Patrão Mor). 
http://fortalezas.org/?ct=fortaleza&idfortaleza=820 Acesso: 25/10/2013. Adaptada por Maristel 

Coelho San Martin, conforme a legenda original, para melhor visualização.  

 

Com a retirada dos espanhóis da localidade, ocorreu-se a perda da Colônia do 

Sacramento e fixação das fronteiras, sendo que as atividades tanto comerciais como 

portuárias se expandiram, devido o começo do ciclo do charque no estado. Além disso, 

a primeira charqueada industrial, criada nas margens do arroio Pelotas, contribuiu com a 

http://fortalezas.org/?ct=fortaleza&idfortaleza=820
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multiplicação dos currais e estâncias, aumentando o número de matadores e 

conseqüentemente a ampliação das primeiras unidades agrícolas. Essas unidades eram 

caracterizadas como chácaras, que logo se adaptaram a pecuária, sustentando o trabalho 

escravo e trazendo a acumulação de capital e título de nobreza. 

Dessa forma, as importações intensificaram-se no porto do Rio Grande alterando 

as características da vila militar e destacando o crescimento e estabilização da burguesia 

comercial. É importante destacarmos que entre o período de 1820 a 1874 houve uma 

nova configuração no espaço urbano da atual cidade do Rio Grande, visto que, a 

implantação de infraestruturas como a via férrea, a construção e posição do porto e a 

presença de imigrantes, contribuiu com a expansão o comércio de atacado e varejo, e as 

importações e exportações na região. Assim, a passagem desses imigrantes no local 

trouxe novas políticas, culturas, implantação de indústrias importantes e dos primeiros 

equipamentos urbanos na cidade, o que gerou um maior desenvolvimento, conforme 

aponta (MARTINS, 2006 p. 77): 

 

Nesse período comercial, várias casas de comércio foram sendo 

implantadas, tanto as destinadas ao consumo do próprio Rio Grande 
como aquelas redistribuidoras para o restante da província, em virtude 

de ser essa a única entrada marítima. Isso acabou atraindo e 

enriquecendo uma leva de imigrantes de diversas nacionalidades. As 
charqueadas durante o século XIX se expandiram e era por Rio 

Grande que essa produção era escoada. 

Tudo isso possibilitou a melhoria de infraestrutura urbana, o 
alargamento de algumas ruas, o calçamento das ruas mais centrais e a 

expansão urbana em direção sul e oeste.  

 

Durante esse período considerado como pré-industrialização houve modificações 

e construções de alguns prédios como: a biblioteca, clubes, teatros, a loja Maçônica e as 

praças Xavier Ferreira e Tamandaré, além de monumentos, o calçamento das ruas e a 

construção do novo cemitério fora dos limites da cidade, que foram implantados. Após 

um tempo, a malha urbana passa a expandir a partir das trincheiras, onde hoje é 

localizado o canalete da Avenida Major Carlos Pinto. Essa expansão se dá devido o 

início da industrialização em Rio Grande marcado pela instalação da Fábrica 

Rheingantz, em 1873, que gerou o complexo Rheingantz constituído pela fábrica, 

residências diferenciadas conforme o cargo dos funcionários, o Cassino dos Mestres, a 

antiga escola dos operários e de seus filhos e o Sport Clube União Fabril. 

 Salientamos também que nesse período houve a instalação de outras fábricas 

voltadas para o ramo de biscoitos, enlatados, charutos, moagem de trigo e calçados. Isso 
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fez com que gerasse maior fixação de pessoas na cidade, devido à necessidade de mão 

de obra. Além disso, foi construído o reservatório da Hidráulica, em 1879 e o bairro 

Cidade Nova.  

 Aos poucos a cidade vai se expandindo e os terrenos a leste do centro histórico, 

os quais eram áreas alagadiças, foram sendo aterradas, dando lugar para o Porto Novo. 

Para a construção desse segundo porto, foi necessário realizar a dragagem do canal e a 

construção dos Molhes que possibilitaria a navegação de embarcações maiores. Essas 

construções foram realizadas pela Cie. Française, a qual trouxe mais imigrantes para 

trabalhar tanto nessas construções como na cidade, gerando moradias próximas a esses 

locais, para os operários, conforme aponta (SALVATORI ,1989). 

 

No final do século passado, teve início a execução de grandes projetos 

de melhoramento da barra, e a construção do Porto Novo, o que 
resultou em considerável área aterrada com o material recuperado do 

aprofundamento do Canal de Navegação, a leste do centro histórico. 

Estas novas áreas, conquistadas ao Canal, tiveram sua ocupação 
limitada por constituírem reservas para ampliação das atividades 

portuárias. O registro de 1922 mostra uma intensificação da ocupação 

junto ao Porto Novo e o preenchimento de alguns vazios junto as 

indústrias instaladas.  

 

Durante esse período e nessa localidade do Porto Novo foi instalado o 

Frigorífico Swift, que se constituiu em duas etapas, a primeira em 1917 e a segunda em 

1918. A Swift junto com as obras dos Molhes da Barra e a construção do Porto Novo 

contribuiu com a vinda e a fixação de diversos imigrantes na cidade, devido o atrativo 

de mão de obra. Houve também a instalação de mais indústrias na região e o espaço 

urbano foi se expandindo principalmente em direção oeste da Cidade Nova.  

A partir de então a cidade começa a sofrer grandes modificações nos ramos de 

serviço, comércio, indústria e na área urbana. Diversos investimentos foram realizados 

na cidade, como por exemplo: a criação de associações, escolas, implantação de energia, 

construção da rede de esgoto, substituição do tipo de transporte urbano, encanamentos 

da água, entre outros. É importante salientarmos também que a região cuja está situada 

o reservatório da Hidráulica e a área que se encontra o antigo Hipódromo, construído 

em 1922, foram marcos de expansão urbana com o decorrer do tempo. 
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1.2 Cidade, comércio e indústria: novas configurações (1930-

1970) 

 Durante o período de 1930 a 1970 o Estado do Rio Grande do Sul, assim 

como os demais e o país sofreram grandes transformações em sua estrutura política, 

econômica e cultural. Na primeira fase que corresponde às décadas de 30 a 50 o Brasil 

foi integrando sua economia, que até então era fragmentada por regiões, devido a falta 

de integração entre os estados. O Estado do Rio Grande do Sul caracterizou-se, 

inicialmente, por possuir um mercado de produtos agrícolas originados de suas colônias 

que mais tarde contribuiu com o progresso das indústrias diversificadas na região e 

concentradas na metade norte do Estado. Na metade sul, a economia industrial 

capitaneada por Pelotas e Rio Grande foram perdendo espaço no mercado nacional e 

regional conforme as décadas passavam, ocorrendo a quebradeira geral durante as 

décadas de 1950 e 1960. 

Esse desenvolvimento capitalista das indústrias e comércio inter-regional e 

exterior, promoveu grandes transformações relacionadas a modernização política e 

econômica, porém, no período de 1920 houve várias fases de avanços e retrocessos por 

causa da Primeira Guerra Mundial, da crise de 1929 e a quebra do banco Pelotense. 

Apesar disso, até o inicio da década de 50, as indústrias gaúchas mantiveram-se em 

expansão na produção de bens leves de consumo e intermediários, devido a falta dessa 

integração entre os mercados de outras regiões do país, mantendo o estado gaúcho livre 

de concorrências externas.  

Já a partir de 1950 houve um declínio no desenvolvimento no Rio Grande do 

Sul, por causa das melhorias que foram realizadas entre a ligação dos estados, que 

proporcionaram concorrências principalmente com o mercado paulista. O Plano de 

Metas, implantado em 1956, contribuiu também com a defasagem do estado do Rio 

Grande do Sul, pois aumentou os investimentos na região sudeste, beneficiando as 

indústrias paulistas em seu crescimento. Ainda nesse período, São Paulo e Rio de 

Janeiro se destacaram com novos empreendimentos e com a produção de bens duráveis, 

o qual fez com que as demais regiões fossem incentivadas a estabelecerem modelos 

econômicos de produção aos moldes, principalmente, de São Paulo.  

Diante desse contexto as indústrias instaladas no município do Rio Grande 

sofreram com a concorrência, diminuindo sua produção e dando lugar a novos ramos 

industriais, como a indústria de pescados e fertilizantes, no decorrer dos anos. A 



 

22 
 

fundação da Refinaria de Petróleo Ipiranga, em 1937, atraída pela estrutura portuária e a 

empresa Companhia Rio-Grandense de Adubos – CRA, construída em 1951, entre 

outras, são exemplos dessas mudanças no setor industrial, os quais contribuíram com a 

continuidade da expansão urbana do município através de um aumento significativo de 

fluxos migratórios devido a esse momento de industrialização. A partir da década de 50 

surgem os primeiros grandes loteamentos periféricos afastados do centro histórico e 

com pouquíssima infraestrutura. 

Esses loteamentos são a Vila São Miguel e a Vila Junção, formados pela 

população rural e pela expulsão de pessoas que habitavam as áreas próximas ao porto, 

que necessitavam de ampliação e consequentemente a remoção desses moradores. A 

formação desses loteamentos remete aos anos 40, conforme a figura 2, porém segundo o 

registro na prefeitura, consta como sendo ocupado a partir dos anos 50. Outro fato 

importante, que não podemos deixar de mencionar, é o melhoramento de infraestrutura 

e transportes que foi realizado na parte central da cidade e o asfaltamento da estrada Rio 

Grande – Cassino, que proporcionou a instalação de novos loteamentos ao longo de sua 

extensão. 
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FIGURA 2: Crescimento Horizontal de Rio Grande na década de 40/50. 

 

A área circulada corresponde as Vilas São João e São Miguel. 

Fonte: Crescimento Horizontal da Cidade do Rio Grande. (SALVATORI,1989). 

Adaptado por Maristel Coelho San Martin 
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Entre 1950 a 1960 as indústrias entraram em decadência, ocasionando vários 

desempregos, diminuição do fluxo migratório e aumento dos limites urbanos por meio 

de loteamentos e ocupações irregulares. A instalação desses novos loteamentos foi 

realizada, principalmente, entre 1953 a 1965 sendo que a maioria carecia de 

infraestrutura e estava localizada na parte oeste do centro da cidade, numa distancia 

significativa. Além disso, houve um avanço do processo de marginalização social nas 

margens do centro da cidade, como por exemplo, a antiga Vila dos Cedros e Santa 

Tereza, conforme menciona (Silva, 2011): 

 

Uma das características desse período é o fluxo migratório das classes 

operárias típicas, com pouca instrução e baixos soldos, que vai ocupar 

essas áreas marginais da cidade, favorecendo o processo de exclusão 
social, já significativo naquele período.    

 

 Destacam-se também nesse período a construção da Universidade do Rio 

Grande em 1969 e as alterações urbanas na cidade, evidenciando as edificações. E ainda 

a implantação dos distritos no município e várias indústrias de pescado. Soma-se a isso 

a ampliação da malha urbana no segmento da estrada Rio Grande/Cassino, antiga 

Estrada dos Carreiros e nas margens dos corpos hídricos, de acordo com (SALVATORI 

,1989). 

  

No seguinte decênio constata-se a ocupação de praticamente todo o 
trajeto da antiga Estrada dos Carreiros, ao longo da Lagoa até a 

Rodovia Rio Grande/Pelotas. Também ocorre um crescimento ao 

longo da Rodovia Rio Grande/Cassino. Estas duas ramificações 
separadas por grandes áreas vazias sem destinação específica, foram 

induzidas pelo asfaltamento da Rodovia Rio Grande/Pelotas que 

modifica, também, o principal acesso à cidade.   

 

Para melhor entendermos como se deu esse processo de expansão urbana 

periférica, torna-se necessário abordarmos outros acontecimentos que contribuíram com 

esse processo tanto no país como no município. Durante a República Velha havia um 

predomínio de casas destinadas a aluguéis e uma recusa à intervenção estatal para a 

construção de habitações para trabalhadores. Nessa época o governo tinha quase que 

nenhuma preocupação com os problemas relacionados à falta de habitações. 

Desse modo, a produção de moradias para aluguel funcionou como uma forma 

de rentabilizar poupanças e recursos disponíveis na economia urbana, devido a falta de 
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indústrias fortalecidas e mercados capitais. Outro fato importante foi à inserção da lei do 

inquilinato, a qual fez com que os aluguéis fossem estagnados promovendo vários 

despejos. Além disso, as vilas operárias e as primeiras políticas, com o intuito de 

promover a produção de moradias sociais, não obtiveram sucesso, visto que, significava 

um desestímulo a produção privada dessas residências. 

 Já o Estado Novo, passou a intervir no mercado de moradias e principalmente 

de aluguéis, com o interesse de construir uma sociedade urbano-industrial capitalista. 

Isso significou uma substituição de aluguéis por casas próprias, direcionando os capitais 

internos para as indústrias e desencadeando o agravamento do déficit habitacional junto 

com um aumento significativo de habitações ilegais na periferia. Destacamos também 

que foi com a criação da Fundação da Casa Popular (FCP) que surgiram uma série de 

empreendimentos voltados a financiamentos de habitações, conforme menciona 

(BOSCARIOL e SILVEIRA, 2009). 

 

Finalmente, a criação da Fundação da Casa Popular (FCP), em 1946, 

no governo Dutra, foi o primeiro órgão federal destinado, 
exclusivamente, a enfrentar o problema da moradia social para os 

segmentos de baixa renda e serviu de base para a montagem de um 

verdadeiro sistema nacional de financiamento da habitação, no 

período seguinte.  

 

Em 1965 surge o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) junto com o Banco 

Nacional de Habitação (BNH), que através de financiamentos e cooperativas 

habitacionais facilitaram, para as camadas sociais mais inferiores, os meios de adquirir 

sua moradia. Porém, segundo Maricato (2008) para a maior parte da população que 

buscava moradia nas cidades o mercado não se abriu. O acesso das classes médias e 

altas foi priorizado.  
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1.3 O segundo período industrial no município de Rio Grande 

(1970-2002) 

 

O período que corresponde aos anos 70 foi marcado pela implantação do 

Superporto e do Distrito Industrial, o qual fez com que o município alterasse sua 

economia e tipos de produção, além de receber a condição de pólo de desenvolvimento 

econômico. Nessa época houve um grande investimento por parte do Estado e do 

governo destinado as obras voltadas para o setor portuário e industrial aumentando o 

número de instalação de indústrias e da oferta de emprego. Foram realizados também 

investimentos nos setores relacionados a infraestruturas, indústrias de fertilizantes, óleo 

de soja, armazenagem de produtos químicos, petroquímicos, e grãos, e ainda nas 

rodovias e ferrovias. 

Soma-se a isso que em 1970 as indústrias de pesca já estavam em destaque 

devido aos incentivos fiscais do Estado, a grande quantidade de pescados e empregos. 

Dessa forma, esses novos empreendimentos realizados no município trouxeram, 

novamente, vários imigrantes para a cidade em busca de empregos, não só nessas 

construções como nas indústrias de pesca. Consequentemente, a maioria dessas pessoas 

vindas de fora da cidade se instalou na periferia devido o custo, das moradias na área 

central, ser mais elevado. 

Segundo (MARTINS, 2006) o principal fator de expansão urbana registrado 

nesse período seria a continuidade da proliferação de loteamentos de toda ordem e de 

forma segmentada, assim como de conjuntos residenciais verticais destinados a 

trabalhadores. Alguns desses condomínios verticais implantados nesse momento, 

possuíam um padrão de quatro pavimentos no máximo, como por exemplo, o 

condomínio Maria Carmem, sendo que na área central da cidade também houve a 

construção de outros prédios, porém em um número mais reduzido do que nos tempos 

anteriores. Além disso, nessa época foram construídos outros loteamentos tipo COHAB, 

como o Parque Marinha, e outros como o Parque Residencial São Pedro, ABC’s, 

PROFILURB, etc.  

É importante destacar ainda que nos anos 70 houve a transferência do Comando 

do 5º Distrito Naval para o município e a construção do novo campus da Universidade 

próximo aos Carreiros. Com o decorrer do tempo, foram adotadas novas exigências, 

com relação a qualificação de mão de obra, para trabalhar no DIRG, fazendo com que 
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os menos qualificados se dirigissem às indústrias de pescados a procura de emprego, já 

que estas não exigiam tanta qualificação. Entretanto, essas indústrias não apresentavam 

boas condições de remuneração e trabalho, concentrando grandes proporções de mão de 

obra a partir do fechamento de diversas indústrias de outros ramos, que sofreram com o 

período de crise, o qual se originou a partir dos anos 80. 

Somado a isso, a maior parte dos empregados contratados para a construção do 

Super Porto e Distrito Industrial acabaram se tornando um exército de mão de obra de 

reserva aumentando o índice de desemprego, devido o término dessas construções. 

Outro fator que chama atenção, principalmente entre os anos de 1985 a 1990, é o setor 

pesqueiro que começa a entrar em crise, devido à diminuição da abundância de 

pescados, por causa da sobrepesca causada não só pela pesca ilegal como também por 

ser um dos recursos que mantinham muitas famílias que estavam desempregadas. Além 

disso, o fechamento do BNH contribuiu para que o Estado retirasse os incentivos fiscais 

das indústrias pesqueiras ocasionando o fechamento da maioria delas e demitindo um 

grande número dos empregados. 

Dessa forma, o setor de habitação cessou as construções para moradia e a 

economia do município se estagnou devido os últimos acontecimentos até então.  No 

entanto, no período que compreende 1990 a 2002, acontece a abertura da economia 

brasileira ao mercado internacional, e o porto do Rio Grande passa a ser privatizado. 

Assim, inicia-se uma diversificação dos serviços logísticos no porto, com a utilização de 

containers, fazendo com que cresça a economia da comercialização portuária, 

aumentando o PIB do município, porém mantendo um baixo crescimento populacional 

na cidade.  
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1.4 A reprodução do Espaço Urbano em Rio Grande a partir da 

Introdução do Polo Naval (2003-2013) 

 

A partir do ano de 2003, surgem novas ações do governo, como a implantação 

de diversos programas com o intuito de beneficiar a nação e acima de tudo contribuir 

com o desenvolvimento do país. O surgimento do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) em 2007, por exemplo, busca retomar as obras de infraestrutura 

econômica e social, das quais foram abdicadas desde a década de 80. Com isso, além de 

contribuir com o desenvolvimento nacional, contribuiu com o desenvolvimento urbano 

oferecendo recursos relacionados à moradia e infraestrutura social para a periferia das 

cidades, alterando o espaço das mesmas, conforme aponta Maricato, (2011): 

 

O PAC passou a contribui fortemente com crescimento do país tanto 

no que diz respeito ao PIB quanto à geração de empregos formais, 
ainda que os grandes projetos de infraestrutura tomem largo tempo 

para o inicio efetivo de obras.  

 

Outro fator que se destaca nesse período é a reativação das indústrias de 

construções navais e a descentralização das mesmas que se concentravam no Rio de 

Janeiro e que enfrentaram uma crise na década de 80, mantendo-se até então estagnadas. 

No entanto, com os investimentos da PETROBRAS, as mudanças no governo, a 

descoberta de petróleo no litoral Atlântico do Brasil e a renovação da frota da 

TRANSPETRO, essas indústrias voltaram a atuar de forma destacada. Nesse contexto, 

o porto do Rio Grande foi um dos escolhidos para a implantação de um Polo Naval 

devido às condições que o mesmo oferece. 

Segundo (CARVALHO, 2011) este novo arranjo espacial impõe desafios, e para 

ajudar na superação destes, o Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás 

Natural (PROMINP) é criado. Esse programa foi constituído em 2003 com o objetivo 

de oportunizar o desenvolvimento da indústria de bens e serviços nacional através da 

produção de transporte marítimo, dutoviário e a produção de petróleo e gás natural. É 

importante destacarmos que no estado do Rio Grande do Sul está sendo implantados 

também outros projetos relacionados a refino, dutos, metalurgia, produção de energia e 

petroquímica. 

 Já no município do Rio Grande, foi instalado o primeiro dique seco, 

denominado Polo Naval do Rio Grande, com o intuito de construir e/ou reparar navios. 
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Porém, o mesmo sofre uma alteração em suas atividades e estruturas passando a ser 

chamado de Polo Naval Offshore do Rio Grande, com o objetivo de construir e/ou 

reparar navios e plataformas para ajudar as indústrias marítimas de gás natural e 

petróleo, na produção, armazenagem e escoamento. No entanto, em 2008, foram 

levantadas novas propostas de reconfiguração desse Polo sugeridas pelo grupo Wilson 

& Sons, Consórcio Quip S.A e pelo Estaleiro Rio Grande.  

Essas propostas consistiam na ampliação da área destinada à montagem de 

cascos de plataformas, módulos e blocos, para as mesmas e para os navios, e a criação 

de embarcações que permitiriam o auxílio marítimo offshore e em geral. Podemos 

destacar que desde o período de 2006 já foram construídas a P53, P55, P56, P58 e P63 e 

que ainda estão em processo de construção oito cascos de plataforma e três navios. 

Além da instalação do Polo Naval e Offshore foram concretizadas requalificações 

portuárias como a ampliação dos Molhes da Barra e o aprofundamento do Canal, sendo 

realizadas também, atividades de inovação e pesquisa na região.  

Com a instalação desses empreendimentos, outras indústrias ligadas ao setor 

naval e empresas de outros ramos, migraram para o município originando grande 

número de postos de trabalho, e trazendo um elevado contingente populacional de 

inúmeras regiões do país para o local. É importante enfatizarmos também que devido os 

últimos acontecimentos a urbe passou a ocupar a 4ª posição do PIB no estado a partir de 

2008. Através da tabela 1 podemos observar os avanços do crescimento populacional 

em Rio Grande. 

Tabela 1 - Evolução 

Populacional de Rio 

Grande 

Ano População 

1991 172.422 

1996 177.109 

2000 186.544 

2007 194.351 

2010 197.228 
 
 Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 

2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010; Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=431560&search=rio-grande-

do-sul|rio-grande|infograficos:-evolucao-populacional-e-piramide-etaria. Adaptado por Maristel 
Coelho San Martin. 

 

Outro fator que merece destaque é o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) que esteve com 0,744 no ano de 2010, conforme os dados do IBGE. 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=431560&search=rio-grande-do-sul|rio-grande|infograficos:-evolucao-populacional-e-piramide-etaria
http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=431560&search=rio-grande-do-sul|rio-grande|infograficos:-evolucao-populacional-e-piramide-etaria
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Assim, a dinâmica territorial do Rio Grande passa a ter então profundas transformações, 

se reestruturando e requalificando concomitantemente ao seu processo de expansão. 

Logo, seu território urbano começa a se tornar cada vez mais fragmentado e complexo, 

configurando novos territórios.  

 Com relação aos investimentos do PAC no município, podemos salientar que 

uma parcela significativa foi destinada as indústrias e ao porto, como por exemplo: a 

ampliação, construção, recuperação e dragagem da estrutura portuária e a duplicação da 

BR-392. Somado a isso, estão sendo investidos também na construção das plataformas 

P53 e P55, cascos, construções para o Estaleiro e relacionado à infraestrutura logística e 

energética. Já a outra parte dos investimentos está sendo voltada para o âmbito de 

serviços, comércio e habitação conforme cita (SOUZA, 2011):  

 

O comércio atacadista em 2001 apresentava 69 estabelecimentos e em 

2011 apresenta 200 estabelecimentos, o comércio varejista de 3.743 
estabelecimentos em 2001 passa para 6.686 em 2011. Encontra-se 

atualmente em fase de licenciamento a implantação do Shopping 

Center Praça Rio Grande com previsão de agregar também dois hotéis 
e uma área de loteamento residencial. O empreendimento sob 

responsabilidade da empresa 5R será em uma área de 19 mil metros 

quadrados no antigo Jockey Club de Rio Grande e já encontra-se com 

a licença previa de instalação aprovada. 
O setor hoteleiro inaugurou em 2011 dois novos hotéis o Vila Moura 

Executivo, na rua General Neto, com 196 leitos, e o Swan Tower 

Express, na rua Francisco Campelo, com 200 leitos, e conta com a 
implantação de mais três hotéis conforme informação da Secretaria 

Municipal de Turismo Esporte e Lazer. 

 

 De acordo com (CARLOS, 1991) a atividade industrial assume um papel de 

comando na reprodução espacial. Ela articula e subordina outras parcelas do espaço, 

pois o mercado de matérias-primas e auxiliares, e o mercado de destino dos produtos, 

necessariamente ultrapassam o nível espacial do lugar. Dessa forma, a cidade abarca 

diferentes espaços com usos, funções, ritmos e tempos distintos. 

 No entanto, essa nova configuração espacial, que ocorre de forma muito rápida, 

possibilita agregar estruturas arquitetônicas modernas e ao mesmo tempo torna a cidade 

vulnerável à destruição de referenciais podendo perder parte de sua identidade. Um 

exemplo disso em Rio Grande são alguns prédios históricos que infelizmente estão se 

degradando sem nada ser feito, devido uma série de fatores como a falta de recursos 

para sua revitalização. Nesse sentido, muitos acabam se desintegrando e dando lugar a 



 

31 
 

novas construções, que apesar de representar um desenvolvimento para a cidade 

destroem um referencial histórico. 

 Ressaltamos igualmente que com a reestruturação do território urbano, o mesmo 

passa a ser, gradativamente, mais fragmentado, cujos atores sociais que detém o 

controle estabelecem condições para a acumulação capitalista através de leis para o uso 

do solo e da instalação de infraestruturas. Consequentemente, são estabelecidas novas 

territorialidades, as quais demonstram os diferentes níveis de classes sociais. A partir de 

então a cidade se reconfigura e a periferia se estende surgindo uma intensificação de 

segregações urbanas, cada vez mais desprovidas de infraestruturas, além de ampliar os 

problemas urbanos. 

 Atualmente o cenário do Rio Grande demonstra um mercado imobiliário 

aquecido, onde há maior demanda de habitações do que oferta das mesmas. Desse 

modo, o déficit habitacional ligado a insuficiência de infraestruturas fez com que o 

poder público fosse pressionado a buscar investimentos destinados a melhoria não só de 

infraestruturas e equipamentos urbanos como também de imóveis. Diante a grande 

demanda por moradias, estão sendo construídos e/ou ampliados loteamentos e 

condomínios verticais e horizontais para as mais diversas classes sociais.  

Um fator que se destaca nesse momento é a atuação do Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV) no município, criado pelo governo em 2009. Esse programa 

está beneficiando diversas famílias de renda baixa proporcionando o aumento do 

número de moradias. Contudo, os grandes investimentos realizados no setor 

habitacional não estão sendo suficientes. E agregados ao desenvolvimento da urbe, esta 

contribuindo igualmente com a elevação do valor da terra e dos imóveis nesse território.  

 Outro fator que não podemos deixar de mencionar é a formação de condomínios 

fechados de alto padrão, cujo poder municipal cede aos empreendedores imobiliários a 

construção desses, com o objetivo de arrecadar impostos mais elevados e valorizar a 

área. Podemos dizer que esses espaços são destinados a autossegregação de cidadãos 

que possuem uma renda mais elevada, e inclusive, alguns casos estão sendo construídos 

na periferia, devido o valor da terra ser mais acessível e ao mesmo tempo proporciona a 

esses moradores moradias de alto nível longe da movimentação diária da área central da 

cidade. Simultaneamente a isso, famílias de poder aquisitivo mais baixo, são 

empurradas para a periferia, onde parte das residências são autoconstruídas em terrenos 

ocupados nas mais precárias condições, visto que, o valor do terreno é incompatível a 

renda desses cidadãos. 
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2. Análise da Vila Maria e dos demais loteamentos que compõe o setor 

de estudo: processo de ocupação e características gerais 

 

O capitulo a seguir tem como objetivo apresentar as diferentes delimitações do 

setor pesquisado, analisando como ocorreu o processo de ocupação desta localidade. 

Além disso, busca demonstrar suas características com base nos dados do Censo de 

2010 e de entrevistas realizadas na comunidade. 

 

2.1 Delimitações da área de estudo 

 

A localidade da pesquisa esta situada na cidade do Rio Grande limitando-se ao 

norte com um amplo terreno da antiga RFFSA, que hoje pertence à prefeitura, ao sul 

com o CTG Mate Amargo, a leste com a Avenida Itália (rodovia RS-734) e a oeste com 

a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), conforme apresenta a figura 3. 

 

FIGURA 3: Área total de Estudo. 

Fonte: Google Earth. Adaptado por Maristel Coelho San Martin. 

 

Esse perímetro recebe três tipos de delimitação, sendo que a figura 4 mostra a 

divisão entre a área legalizada, que se destaca em amarelo, e as não legalizadas, em 

vermelho. Já a figura 5 apresenta os setores censitários. E a figura 6 demonstra as 

delimitações dos cinco loteamentos presentes na localidade. 
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FIGURA 4: Divisão da área legalizada e não legalizada, de acordo com a 

delimitação feita pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento do 

Município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth e Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. Adaptada por 

Maristel Coelho San Martin. 

 

     FIGURA 5: Setores Censitários do IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE. Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/painel/?nivel=st. Adaptado 
por Maristel Coelho San Martin. 

 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/painel/?nivel=st
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FIGURA 6: Delimitação dos Loteamentos, de acordo com a Secretaria 

Municipal de Coordenação e Planejamento do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth e Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. Adaptada 

por Maristel Coelho San Martin. 

 
 

2.2 Breve histórico de ocupação 

 

 Com exceção da Vila Maria e da Vila Cibrazém a maior parte desses 

loteamentos foram aprovados no ano de 1964, devido às medidas do governo militar e 

os financiamentos feitos em 1965, por meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFN) 

e do Banco Nacional de Habitação (BNH). Isso fez com que parte da população de 

renda baixa adquirisse sua casa própria e alguns casos nessa localidade da cidade. A 

tabela 2 mostra a ordem cronológica dos loteamentos aprovados e o número de lotes 

disponíveis. 

TABELA 2: Dados dos Loteamentos 

Loteamento Data de aprovação  Nº de lotes 

Vila Maria 28/07/1957 256 

Vila Leônidas 27/04/1964 512 

Parque Residencial Marluz 19/05/1964 139 

Parque São Pedro 23/07/1964 76 
 

Fonte: SALVATORI, HABIAGA, TOHRMANN. Crescimento Horizontal da Cidade do Rio 

Grande – Revista Brasileira de Geografia, V.51, Rio de Janeiro:IBGE, 1989. 
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O loteamento que se refere à Vila Cibrazém corresponde a uma área de 

ocupação ilegal, do Parque Residencial Marluz, que se desenvolveu no sentido norte. É 

importante enfatizarmos que o Parque Residencial Marluz se destaca entre os demais 

loteamentos, pois metade de sua área total está dividida em duas formas de ocupação 

bem definidas, sendo uma legalizada e outra não legalizada. Os primeiros moradores da 

localidade regularizada passaram a residir a partir de 1966, nos lotes que se encontram 

próximos a rodovia RS-734.  

Esses residentes construíram algumas casas por meio do sistema de 

financiamento. Já a parte ilegal recebe os primeiros moradores por volta do ano de 

1974. No entanto, esses terrenos ocupados não tinham nenhum benefício, pois se 

caracterizavam por campos alagadiços e sem nenhuma infraestrutura.  

Dessa forma, foram os primeiros moradores que aterraram esses espaços 

demarcando os terrenos e abrindo ruas. Com relação à infraestrutura, a parte legalizada 

recebeu a eletrificação em 1976, por iniciativa da Companhia Estadual de Energia 

Elétrica, enquanto que a área ilegal, só conseguiu a instalação de energia no ano de 

1984, através de várias reivindicações, principalmente, nesse ano, devido à época de 

eleição municipal. Em seguida, os moradores conseguiram a instalação de água e 

também estabeleceram uma associação de moradores, a qual foi organizada por meio de 

reuniões e discussões entre os residentes e outras associações.  

Ainda com relação aos lotes não legais, os mesmos não tiveram aprovação da 

prefeitura e a maioria apresentava condições a serem regularizadas, pois além de terem 

a distribuição de água e luz, alguns deles foram registrados indevidamente no cartório 

de registro de imóveis. Diante dessa situação, a RFFSA e a prefeitura concedeu a 

permissão do uso desses terrenos, por meio de um documento conforme coloca 

(Pinheiro, 1992): 

 

(...) o ocupante é considerado somente um permissionário tendo que 
obedecer várias cláusulas desse termo, sendo que o permissionário 

deverá pagar uma quantia x, para cada período de 12 meses, pela 

permissão de uso, não poderá construir benfeitorias sem o prévio 
consentimento, por escrito da permitente, não poderá ser cedido a 

terceiros e etc.  

  

 

 Os demais loteamentos vão recebendo ocupações ilegais às margens do terreno 

que pertence a Universidade, porém apresenta uma proporção menor comparada às duas 

vilas citadas anteriormente. O setor correspondente ao Parque São Pedro e a Vila Maria, 
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por exemplo, foram os que receberam menor ocupação ilegal, sendo que a maior parte 

se constituiu entre o final da década de 70. Já a área de posse da Vila Leônidas foi um 

pouco maior do que esses dois iniciando as invasões em 1970 conforme podemos 

observar, nas áreas circuladas na figura 7. 

 

FIGURA 7: Imagem aérea do Campus Carreiros da FURG com a Vila Leônidas na 

frente / década de 1970. 

 

Fonte: Núcleo de Memória Engenheiro Francisco Martins Bastos - NUME/FURG. Adaptada 
por Maristel Coelho San Martin. 

 

 

A interação dos moradores dos diferentes loteamentos permitiu maior união em 

busca de melhores condições de infraestrutura que abrangessem todos.  No entanto, 

apenas foram fundadas a escola Mate Amargo, em 1º de setembro de 1960 e da escola 

Dr. Anselmo Dias Lopes, em 16 de setembro de 1977, além do surgimento de pequenos 

comércios voltados ao ramo alimentício. As demais reivindicações não foram 

concretizadas, fazendo com que a associação de moradores perdesse sua força devido a 

evasão de seus integrantes   

Dessa forma, os próprios residentes passaram a realizar abaixo-assinados por 

conta própria em busca de melhores condições de moradia, até que em 2001, houve uma 

reunião para que fosse votado um presidente de bairro, cujo ficaria incumbido de 

repassar as reivindicações da comunidade em geral para a prefeitura. Entre os anos de 

2003 e 2006, foram reivindicadas, principalmente, a instalação do posto de saúde e a 

pavimentação das ruas que abrangem a linha do ônibus da FURG, sendo que ambas as 
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solicitações foram concretizadas. Contudo, a partir de 2011, a comunidade em geral 

passou a ficar sem um representante, devido o falecimento da Srª. Neusa Silva, e as 

áreas ilegais, até o momento, não foram regularizadas. 

Um fator que se torna interessante é o conflito dos nomes e das localidades 

referentes ao Parque São Pedro e Vila Maria com relação ao Parque Residencial São 

Pedro e Vila Maria José. O Parque São Pedro, localizado na área de estudo, apesar de 

ter sido aprovado em 1964, é muito pouco reconhecido pela própria população da 

cidade, visto que, a maioria remete esse nome ao Parque Residencial São Pedro, 

próximo ao Arroio Vieira, que apesar de possuir o nome semelhante foi aprovado em 

1982. O mesmo conflito ocorre com a Vila Maria, aprovada em 1957 (correspondente à 

área da pesquisa) e a Vila Maria José, aprovada em 1959, em outra localidade, porém 

em uma proporção menor. 

 

2.3  Características da área total de estudo 

 

2.3.1 População 

 
 De acordo com o Censo do IBGE de 2010, esta localidade possui 5.166 

habitantes, sendo que 2.641 pessoas são mulheres, as quais representam a maioria. Por 

meio do gráfico 1 podemos perceber que a maior parte de sua população é formada por 

jovens, cujo encontram-se na faixa etária entre 10 a 29 anos. Cabe salientarmos que 

existe uma quantidade significativa de homens entre as idades de 10 a 14 anos, de 25 a 

29 anos e de 35 a 39 anos, entretanto, as demais faixas etárias a quantidade de mulheres 

é predominante.  
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Fonte: Censo IBGE 2010. Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/painel/?nivel=st. 

Organizado por Maristel Coelho San Martin. 

 

No que se refere à cor, de acordo com a distribuição populacional, os brancos 

preponderam totalizando 3.739 pessoas. Além disso, 847 cidadãos declararam ser 

pardos, 502 serem pretos e, em contrapartida, 19 se consideraram amarelos e ainda 29 

pessoas são indígenas. Com relação à renda, apenas 42 domicílios particulares 

permanentes possuem rendimento nominal mensal per capita de até 70 reais.  

Em se tratando do grau de alfabetismo, através do gráfico 2 podemos observar 

que as idades, as quais apresentam maior índice de pessoas alfabetizadas está na faixa 

etária dos 10 aos 29 anos, destacando principalmente, os mais jovens. No entanto, a taxa 

mais significativa de analfabetos corresponde as crianças de 5 a 9 anos, cujo apesar de 

possuírem idade apta a estarem na escola, não chegam a ingressar na mesma. Outro 

fator, o qual chama atenção é a faixa etária dos 30 a 79 anos, que embora apresente um 

número reduzido de analfabetos, comparado ao das crianças, também se destacam de 

forma crescente de acordo com o aumento da idade.  

Segundo informações da população dessa região, isso ocorre principalmente 

devido aos períodos de crise ocorridos no município, o qual deixou várias famílias 

desempregadas, fazendo com que muitas pessoas mais jovens interrompessem seus 

estudos para trabalhar e garantir o sustento da casa. Destacamos ainda que parte da 

população local não possui interesse em continuar os estudos e muitos se utilizam do 

fator idade como justificativa do descaso para seguir estudando. Dessa forma, fica 

visível a necessidade da educação básica como também a continuada a fim de atenuar a 

pobreza e as diferenças das classes sociais. 
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Fonte: Censo IBGE 2010. Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/painel/?nivel=st. 
Organizado por Maristel Coelho San Martin. 

 
 Ainda com relação à educação, a localidade possui a Escola de Ensino 

Fundamental Incompleto Dr. Anselmo Dias Lopes, com 238 alunos correspondendo ao 

total dos turnos da manhã e tarde. E a Escola de Ensino Fundamental Completo Mate 

Amargo com 650 alunos correspondendo aos três turnos incluindo a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). É importante enfatizar que em ambas as escolas, mais da 

metade dos discentes são oriundos da área estudada e em torno de 20% são de outros 

bairros da cidade.  

 

2.3.2 Habitação e infraestrutura 

 
 Segundo as informações do Censo do IBGE de 2010, a área total de estudo 

apresenta 1.637 residências, sendo que destas 1.362 são casas próprias quitadas, 46 

estão em aquisição, 45 são cedidas, duas estão cedidas por empregador, 148 são 

alugadas e 34 estão sob outra condição. Entretanto, apesar do número, de casas próprias, 

ser significativo, muitas famílias mencionam sua residência como sendo própria, mas na 

verdade são terrenos ocupados ilegalmente. Isso ocorre porque esses moradores 

possuem um receio de serem retirados do local ou obrigados a legalizar sua situação.  

 Quanto ao número de moradores por residência, através do gráfico 3, podemos 

visualizar a predominância de moradias contendo três pessoas. Dessa forma, fica 

evidente que o tamanho das famílias diminuiu. E que uma parcela pequena da 

população local possui mais de seis moradores no mesmo domicílio.   
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Fonte: Censo IBGE 2010. Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/painel/?nivel=st. 

Organizado por Maristel Coelho San Martin. 

 

Sobre a infraestrutura das residências 1.618 recebem abastecimento de água da 

CORSAN e 19 possui outro tipo de abastecimento.  Já com relação à energia elétrica 

apenas duas do total não apresentam instalação. E dos domicílios que possuem 

banheiro, 1600 apresentam banheiro próprio e apenas 37 utilizam o mesmo em coletivo 

com outras moradias. 

Cabe ressaltarmos que todas as casas recebem o recolhimento de lixo 

diariamente com exceção aos domingos e feriados. No entanto, não existe coleta 

seletiva na localidade, são alguns dos moradores de extrema pobreza os responsáveis 

pelo recolhimento do lixo limpo utilizando-o como meio de renda, através da venda do 

mesmo para os dois estabelecimentos de reciclagem localizados na região. O 

interessante é que esse fato gerou um hábito por parte de alguns residentes, os quais 

mantêm separados os tipos de resíduos para contribuir com os catadores. 

 Em se tratando do padrão das casas, há predominância de construções em 

alvenaria e alguns casos em madeira. Entretanto, a maior concentração das moradias de 

madeira está situada nas regiões de posse, existindo ainda residências mistas e de 

alvenaria inacabada e sem revestimento. As áreas de ocupação ilegal apresentam uma 

quantidade elevada de casas insalubres, visto que, a maior parte sofre com problemas de 

valas que com a ocorrência de chuvas acabam transbordando e impossibilitando o 

acesso a moradia. Nessa ocasião, também, muitos domicílios acabam sendo inundados, 

devido o baixo nível dos terrenos e a falta de escoamento. 

Ainda com relação aos espaços ocupados, na Vila Cibrazém as casas que se 

limitam com o terreno da universidade foram construídas sobre uma vala média, o qual 
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foi aterrada para a construção das habitações, e as mesmas avançam cerca de 2 metros 

para dentro deste espaço pertencente a FURG. Já as construções da mesma vila, porém 

no sentido do campo da prefeitura, os lotes são constituídos por até três famílias, sendo 

que em várias ocasiões, os terrenos só não avançaram mais para o interior do campo 

devido a presença de áreas alagadiças. A mesma situação ocorre com algumas 

residências da Marluz cujo estão situadas também para os fundos desse campo. 

A figura 8 demonstra as características citadas até então. 

  

FIGURA 8: Áreas de posse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fotos de Maristel Coelho San Martin. 

 

 Já com relação aos espaços legalizados predominam as casas de alvenaria em 

boas condições, inclusive um número significativo de sobrados, com até três 

pavimentos. Outro fator o qual chama atenção é a construção de calçadas, porém a 

maioria não chega a ser utilizadas, pois em alguns espaços da quadra, as mesmas são 

obstruídas de diversas formas. Nesse sentido, há poucas ruas em que os pedestres 

utilizam-nas, preferindo transitar próximo do meio-fio. 
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         FIGURA 9: Áreas legalizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de Maristel Coelho San Martin. 

 

2.3.3 Resultados da Pesquisa de Campo 
 

 Na pesquisa de campo foram entrevistados 60 moradores da área estudada, 

sendo um por residência e em média de três por quadra, para obter informações mais 

próximas de cada segmento das ruas. As perguntas abrangeram os seguintes assuntos: 

tempo de moradia no local; localidade de origem; motivação pela moradia na 

localidade; saúde; segurança; transporte; mobilidade urbana; problemas e 

potencialidades da localidade; influencia do desenvolvimento da cidade; e,  apreensão 

com as condições de infraestrutura e transformações. Este questionário serviu como 

complemento das informações obtidas pelo Censo do IBGE de 2010. 

 Ao observarmos o gráfico 4, o qual corresponde a primeira pergunta do 

questionário, obtemos que 35% da população reside no bairro entre 20 e 30 anos, 

enquanto que 5% mora há 30 anos ou mais. Já na tabela 3, percebemos que dos 

entrevistados, tanto a população mais recente quanto a mais antiga, da localidade, está 

situada na Vila Leônidas. Já os moradores que residem entre 1 a 10 anos se destacam no 

loteamento Parque São Pedro. 

 Um fato o qual chama atenção é o tempo de moradia correspondente de 10 a 20 

anos, pois a maioria dos loteamentos apresentou o mesmo número de moradores com 

esse período, em exceção à Vila Maria cujo apresentou uma pessoa a menos. 

Enfatizamos ainda que os residentes entre 20 e 30 anos estão localizados, em sua 

maioria nas Vilas Leônidas e Maria. Nesse sentido, visualizamos uma quantidade 
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significativa de indivíduos preferindo morar na Vila Leônidas do que nos demais 

loteamentos.  

 

 
                    Gráfico 4: Pergunta 1. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel 
Coelho San Martin. 

 

Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin.. 

 

 

Em se tratando do local de origem, de acordo com o gráfico 5, 63% da 

população da região é oriunda de outro bairro do município, enquanto 2% nasceu nesta 

localidade. Esses 2% corresponde apenas uma pessoa que foi entrevistada na Vila 

Leônidas, no entanto, em todos os loteamentos o maior número de pessoas é de origem 

de outro bairro do município. Já a Vila Leônidas abrange uma quantidade significativa 

de indivíduos de outros município e estados do país. Essa análise pode ser observada na 

tabela 4. 

Tabela 3: Pergunta 1. 
Menos de 

1 ano  
De 1 a 10 

anos   
De 10 a 20 

anos 
De 20 a 30 

anos   
De 30 anos a 

mais 

Vila Cibrazém 1 2 3 4 0 

Parque Residencial Marluz 0 2 3 4 1 

Parque São Pedro 2 4 3 1 0 

Vila Maria 0 2 2 6 0 

Vila Leônidas 5 4 3 6 2 
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Gráfico 5: Pergunta 2. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 
 

 

 Tabela 4: Pergunta 2 
 Nasceu no 

bairro 
Outro bairro do 

município 
Outro 

município 
Outro Estado do 

país 

Vila Cibrazém 0 9 1 0 

Parque Residencial Marluz 0 7 1 2 

Parque São Pedro 0 5 2 3 

Vila Maria 0 8 2 0 

Vila Leônidas 1 9 6 4 
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 

Quanto a motivação pela vinda ou permanência na localidade, segundo o gráfico 

6, 45% responderam que o motivo consiste na melhor aquisição de terreno ou casa 

própria, contudo, 5% responderam como sendo devido as melhores condições de vida. 

Ao avaliarmos a tabela 5, obtemos que com exceção à Vila Maria todos os demais 

loteamentos apresentam motivação no que se refere a melhor aquisição de terreno ou 

casa própria. Em contrapartida, a Vila Maria se destaca em quantidade de pessoas que 

citaram como motivação a proximidade de familiares e decorrência de casamento. Já a 

Vila Leônidas se sobresai quanto a causa da motivação ser pela melhor aquisição de 

terreno e casa própria, melhores condições de vida, gosto pelo local e proximidade da 

universidade. 

Nasceu no 
bairro

2%

Outro 
bairro do 
município

63%

Outro 
município

20%

Outro 
Estado do 

país
15%

Qual sua localidade de 
origem?
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Gráfico 6: Pergunta 3. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 

 

 

 Tabela 5: 
Pergunta 3 

Melhor 
aquisiçã

o de 
terreno 
e casa 

própria 

Melhores 
condições 

de vida 
Próximo 

a 
familiares 

Em 
decorrência 

de 
casamento 

Gostou 
do local 

Próximo a 
universidade 

Vila Cibrazém 6 0 0 2 2 0 

Parque 
Residencial 
Marluz 5 0 1 2 0 2 

Parque São 
Pedro 5 1 2 2 0 0 

Vila Maria 2 0 3 4 1 0 

Vila Leônidas 9 2 1 1 4 3 
 Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 Com relação ao meio de transporte mais utilizado nessa região, podemos 

perceber no gráfico 7 que 53% da população utiliza o ônibus, o qual se destaca também 

em qualquer loteamento sobre os demais meios de transporte. Em se tratando do uso de 

carro e moto fica evidente na tabela 6 que ambos são mais utilizados na Vila Leônidas, 

enquanto a bicicleta foi mencionada como recurso apenas na Vila Cibrazém. Segundo 

informações por parte de alguns moradores que possuem carro, os mesmos preferem 

utilizar o ônibus, em determinadas situações, devido o aumento do fluxo de veículos na 

cidade e em outros casos, por causa do gasto com combustível.  
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Gráfico 7: Pergunta 4. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 

 

 

 Tabela 6: Pergunta 4 Carro Moto Ônibus Bicicleta Outro 

Vila Cibrazém 1 1 7 1 0 

Parque Residencial Marluz 3 2 5 0 0 

Parque São Pedro 2 2 6 0 0 

Vila Maria 4 1 5 0 0 

Vila Leônidas 7 4 9 0 0 
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 

  Em se tratando da mobilidade urbana dentro do bairro, 63% dos entrevistados 

considera boa e apenas 11% consideram ruim, conforme apresentado no gráfico 8. Já na 

tabela 7, todos os loteamentos consideram a mobilidade boa, porém na Vila Cibrazém, 

Vila Leônidas e Parque Residencial Marluz, o mesmo número de pessoas avaliam como 

regular, e ainda salientam que o maior problema de mobilidade, neste caso, ocorre em 

dias chuvosos, nas ruas que não possuem pavimentação, principalmente devido ao 

escoamento insuficiente e o nível baixo das vias. Além disso, a Vila Leônidas 

apresentou um índice elevado de entrevistados, comparado aos demais, que 

consideraram a mobilidade ruim, colocando como justificativa a rua pavimentada que 

em horários de fluxo da Avenida Itália muitos veículos acabam aproveitando essa via 

como meio alternativo, no entanto, alguns dirigem em alta velocidade pondo em risco a 

travessia de pedestres em alguns momentos. 
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Gráfico 8: Pergunta 5. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 
Martin. 

 

  

 Tabela 7: Pergunta 5 Boa Regular Ruim Péssima 

Vila Cibrazém 6 4 0 0 

Parque Residencial Marluz 4 4 2 0 

Parque São Pedro 6 3 1 0 

Vila Maria 10 0 0 0 

Vila Leônidas 13 4 3 0 
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

  

 A mobilidade ao redor do bairro tem se destacado como cada vez pior, visto que, 

32% dos habitantes, desta localidade, consideraram péssima e 5% boa. Nessa questão 

foi avaliada principalmente a Av. Itália e Roberto Socowski.  Na tabela 8 visualizamos 

que a avaliação dada pelos moradores prevalece a grande maioria como sendo regular, 

ruim ou péssima.  

 Na Vila Leônidas, por exemplo, a maior parte considera regular, enquanto que 

no Parque São Pedro a maioria aponta como ruim, e na Vila Maria a avaliação prevalece 

como péssima. Diante da opinião dos residentes, Av. Itália é apontada como uma das 

piores vias com relação a mobilidade, devido o aumento constante do fluxo de veículos. 

Alguns moradores mencionam que tanto a travessia de pedestres, quanto a entrada de 

veículos no sentido Centro é extremamente ruim e que, no caso dos pedestres, os 

mesmos passam mais dificuldades para irem no Supermercado Atacadão. 

63%
26%

11% 0%

Como você avalia a mobilidade 
urbana dentro do bairro?

Boa Regular Ruim Péssima
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Gráfico 9: Pergunta 6. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 

 Na pergunta 7, foi questionado sobre o serviço de saúde, e obteve-se no gráfico 

10 que 45% considera bom, enquanto que 5% aponta como péssimo. Apesar de não ter 

sido interrogado sobre a frequência que a pessoa utiliza o posto de saúde, a maioria dos 

entrevistados comentou se usavam ou não. Por meio disso, foi notado que os moradores 

cujo utilizam o serviço do posto, dessa localidade, consideram regular, ruim ou péssimo 

e a parcela, a qual avaliou como bom, não utilizam com tanta frequência.  

Na tabela 9 observamos que o Parque Residencial Marluz, Parque São Pedro e 

Vila Maria apresentaram um número significativo de indivíduos que avaliaram como 

bom o serviço. Já a Vila Cibrazém aponta como ruim e a Vila Leônidas, mais da metade 

dos entrevistados, indicaram como péssimo. Esta avaliação se constituiu, 

principalmente, com relação a atendimento, disponibilidade de medicamentos e 

médicos. 

 

 

 Tabela 8: Pergunta 6 Boa Regular Ruim Péssima 

Vila Cibrazém 1 3 2 4 

Parque Residencial Marluz 1 4 4 1 

Parque São Pedro 1 4 5 0 

Vila Maria 0 0 2 8 

Vila Leônidas 0 9 5 6 

5%

33%

30%

32%

Como você avalia a mobilidade 
urbana ao redor do bairro?

Boa Regular Ruim Péssima
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Gráfico 10: Pergunta 7. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 

 

 Tabela 9: Pergunta 7 Excelente Bom  Regular Ruim Péssimo 

Vila Cibrazém 0 4 5 1 0 

Parque Residencial Marluz 0 4 3 2 1 

Parque São Pedro 0 6 1 2 1 

Vila Maria 0 8 1 0 1 

Vila Leônidas 0 5 1 14 0 
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 A respeito da violência na localidade, nota-se no gráfico 11 que 56% da 

população menciona não existir próximo de sua casa, enquanto que 7% aponta como 

um grau médio de existência. Na tabela 10, é possível notar que a maior parte da 

violência está nos loteamentos correspondente a Vila Cibrazém e Parque Residencial 

Marluz. Torna-se necessário evidenciarmos que os entrevistados cujo apontaram 

existência de violência próximo a sua casa estão localizados nas áreas próximas ao 

terreno pertencente a universidade e situados nos setores de posse.  

 

 

0%

45%

18%

32%

5%

Como você avalia o serviço de 
saúde do local?

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo
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Gráfico 11: Pergunta 8. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 

 

 Tabela 10: Pergunta 8 
Não 

existe Baixo Médio Alto Extremamente alto 

Vila Cibrazém 0 7 3 0 0 

Parque Residencial Marluz 1 8 1 0 0 

Parque São Pedro 8 2 0 0 0 

Vila Maria 9 1 0 0 0 

Vila Leônidas 16 4 0 0 0 

      Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

  

 Apesar de ter sido constatado problemas relacionados a mobilidade urbana no 

entorno da região e com relação a saúde, notamos, através do gráfico 12, que são 

enfatizados os relacionados a falta de pavimentação e calçadas, totalizando 35%, e ainda 

os de saneamento com 26%. A falta de pavimentação e calçadas foi citada, 

principalmente, nos loteamentos Parque São Pedro e Vilas Maria e Leônidas. Já os 

problemas de saneamento se destacaram mais na Cibrazém, Marluz e Leônidas.  

 No entanto, os relacionados a animais nas ruas se sobressaíram as Vilas Maria e 

Leônidas. E os relacionados a o lixo foram enfatizados a Cibrazém,  Marluz e São 

Pedro. Não foram citados outros problemas. 

  

56%37%

7% 0% 0%

Como você avalia o grau de 
violência próximo a sua casa?

Não existe Baixo Médio Alto Extremamente alto
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Gráfico 12: Pergunta 9. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho 

San Martin. 

 

 Tabela 11: Pergunta 9 

Falta de 
pavimenta

ção e 
calçadas 

Problemas 
de 

saneamento 
Animais 
nas ruas 

Segurança 
 

Lixo  
Outro 

Vila Cibrazém 2 6 1 2 4 0 

Parque Residencial Marluz 3 4 1 1 3 0 

Parque São Pedro 5 3 2 1 3 0 

Vila Maria 6 2 4 0 0 0 

Vila Leônidas 11 5 6 1 2 0 
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 Dos aspectos considerados positivos na área de estudo ficaram evidentes, no 

gráfico 13, que 34% está relacionado a tranquilidade, 26% a acessibilidade ao transporte 

público e 22% a respeito da vizinhança. É importante salientarmos que nesta pergunta 

alguns moradores optaram em citar mais de uma resposta assim como na questão 

anterior. Ao analisarmos a tabela 10 podemos perceber que a maioria dos residentes dos 

diferentes loteamentos citaram a tranquilidade, a vizinhança e a acessibilidade ao 

transporte público como principal aspecto positivo, e em segundo lugar a proximidade 

tanto da universidade quanto da Av. Itália. 

 

35%

26%
18%

6% 15% 0%

Dos problemas apresentados 
abaixo, quais você considera mais 

críticos:

Falta de pavimentação e calçadas Problemas de saneamento

Animais nas ruas Segurança

Lixo Outro
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Gráfico 13: Pergunta 10. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 

 

 Tabela 12: 
Pergunta 10 

Proximidade 
da 

Universidade 

Proximidade 
da Av. Itália 

(principal via 
de acesso a 
cidade e o 
Cassino) 

Tranqüilidade Vizinhança 
Acessibilidade 
ao transporte 

público 

Vila Cibrazém 0 0 3 3 4 

Parque Residencial 
Marluz 2 2 2 4 3 

Parque São Pedro 1 1 4 2 2 

Vila Maria 0 1 4 2 3 

Vila Leônidas 5 4 18 9 11 
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 Na pergunta 11, foi questionado sobre a influencia do desenvolvimento da 

cidade no local e obteve-se que 68% dos entrevistados acreditam influenciar de forma 

positiva, devido às últimas transformações que ocorreram na região. Já 18% citam que 

influenciará de forma negativa, com relação ao aumento dos impostos e possibilidade da 

retirada de moradores nas regiões de posse, devido os últimos acontecimentos na cidade 

e 14% mencionam que não haverá interferência. A tabela 13 demonstra a 

homogeneidade das pessoas citarem como influencia positiva na região. 

 

 

9%

9%

34%22%

26%

Dos aspectos abaixo, quais você 
considera positivo:

Proximidade da Universidade

Proximidade da Av. Itália (principal via de acesso a cidade e o Cassino)

Tranqüilidade

Vizinhança

Acessibilidade ao transporte público
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Gráfico 14: Pergunta 11. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 

 Tabela 13: Pergunta 
11 

Sim, influencia 
de forma 
positiva   

Sim, influencia 
de forma 
negativa  

Não influencia 

Vila Cibrazém 6 3 1 

Parque Residencial Marluz 5 2 3 

Parque São Pedro 8 1 1 

Vila Maria 7 3 0 

Vila Leônidas 15 2 3 
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

  

 Com relação a preocupação das condições  de infraentrutura na localidade, 78% 

da população mostrou-se preocupada, enquanto 22% não demosntrou nenhuma 

apreensão. Na tabela 14, é possivel observarmos que na Cicrazém estão situados o 

maior número de moradores que não apresentaram preocupação com infraestrutura. 

Sim, influencia 
de forma 
positiva  

68%

Sim, influencia 
de forma 
negativa 

18%

Não influencia
14%

O desenvolvimento da cidade, devido 
ao Polo Naval, poderá influenciar na 

estrutura da comunidade?
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Gráfico 15: Pergunta 12. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 
Martin. 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 Na questão 13, foi questionado sobre a preocupação da possibilidade de ocorrer 

transformações no local, sendo que 80% dos entrevistados colocaram que se 

preocupam, enquanto 20 % negaram ter preocupação. A tabela 15 mostra que em ambos 

os casos, a Vila Leônidas se destaca com o número elevado de opiniões.   

 

 

 

78%

22%

Você se preocupa com as 
condições de infraestrutura 

da localidade?

Sim Não

 Tabela 14: Pergunta 
12 

Sim Não 

Vila Cibrazém 4 6 

Parque Residencial Marluz 7 3 

Parque São Pedro 10 0 

Vila Maria 10 0 

Vila Leônidas 16 4 
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Gráfico 16: Pergunta 13. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San 

Martin. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Você se preocupa com a 
possibilidade de ocorrer 
transformações no local?

Sim Não

 Tabela 15: Pergunta 13 
Sim Não 

Vila Cibrazém 10 0 

Parque Residencial 
Marluz 10 0 

Parque São Pedro 8 2 

Vila Maria 6 4 

Vila Leônidas 14 6 
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3. Transformações observadas nos loteamentos entre 2005-2013. 

 

 Após a análise das transformações ocorridas na área de estudo, percebemos que 

todos os loteamentos sofreram mudanças de forma similar. No entanto, os terrenos de 

posse, localizados na Vila Cibrazém e no Parque Residencial Marluz foram os que mais 

sobressaíram nos últimos tempos. Segundo os moradores desses loteamentos, as 

primeiras alterações incidiram no padrão das casas não legalizadas, em meados de abril 

do ano de 2005.  

Essas moradias eram predominantemente construídas em madeira e forradas 

com latas, sendo que continham no máximo quatro cômodos e a maioria utilizavam 

banheiros separados da residência e com uso coletivo. A partir de então, essas passaram 

a ser ampliadas e construídas em alvenaria, possuindo um banheiro próprio, e alguns 

casos, construídos até mesmo sobrados. Isso pode ser observado nas ruas Pedro 

Carneiro Pereira, que desemboca no supermercado Atacadão e na Rua B, da Vila 

Cibrazém, situada no lado do campo pertencente à prefeitura.  

A figuras 12 demonstra as atuais características da Marluz. 

 

          FIGURA 12: Características atuais do Parque Residencial Marluz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fotos de Maristel Coelho San Martin. 
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Já a Rua B da Vila Cibrazém, além de ocorrer essa mesma alteração, passou a 

auferir transporte coletivo e foi calçada no ano de 2012, melhorando parte de seu 

escoamento pluvial e sua iluminação. A mesma também aumentou o número de 

comércios e de residências. Podemos visualizar essas alterações na figura 13 e nas 

figuras 14 e 15, cujas últimas nos mostram um recorte do Google Earth com o aumento 

populacional ocorrido entre 2 de dezembro de 2004 a 27 de abril de 2013. 

 

FIGURA 13: Rua B, Vila Cibrazém. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de Maristel Coelho San Martin 

 

FIGURA 14: Vila Cibrazém em 2/12/2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Google Earth. 
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FIGURA 15: Vila Cibrazém em 27/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth. 

 

Salientamos ainda que no final dos loteamentos correspondentes ao Parque 

residencial Marluz e Parque São Pedro existiu um amplo espaço com capacidade de 20 

lotes, o qual foi totalmente ocupado de forma muito rápida e ilegal em junho de 2005. 

Essas ocupações causaram o estreitamento de uma rua, impossibilitando o trânsito de 

veículos grandes, inclusive carros. Nesse sentido, só é possível transitar motos e 

bicicletas, ou pedestre quando não há ocorrência de chuvas, visto que, todo esse 

perímetro possui um nível de topografia baixo, mantendo a área alagada.    

 

FIGURA 16: Terrenos de posse entre os Parques Marluz e São Pedro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Maristel Coelho San Martin 
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O loteamento Parque São Pedro, foi o que menos sofreu mudanças em sua 

estrutura. Apenas recebeu a colocação de meio-fio em uma quadra, nos últimos meses, 

dando indício a futuro calçamento. Além disso, um dos supermercados mais antigos da 

localidade, o qual estava situado nessa localidade, optou em encerrar seus serviços, 

trocando de função, ou seja, o mesmo foi fechado e reformado para aluguel de kitinetes. 

 As alterações de ambos os casos podem ser observadas nas figuras 17 e 18. 

 

FIGURA 17: Alteração de função de supermercado para Kitinetes.  

 

  

 

 

 

          

 
 
Fotos: Google Street View e Maristel Coelho San Martin. 

 

FIGURA 18: Alteração na rua com a colocação de meio-fio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Google Street View e Maristel Coelho San Martin. 

                 

Com relação às Vilas Maria e Leônidas, ambas receberam pavimentação nas 

ruas que fazem parte do percurso do ônibus da linha FURG, porém a rua João Juliano, 

pertencente a Vila Maria auferiu primeiro o calçamento, cujo foi realizado no inicio de 

2005. Logo após, a via denominada Professor Alberto de Sá, foi asfaltada no final do 

mês de julho de 2006, em continuação da mencionada anteriormente.  Essas duas vias 
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são consideradas como principais, por causa do ônibus e pelo fluxo de movimento, o 

qual é maior do que as demais ruas do local de estudo.  

 

FIGURA 19: Rua João Juliano situada na Vila Maria. 

 

           Foto de Maristel Coelho San Martin. 

 

             FIGURA 20: Rua Prof. Alberto de Sá, paralela a Av. Itália 

 

            Foto de Maristel Coelho San Martin. 

 

 Ainda com relação a Vila Leônidas, podemos colocar que esta possui um 

número elevado de condomínios e casas para aluguéis, como também tem apresentado 

grandes transformações nos padrões das residências. Isso torna-se notável através da 

figura 21 e 22. É importante destacarmos também que nessa vila possuía o maior 

número de terrenos sem construção, no entanto, considerando todos os loteamentos só 

há sete lotes disponíveis, atualmente, para construção e estão de forma espalhada. 
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FIGURA 21: Alteração no padrão de uma das casas pertencentes a Vila Leônidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto de Maristel Coelho San Martin. 

 

 

 
FIGURA 22: Condomínios da Vila Leônidas.  
 

 

 

 

 

      
          
 
        Fotos de Maristel Coelho San Martin. 

 

 

 

 Em se tratando do valor dos terrenos, os mesmos sofreram uma supervalorização 

nos últimos tempos, principalmente, os localizados na Vila Leônidas e próximos a Av. 

Itália. De acordo com as informações obtidas na: Imobiliária Atitude, MH corretora, 

Mirate negócios imobiliários, e imobiliária Paulo David, os terrenos próximos ao 
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supermercado Atacadão variam entre R$ 130.000,00 a R$ 220.000,00. Já os situados no 

interior do Parque residencial Marluz, correspondendo a área legalizada, estão no valor 

de R$120.000,00 a R$190.000,00. 

 Em contrapartida, os terrenos localizados na área legalizada da Vila Leônidas 

ficam entre R$230.000,00 a R$280.000,00. A maioria desses lotes apresentam 9 x 27 

metros, sendo que apenas um se destacou com relação ao valor e tamanho, pois o 

mesmo possui 18 x 27 metros e está no valor de R$ 320.000,00. Outro fato que chama 

atenção é o valor dos aluguéis, visto que, os mais baratos eram em torno de R$ 180,00 a 

R$220,00 e hoje, estão no valor aproximado de R$350,00 a R$500, 00, sendo que as 

residências um pouco maiores ficam em média de R$600,00 a R$900,00. 

Outro setor que sofreu alteração foi o comércio local, principalmente, devido a 

instalação do supermercado Atacadão próximo a localidade. Isso ficou notável após as 

análises de campo, informações dos moradores e através de uma pergunta específica 

para os comerciantes, que foi realizada junto com o questionário. Essa pergunta 

consistia em saber se este supermercado influenciou ou não e se de modo positivo ou 

negativo no comércio local. 

O gráfico 17, nos mostra que 75% dos entrevistados mencionou ter influenciado 

de forma negativa, enquanto 17% de forma positiva, e ainda 8% informou não ter 

influenciado. No entanto, percebe-se na tabela 16 que a maioria dos comerciantes, de 

todos os loteamentos, reponderam que influenciou de forma negativa. Apenas na 

Cibrazém e Marluz houve respostas como influencia positiva ou nenhuma. 

 

 
 

Gráfico 17: Pergunta sobre o comércio. Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por 

Maristel Coelho San Martin. 



 

63 
 

 Tabela 16: Pergunta 
sobre o comércio 

Sim, influenciou 
de forma positiva   

Sim, influenciou de forma 
negativa  Não influenciou 

Vila Cibrazém 1 1 1 

Parque Residencial 
Marluz   1 1 

Parque São Pedro   1   

Vila Maria   2   

Vila Leônidas   4   
Fonte: Entrevista de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

  

Por meio da tabela 17 podemos observar a quantidade de estabelecimentos e os 

tipos de ramo que estavam em funcionamento até 2011. Neste sentido, fica evidenciado 

o número elevado de bares, cabeleireiros, igrejas, lancherias, lojinhas e mercearias, 

prevalecendo os setores envolvendo alimentos. Em um segundo momento se destacam 

os brechós, consertos de computadores, eletrônicas, fruteiras, lan house, oficinas de 

chapeamento, pensionato e supermercados. 

  Já na tabela 18 visualizamos os estabelecimentos que encerraram suas 

atividades, sendo a maioria voltada para o ramo alimentício, como por exemplo, as 

lancherias, padarias e mercearias. Devemos considerar também o número de 

supermercados fechados, pois embora seja menor do que estas três, os mesmos fazem 

parte do ramo mais atingido, após a implantação do Atacadão.  
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Tabela 17: Estabelecimentos e comércios presentes até 
2011 

Tipo Quantidade 

Bar 9 

Barbeiro 2 

Brechó 6 

Cabeleireiro 8 

Casa de rações 3 

Comércio de Água e Gás 3 

Comércio de calçados 2 

Comércio de Gesso e concreto 1 

Comércio de marmitex 2 

Comércio de materiais de construção 3 

Comércio de materiais ortopédicos/saúde 1 

Comércio de telhas e pedras 1 

Comércio de vime 2 

Consertos em computadores 4 

Construtora de postes 2 

Costureira 4 

Elétrica de motores e rebobinagens 3 

Elétrica para carros 2 

Eletroeletrônica 4 

Esquadria de vidros 1 

Fruteira 4 

Igreja 11 

Lan House 5 

Lancheria 13 

Lava jato 1 

Lavanderia 2 

Locadora de vídeo 2 

Lojinha 8 

Manicure e pedicure 1 

Mercearia 13 

Moto boy 2 

Oficina de bicicletas e bicicletaria 1 

Oficina de chapeamento 5 

Oficina de motos 1 

Padaria 6 

Pensionato 4 

Sapateiro 1 

Serralheiro 3 

Sucata 2 

Supermercado 5 
Fonte: Pesquisa de campo. Elaborada por Maristel Coelho San Martin. 
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Tabela 18: Estabelecimentos e comércios que fecharam 
entre 2012/2013 

Tipo Quantidade 

Bar 3 

Brechó 3 

Casa de Rações 1 

Comércio de Água e Gás 2 

Comércio de calçados 2 

Comércio de marmitex 1 

Comércio de materiais de construção 1 

Comércio de vime 2 

Conserto de computadores 1 

Costureira 3 

Eletroeletrônica 3 

Fruteira 3 

Lan House 1 

Lancheria 6 

Lava Jato 1 

Lavanderia 1 

Locadora de vídeo 2 

Lojinhas 2 

Mercearia 5 

Moto Boy 1 

Oficina de motos 1 

Padaria 3 

Pensionato 1 

Serralheiro 2 

Supermercado 2 
Fonte: Pesquisa de campo. Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 

 

 Após a observarmos a tabela a cima, notamos que os estabelecimentos de vime, 

calçados, locadora de vídeo e oficina de motos se extinguiram na região. E as fruteiras, 

costureiras e eletrônicas diminuíram mais da metade. De acordo com os moradores, e 

até mesmo os responsáveis por esses estabelecimentos, a maioria dos relacionados ao 

ramo alimentício fecharam devido a presença do Atacadão. Os demais fecharam por 

motivo de falecimento, de um dos membros responsáveis, por mudança de local, ou 

ainda por falta de recursos para manter aberto. 
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 Com relação aos comércios, cujo foram abertos entre 2012 e 2013, podemos 

perceber, na tabela 19, a retomada de alguns tipos, os quais, parte havia sido fechados. 

No entanto, há um aumento na quantidade de lojinhas e o surgimento de um Comércio 

de artefatos de cultura gaúcha. Nesse sentido, concluímos que, até o ano de 2011 

embora houvesse vários tipos de estabelecimentos, a maioria era voltada para o ramo 

alimentício, e que após o surgimento do supermercado Atacadão passaram a predominar 

o ramo de materiais supérfluos.  

Tabela 19: Comércio abertos entre 2012/2013 

Tipo Quantidade 

Bar 2 

Brechó 1 

Comércio de água e gás 1 

Comércio de artefatos de cultura gaúcha 1 

Lancheria 2 

Lojinhas 3 

Padaria 1 
Elaborado por Maristel Coelho San Martin. 
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Considerações finais 

 

  O espaço urbano é caracterizado como condição, meio e produto da dialética 

entre as forças produtivas e as relações sociais que ocorrem ao longo do tempo. Logo, 

sua produção e reprodução não acontecem da mesma forma, visto que, suas diferenças 

são notáveis, seja no modo de vivência, seja na maneira de adquirir um terreno ou 

construção da moradia. O crescimento acelerado da cidade do Rio Grande, devido a 

implantação do Polo Naval e da instalação de novas indústrias, trouxe consigo não só o 

fluxo intensivo de pessoas em busca de emprego e melhores condições de vida, como 

também problemas estruturais e organizacionais.  

 O presente trabalho buscou demonstrar as características atuais e as 

transformações ocorridas entre 2005 a 2013, na localidade conhecida como “Vila 

Maria”, a partir da implantação do Polo Naval. Nesse sentido, foi possível perceber que, 

as áreas consideradas ilegais correspondentes a Vila Cibrazém e ao Parque Residencial 

Marluz diminuiram sua segregação, havendo uma melhoria na estrutura da maior parte 

das residências, aliado a implantação de uma linha de ônibus e o calçamento de uma das 

ruas. No entanto, os lotes ilegais, correspondente a todos os loteamentos, continuam 

sem regularização junto à prefeitura.  

 Já o loteamento Parque São Pedro foi o que menos recebeu alterações em sua 

infraestrutura, mas se destacou na quantidade de comércios que fecharam. Quanto as 

Vilas Maria e Leônidas, ambas se sobressaíram com a implantação do calçamento nas 

duas ruas correspondentes a linha do ônibus FURG e na alteração do padrão das casas. 

Sendo que essa última vila revelou-se como mais procurada para moradia, apresentando 

um número significativo de condomínios. 

A respeito do comércio, foi possível notar que a maioria, o qual é voltado para o 

ramo alimentício foi impactada de forma negativa após a instalação do supermercado 

Atacadão, ocasionando o fechamento de vários estabelecimentos e prevalecendo o ramo 

dos supérfluos. Já com relação a mobilidade urbana  nesse espaço estudado, a mesma se 

mostrou contraditória, visto que, as condições ao redor do local se agravaram, enquanto 

dentro dos loteamentos permanecem boas, apesar de alguns entraves. De forma em 

geral, pode-se perceber que aumentou drasticamente o número de habitantes e a falta de 

moradias e terrenos disponíveis, além da diminuição do comércio alimentício. 
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Segundo os moradores entrevistados, apesar de ainda existir diversos problemas 

a serem resolvidos com relação a infraestrutura, os mesmos consideram satisfeitos com 

a vizinhança, localidade, e o grau de violência que diminuiu muito nos últimos 10 anos. 

Notou-se também que houve pequenas melhorias na maioria dos loteamentos, contudo, 

80% da população se preocupam com as diretrizes futuras que a região possa tomar. 

Portanto, é necessária a escolha de um representante para esse lugar, a fim de poder 

levar as reivindicações e anseios do local para o poder público assim como repassar aos 

moradores os possíveis planejamentos a serem adotados dessa área. 

Verificou-se também que em alguns casos atividades mais produtivas como 

estabelecimentos comerciais foram substituídos por atividades mais rentistas como o 

simples ganho por aluguel. O mesmo vale para as melhorias no padrão de construções 

nas casas das ocupações, que de alguma forma vem se beneficiando com atividades que 

agregam maior valor a partir do implantação do Polo Naval. Se por um lado o Polo 

Naval propicia novas oportunidades de emprego, embora não analisadas neste trabalho, 

o que gera maior renda, por outro lado a especulação imobiliária é aguçada através de 

novos espaços para moradia.  
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Anexo 

 

Questionário das entrevistas de campo 

 

 Loteamento:  

(    ) Vila Cibrazém     (    ) Parque Residencial Marluz    (    ) Parque São Pedro    

(    ) Vila Maria           (    ) Vila Leônidas 

 

1. Quanto tempo você mora no bairro? 

 

(    )Menos de 1 ano  

(    ) De 1 a 10 anos   

(    ) De 10 a 20 anos  

(    ) De 20 a 30 anos   

(    )De 30 anos a mais 

 

2. Qual sua localidade de origem? 

 

(    ) Nasceu no bairro 

(    ) Outro bairro do município 

(    )Outro município 

(    )Outro Estado do país 

 

3. Quais motivos fizeram você vir a morar ou permanecer na localidade? 

 

(   ) Melhor aquisição de terreno e casa própria 

(   ) Melhores condições de vida 

(   ) Próximo a familiares 

(   ) Em decorrência de casamento 

(   ) Gostou do local 

(   ) Próximo a universidade 

  

4. Qual meio de transporte você utiliza? 

  

(    ) Carro (   ) Moto (   ) Ônibus (   ) Bicicleta (   ) Outro 

 

5. Como você avalia a mobilidade urbana dentro do bairro? 

 

 (    ) Boa   (   )regular  (   )Ruim  (   ) Péssima  

 

6. Como você avalia a mobilidade urbana ao redor do bairro? 

 

(    ) Boa   (   )regular  (   )Ruim  (   ) Péssima 

 

7. Como você avalia o serviço de saúde do local? 

 

(    )Excelente   

(    ) Bom  

(    ) Regular  

(    ) Ruim   
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(    ) Péssimo 

 

8. Como você avalia o grau de violência próximo a sua casa? 

 

(    ) Não existe 

(    ) Baixo 

(    ) Médio 

(    ) Alto 

(    ) Extremamente alto 

 

9. Dos problemas apresentados abaixo, quais você considera mais críticos:  

 

(    ) Falta de pavimentação e calçadas 

(    ) Problemas de saneamento 

(    ) Animais nas ruas 

(    ) Segurança 

(    ) Lixo  

(    ) Outro ___________________ 

 

10. Dos aspectos abaixo, quais você considera positivo: 

 

(    ) Proximidade da Universidade 

(   )Proximidade da Av. Itália (principal via de acesso a cidade e o Cassino) 

(    ) Tranqüilidade 

(    ) Vizinhança 

(    ) Acessibilidade ao transporte público 

 

11. O desenvolvimento da cidade, devido ao Polo Naval, poderá influenciar na estrutura 

da comunidade? 

 

(    ) Sim, influencia de forma positiva   

(    ) Sim, influencia de forma negativa 

(    ) Não 

 

12. Você se preocupa com as condições de infraestrutura da localidade? 

 

(   )Sim 

(   )Não 

 

13. Você se preocupa com a possibilidade de ocorrer transformações no local? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Sobre o comércio 

 

 A implantação do Supermercado Atacadão influenciou no seu comércio? 

 

(    ) Sim, influenciou de forma positiva   

(    ) Sim, influenciou de forma negativa 

(    ) Não 


