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1 APRESENTAÇÃO  
 

 

Este relatório de pesquisa apresenta os dados que compõem o Diagnóstico 

Socioterritorial do Município de Canoas/RS. Conforme a Norma Operacional Básica 

do Sistema Único de Assistência Social - NOBSUAS (2012), a realização de 

diagnóstico Socioterritorial, a cada quadriênio, compõe a elaboração dos Planos de 

Assistência Social1 em cada esfera de governo. Dessa forma, o diagnóstico tem por 

base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios 

ou outros recortes socioterritoriais que possibilitem identificar as dinâmicas sociais, 

econômicas, políticas e culturais que os caracterizam, reconhecendo as suas 

demandas e potencialidades.  

O processo de construção do Diagnóstico Socioterritorial do Município de 

Canoas/RS teve por finalidade afirmar a Política de Assistência Social como política 

de direito. De acordo com as Orientações da Vigilância Socioassistencial: “O 

diagnóstico é uma análise interpretativa que possibilita a leitura de uma determinada 

realidade social” (BRASIL, s/d, p.25). Neste ínterim, foi construído conforme as 

necessidades dos usuários e sua situação de vulnerabilidade e risco. Esta produção 

se consubstanciou de forma coletiva e participativa, envolvendo a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social (Diretoria de Vigilância Socioassistencial e 

Gestão da Informação), a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Observasinos do 

Instituto Humanitas Unisinos e Curso de Serviço Social) com contribuições do Centro 

Universitário Lasalle (Observatório do Trabalho), e a assessoria da Assistente Social 

e Professora Dirce Koga. Destacando-se, a participação dos usuários, trabalhadores 

e Conselho da Política de Assistência Social.  

Nesse processo de construção é importante ressaltar que as parcerias 

interinstitucionais potencializaram um espaço de articulação extremamente 

importante, uma vez que relacionou o conhecimento produzido na Universidade à 

                                            
 

1 De que trata o art. 30 da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), como um instrumento de 

planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
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experiência cotidiana das instituições, que têm a responsabilidade de executar, 

monitorar e avaliar a política de Assistência Social no seu âmbito, e à dinâmica da 

vida cotidiana da população. 

A Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação de Canoas, 

órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Canoas 

propôs a parceria para a Construção do Diagnóstico Socioterritorial para a Política 

de Assistência Social do Município. Neste percurso desafiador, a SMDS/DVSAGI 

não abriu mão de ser protagonista, realizando o passo a passo de constituição deste 

estudo da realidade, reconhecendo o dever da prefeitura municipal de conhecer 

teórica e praticamente a realidade para, assim, propor e executar políticas públicas 

que respondam as demandas descobertas no diagnóstico da população usuária da 

Política. 

A parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Diretoria de 

Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação de Canoas) e a Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos, por meio do Observasinos do Instituto Humanitas 

Unisinos e do Curso de Serviço Social, estabeleceu-se tendo como propósito 

sistematizar e implementar o Diagnóstico Socioterritorial e uma metodologia da 

busca ativa como estratégias de qualificação do SUAS no município de Canoas. 

A pesquisa para compor o Diagnóstico Socioterritorial teve como problema de 

pesquisa: como o SUAS no município de Canoas pode contribuir para o alcance da 

proteção social na perspectiva da cidadania ativa? E, como objetivo geral: analisar 

os fatores de proteção e desproteção sociais no território de Canoas, para subsidiar 

estratégias de qualificação do SUAS neste município.  

O processo iniciou-se com o Diagnóstico Socioterritorial, que teve como 

metodologia o levantamento de dados do Território. Haja vista esse se compôs com 

o levantamento dos indicadores disponibilizados por institutos de pesquisa, tais 

como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), bem como junto a outras 

instituições produtoras de informações sobre as políticas públicas, como Secretaria 

Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, setor de 

monitoramento, entre outras instituições municipais. Foi enriquecido, com a 

metodologia do Mapa Falado, que é uma ferramenta participativa que permite 

visualizar e discutir diversos aspectos da realidade de forma ampla, sendo utilizada 

como técnica exploratória, no início de um diagnóstico socioterritorial. Trata-se de 



 

 

 

23 

um desenho representativo do território (mapa), que se torna objeto de reflexão dos 

diferentes atores, que atuam naquele espaço. Na experiência de Canoas o território 

foi pesquisado por quadrantes e seus bairros, tendo por objeto os fatores de 

proteção e desproteção sociais, visando apresentar o cenário de proteção e 

desproteção social da população que se encontra em situação de vulnerabilidade e 

risco sociais.  

A categoria território se torna importante para a análise da garantia e acesso ao 

direito à Política de Assistência Social. Santos (2002) salienta que o território não é 

apenas um conjunto de formas naturais, mas de sistemas naturais e artificiais, 

formado por pessoas, instituições e empresas, devendo ser considerado em suas 

divisões jurídico-políticas, suas heranças históricas e seu atual conteúdo econômico, 

financeiro, fiscal e normativo. Nessa perspectiva, a questão do território não é 

exclusivamente uma questão de geografia. O território é hoje a base da vida material 

que transcende a nação. Koga (2003) evidencia o território como chão concreto das 

políticas, a raiz dos números e a realidade da vida coletiva. O território também 

representa o chão do exercício da cidadania, pois cidadania significa vida ativa no 

território, onde se concretizam as relações sociais, as relações de vizinhança e 

solidariedade, as relações de poder.  

A estrutura do Diagnóstico Socioterritorial está composta por indicadores 

sociais; quantitativos, em um primeiro momento, e qualitativos, advindo da 

construção do Mapa Falado. A maioria desses indicadores está dividida por 

quadrantes, sendo que os que não puderam ser sistematizados dessa forma ficaram 

relacionados somente ao município. Após este esboço, há uma triangulação desses 

dados, que confirmam as desproteções sociais apresentadas nos capítulos iniciais e, 

emergem outras, que merecem ser enfrentadas. 

As considerações finais destacam, entre outros pontos, como uma das 

prioridades a serem enfrentadas o tráfico de drogas, que permeia a política de 

assistência social e outras políticas públicas, bem como, as questões relacionadas à 

segurança pública. 

  

1.1 Equipe Responsável Pelo Diagnóstico Socioterritorial 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS:  
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Prefeito: Jairo Jorge da Silva  

Vice-Prefeita: Beth Colombo  

Secretária do Desenvolvimento Social: Maria Eunice Dias Wolf e ao final do 

processo, a Secretária Maria Celeste de Souza Silva 

Secretário Adjunto: Fabiano da Silva Vernieri  

Secretária Adjunta: Vera Santos  

Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da  Informação: MS Marlene 

Fiorotti e Roberto Nascimento Júnior. 

 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS: 

 

Professoras Curso de Serviço Social/Unisinos: Coordenação: Profa. Dra. Marilene 

Maia e Profa. Dra. Maria Aparecida Marques da Rocha.  

Pesquisadoras (es): Profa. Dra. Rosângela Silva Almeida  

Técnico/Pesquisador (a): Assistente Social Me. Renato de Oliveira Teixeira. 

Acadêmicos Estagiárias/os: Carlos Eduardo Schonardie, Jéssika Ferreira de Lima, 

Letícia Maria Pereira, Mariana Ramalho Rodrigues, Rafaela Cecília Gossler, Tânieli 

de Oliveira, Taís Flores e Thais Alves. 

Acadêmicos colaboradores: Carlos Eduardo Schonardie, Cleocmara Bicca, Franklin 

Vidal e Vanessa Teixeira.  

ObservaSinos / Insituto Humanitas Unisinos - IHU: Colaboradores: Profa. Dra. 

Marilene Maia, Sociólogo Átila Alexius, e Assistente Social Liz Cordel Carniel; 

Estagiários: Cleocmara Bicca, Franklin Vidal, acadêmico Matheus Nienow e Vanessa 

Teixeira. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOAS 
 

Este capítulo apresenta indicadores importantes, que caracterizam o município 

de Canoas/RS. É imperioso ressaltar que este município assume a responsabilidade 

de gestão municipal plena da Política de Assistência Social, o que o designa com a 

gestão total das ações socioassistenciais em seu território. 

 

2.1 Formação Administrativa 

 

Inicialmente o município foi um distrito criado com a denominação de Canoas, 

pelo Ato Municipal n.º 48, de 26 de dezembro 1912, subordinado ao município de 

Gravataí. Assim, permanecendo em divisões territoriais datadas de 3 de dezembro 

1936 e 31 de dezembro 1937. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Canoas, pelo 

Decreto Estadual n.º 7.842, de 30 de junho de 1939.  

A partir de uma divisão territorial datada de 1º de julho de 1950, o município 

passou a ser constituído por três distritos: Canoas, Niterói e Santa Rita 

(anteriormente denominado Berto Círio). No ano de 1958, foi extinto o distrito de 

Niterói, e seu território anexado ao distrito sede do município de Canoas. 

A Lei Estadual n.º 9585 de 20 de março de 1992, emancipou o distrito de 

Santa Rita de Canoas, que passou a ser denominado Município de Nova Santa Rita.  

 

2.2 Condições Ambientais 

 

No item que segue, apresentam-se as Condições Ambientais do Município, 

por tanto são: dados geográficos, clima, hidrografia, relevo, divisão territorial e 

estrutura viária. 

2.2.1 Dados Geográficos 

Canoas limita-se ao sul com o município de Porto Alegre, ao norte com 

município de Esteio, a leste com o município de Cachoeirinha e a oeste com o 

município de Nova Santa Rita. Está localizada no centro da Região Metropolitana de 
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Porto Alegre, há aproximadamente 20 km. Distancia-se 8 km aproximadamente do 

Aeroporto Salgado Filho. Possui extensão territorial de 131,096Km².  

Possui um Quilombo Urbano denominado Chácara das Rosas, localizado no 

bairro Marechal Rondon, titulado pelo INCRA no ano de 2009 e não possui aldeias e 

assentamentos. 

2.2.2 Clima 

O clima predominante em Canoas é subtropical úmido, com as quatro 

estações do ano bastante definidas e o inverno é relativamente rigoroso. Apresenta 

uma grande amplitude térmica. Caracteriza-se por verões quentes e úmidos e 

invernos frios e secos. As temperaturas médias anuais ficam em torno de 20º C. 

Recebe influência, principalmente no inverno, das massas de ar frias vindas da 

Antártida. 

2.2.3 Hidrografia 

O município de Canoas está localizado na Região Hidrográfica do Lago 

Guaíba (SEMA/DRH, 2012). Abrange três bacias hidrográficas desta Região: Bacia 

Hidrográfica do Rio Gravataí (G010), Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (G020) e 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (G080). 

É banhada pelo rio dos Sinos e rio Gravataí, pelos arroios: Araçá; Brigadeira; 

arroio das Garças e Sapucaia.  

2.2.4 Divisão Territorial 

O Município de Canoas é composto por dezoito bairros, segundo a Lei 

Orgânica Municipal 4.736/03. Sendo eles: Brigadeira, Centro, Estância Velha, 

Fátima, Guajuviras, Harmonia, Igara, Ilha das Garças, Industrial, Marechal Rondon, 

Mathias Velho, Mato Grande, Niterói, Nossa Senhora das Graças, Olaria, Rio 

Branco, São José e São Luiz. A divisão administrativa do município é composta por 

quatro quadrantes: Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste. A seguir seguem os 

mapas dos bairros e dos quadrantes. 

http://www.suapesquisa.com/geografia/antartida
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Fonte: Lei nº 4736 de 30 de Janeiro de 2003. Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial 

e Gestão de Informação – DVSGI/SMDS. 

Mapa 1 Divisão Territorial por bairros de Canoas 
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Mapa 2 – Divisão Territorial por quadrantes Canoas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Geocanoas/ICXXI. Elaborado pela Diretoria 
de Vigilância Socioassistencial e Gestão de Informática – DVSGI/SMDS. 

 

 

2.3 Indicadores de Trabalho e Renda 

 

Neste item, apresentam-se os dados correspondentes ao âmbito do trabalho 

e renda, sendo eles: mercado de trabalho formal quanto à escolaridade, quanto à 

faixa etária, quanto à remuneração, mulheres responsáveis por domicílio e renda por 

sexo. 

2.3.1 Mercado de trabalho formal em Canoas – Escolaridade 

De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 

disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, houve aumento de pessoas 

contratadas com mais tempo de estudos, como o ensino médio completo e superior 

completo, que juntamente com o fundamental completo, corresponde à maioria da 
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escolaridade das pessoas inseridas no mercado de trabalho formal do município.
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Quadro 1 – Pessoas contratadas por nível de escolaridade - Canoas 
 
 
  

 
      No ano No período 

Escolaridade 
 

2006 2011 2012 Var. Abs. Var. Rel. 
Var. 
Abs. 

Var. 
Rel. 

Analfabeto 
 

152 85 119 34 40,0% -33 -21,7% 

Até 5ª 
Incompleto 

 
1.260 1.543 1.492 -51 -3,3% 232 18,4% 

5ª Completo 
Fundamental 

 
2.489 2.263 2.233 -30 -1,3% -256 -10,3% 

6ª a 9ª 
Fundamental 

 
8.820 8.152 8.622 470 5,8% -198 -2,2% 

Fundamental 
Completo 

 
12.425 14.226 13.602 -624 -4,4% 1.177 9,5% 

Médio 
Incompleto 

 
6.330 7.889 7.914 25 0,3% 1.584 25,0% 

Médio Completo 
 

22.314 37.337 39.907 2.570 6,9% 17.593 78,8% 

Superior 
Incompleto 

 
4.543 5.073 4.967 -106 -2,1% 424 9,3% 

Superior 
Completo 

 
7.338 11.009 11.870 861 7,8% 4.532 61,8% 

Total 
 

65.671 87.577 90.726 3.149 3,6% 25.055 38,2% 

 Fonte de dados: RAIS / PDET / MTE.    Elaboração: 
Observatório Unilasalle 

      

 

 

2.3.2 Mercado de trabalho formal em Canoas – Faixa etária 

No ano de 2012 adultos de 30 a 39 anos são a maioria dos trabalhadores 

formais de Canoas, seguidos pelos trabalhadores de 40 a 49 anos e em terceiro 

lugar os de 18 a 24 anos. Se comparados os índices de 2011 e 2012, é visível um 

aumento de trabalhadores na faixa dos 50 a 64 anos e a diminuição na faixa dos 10 

a 14 anos. 
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Quadro 2 – Trabalhadores formais segundo faixa etária - Canoas 

Faixa Etária 
(anos) 2002 2011 

2012 No ano No período 

 
 
 
 

Var. Abs. Var. Rel. Var. Abs. Var. Rel. 

10 a 14 10 41 23 -18 -43,9% 13 130,0% 

15 a 17 627 1.542 1.482 -60 -3,9% 855 136,4% 

18 a 24 11.693 16.394 16.577 183 1,1% 4.884 41,8% 

25 a 29 8.439 14.116 14.237 121 0,9% 5.798 68,7% 

30 a 39 15.846 23.908 25.538 1.630 6,8% 9.692 61,2% 

40 a 49 12.906 18.255 18.698 443 2,4% 5.792 44,9% 

50 a 64 5.917 12.649 13.407 758 6,0% 7.490 126,6% 

65 ou mais 283 672 764 92 13,7% 481 170,0% 

Total* 55.740 87.577 90.726 3.149 3,6% 34.986 62,8% 

Fonte de dados: RAIS / PDET / MTE.    
Elaboração: Observatório Unilasalle  

   

 

 2.4 Características de Saúde 

 

No item que segue, apresentam-se as características específicas dos 

aspectos de saúde, sendo eles: nascidos vivos por ano de nascimento segundo 

sexo, nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos (por quadrante e por 

bairros), óbitos infantis (por quadrante e por bairro) e população por tipo de 

deficiência. Nascidos vivos por ano de nascimento segundo o sexo por município 

No gráfico que segue é possível vislumbrar que de 2008 a 2015 existe uma 

diferença de 329 nascimentos a mais: 
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Gráfico 1 – Nascidos vivos por ano de nascimento segundo o sexo -Canoas  

 
Fonte: SINASC/MS – Projeto Informatização/SMS. Elaborado pela Diretoria de 

Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação – DVSAGI. 
 

Em Canoas, no ano de 2008, nasceram 4.883 crianças, sendo 2.473 do sexo 

masculino e 2.410 do sexo feminino. Em 2009, foram 4.738 nascimentos, sendo 

2.446 do sexo masculino e 2.292 do sexo feminino.  

Em 2010, foram 4.811 nascidos, sendo 2.465 do sexo masculino e 2.346 do 

sexo feminino. Em 2011, houve um aumento nos nascimentos, 4.911, sendo 2.507 

do sexo masculino e 2404 do sexo feminino. Em 2012, manteve-se o aumento, 

5176, sendo 2.699 do sexo masculino e 2.477 do sexo feminino. Em 2013, 5.212 

nascimentos, sendo 2.683 do sexo masculino e 2.529 do sexo feminino. 

2.4.1 Nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos por quadrantes 

Nos três anos observados seguindo o gráfico abaixo, o ano de 2012 foi o que 

apresentou o maior índice de nascidos com mães de 19 anos ou menos, sendo 797. 
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Gráfico 2 - Nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos por quadrantes 

 

Fonte: SINASC/MS Projeto Informatização/SMS. Elaboração: ObservaSinos - IHU 
 

O quadrante Noroeste, em 2011 registrou 281 nascimentos em que as mães 

tinham 19 anos ou menos, em 2012 o número aumentou para 321, em 2013 o 

número de nascimentos com mães adolescentes caiu para 306.  

O quadrante Nordeste, no ano de 2011, registrou 215 nascimentos com mães 

de 19 anos ou menos, em 2012 o número subiu para 246 e em 2013 para 247. O 

quadrante Sudoeste teve 129 nascidos com mães de 19 anos ou menos, em 2012 

caiu para 123 e em 2013 subiu para 149. O quadrante Sudeste teve, em 2011, 77 

nascimentos com mães de 19 anos ou menos, em 2012 subiu para 107 e em 2013 

caiu para 93. 
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Gráfico 3 - Nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos – Bairros 

 

Fonte: SINASC/MS Projeto Informatização/SMS. Elaboração: ObservaSinos – IHU. 
 

  

8.3 NASCIDOS VIVOS SEGUNDO O PESO POR QUADRANTE 

 

Em Canoas, entre os anos de 2008 e 2013, 435 crianças nasceram com 

muito baixo peso2. No mesmo período, 2.125 crianças nasceram com baixo peso3. 

Com relação ao peso considerado dentro do normal, 27.155 crianças nasceram com 

peso igual ou maior de 2.500g. 

                                            
 

2 Crianças que nasceram com menos de 500g até 1499g. 
3 Crianças que nasceram com 1500g até 2499g. 

Fonte: SINASC/MS Projeto Informatização/SMS. Elaboração: 

ObservaSinos - IHU 
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Gráfico 4 - Nascidos Vivos - 2008 a 2013 - Canoas 

 

 

 

2.4.2 Óbitos Infantis4 

A mortalidade de crianças para além das causas naturais se dá 

principalmente pelo ambiente precário e dificuldade de acesso a recursos e 

tratamentos de saúde eficientes. A redução dos óbitos infantis perpassa 

transformações nas condições de vida da população. Em Canoas a maior incidência 

de óbitos infantis no ano de 2010 está no território 5 do mapa que segue, com um 

percentual de 20,20%, que abrange parte do bairro Guajuviras. Seguido dos 

territórios 7, 15, 20 e 27, com índices de 16,8 a 18%. Os menores percentuais 

encontram-se nos territórios 1, 9, 11, 12, 21, 22 e 25, entre 6,7 e 7,4%.  

 

                                            
 

4 Óbitos de crianças de 0 a 1 ano de idade. O índice aceitável para a OMS é 10. 

Fonte: SINASC/MS Projeto Informatização/SMS. Elaboração: ObservaSinos - IHU 
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Mapa 3 – Mortalidade Infantil - Canoas 

 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP). Elaborado pela DVSAGI/SMDS. 

2.4.3 Óbitos Infantis por quadrante 

O quadrante Noroeste registrou respectivamente entre nos anos de 2011, 2012 

e 2013: 26, 13 e 17 óbitos infantis. O quadrante Nordeste registrou no mesmo 

período 18, 15 e 16 óbitos infantis. No quadrante Sudoeste registraram-se no triênio 

10, 7 e 9 óbitos infantis e, o quadrante Sudeste, registrou no mesmo espaço de 

tempo, 10, 2 e 9 óbitos infantis.
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Gráfico 5 – Óbitos Infantis - Quadrantes 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010 – IBGE – Elaborado por DVSAGI/SMDS. 

 

2.4.4 População residente por tipo de deficiência por município  

De acordo com o levantamento do censitário de 2010, 76,55% da população 

de Canoas se declarou como não tendo nenhum tipo de deficiência motora, auditiva 

e visual. Enquanto 23,43% declarou que possuía pelo menos uma das deficiências 

citadas. 

 

Gráfico 6 – População residente por tipo de deficiência - Canoas 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 
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Segundo mesmo levantamento, a população que declarou possuir deficiência 

motora, 6% não conseguem se mover, 29% se movem com grande dificuldade e 

65% tem alguma dificuldade. 

A população que declarou possuir deficiência auditiva, 4% não conseguem 

ouvir, 21% ouvem com grande dificuldade e 75% possui alguma dificuldade na 

audição. 

E, da população que declarou possui deficiência visual, 1% não conseguem 

ver, 18% enxergam com grande dificuldade e 81% enxergam com alguma 

dificuldade. 

 

 
Gráfico 7 – População por tipo de deficiência - Canoas 

 

.Fonte: Censo Demográfico 2010 – IBGE. 
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2.5 Características de Segurança 

 

Neste item, abordamos as características de violência presentes no território 

de Canoas em suas especificidades. Sendo elas: índice de violência e mapa de 

homicídios. 

2.5.1 Índices de violência 

Na tabela que segue estão apontadas as principais ocorrências policiais do 

município de Canoas em um período de 10 anos. Tráfico e Posse de entorpecentes 

apresentam discrepâncias mais efusivas. 

 

Quadro 3 – Ocorrências policiais por tipo de delito - Canoas 

 

Fonte: Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul 

 

2.5.2 Mapas homicídios por ano 

De acordo com o estudo realizado pelo Observatório de Segurança Pública 

de Canoas, no ano de 2012 ocorreram 132 homicídios. No mapa que segue estão 

pontuados os locais dos homicídios, sendo possível observar uma maior 

concentração destes nos bairros Mathias Velho e Harmonia, do quadrante Noroeste. 
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Mapa 4 – Registros de homicídios - Canoas 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública de Canoas. 

 

Segue abaixo, elaborado pelo mesmo estudo, o mapa “hot spot” (ponto 

quente), no qual é possível vislumbrar através da escala de cores – frias e quentes - 

as áreas em que existe concentração de homicídios dentro dos bairros, como no 

Mathias Velho, Harmonia, Guajuviras, Olaria, Niterói, Rio Branco, Mato Grande e 

Centro.  
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Mapa 5 – Área de concentração de homicídios - Canoas 

 

Fonte: Observatrório de Segurança Pública de Canaos. 

 

2.6 Características Educacionais do Município 

 

Nesta seção, serão abordadas algumas características educacionais do 

município. 

2.6.1 Percentual de crianças de 0 a 5 anos fora da escola 

O maior percentual de crianças de 0 a 5 anos fora da escola em Canoas é de 

84,23% a 86,28%. Os territórios com estes percentuais estão nos bairros Harmonia, 

Ilha das Garças, Mathias Velho, Mato Grande, Niterói e São Luiz. Os menores 

percentuais de crianças de 0 a 5 anos fora da escola são de 39,57% a 42,88%, nos 

territórios localizados nos bairros Centro, Estância Velha, Marechal Rondon, 

pequena parte do Mathias Velho, Fátima, Mato Grande, Niterói e Nossa Senhora 

das Graças.  
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Mapa 6 – Percentual de crianças de 0 a 5 anos fora da escola- -Canoas 

 

Fonte: Elaborado por DVSAGI/SMDS do Censo Demográfico de 2010 – IBGE e do Atlas do 
Desenvolvimento Humano. 

2.6.2 Percentual de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 

O maior percentual de crianças de 6 a 14 anos fora da escola em Canoas é 

de 7,30% a 7,69%. Os territórios com este percentual estão localizados nos bairros 

Guajuviras, Mathias Velho, Harmonia e São Luiz. Os menores percentuais variam 

entre 0% e 1,24%. Os territórios com estes percentuais estão localizados nos bairros 

Centro, Marechal Rondon e parte do Nossa Senhora das Graças, Estância Velha, 

Fátima, Mato Grande e Mathias Velho. 
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Mapa 7 – Percentual de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos fora da escola - 
Canoas 

 

Fonte: Elaborado por DVSAGI/SMDS do Censo Demográfico de 2010 – IBGE e do Atlas do 
Desenvolvimento Humano. 

 

2.6.3 Porcentagem de crianças em domicílio onde não há familiares com nível 

fundamental completo 

Os territórios com maiores índices de crianças em domicílio onde não há 

familiares com ensino fundamental completo, isto é, percentual de 40% a 44,93% 

estão localizados nos bairros Guajuviras, Ilha das Garças, Fátima, Mato Grande, 

São Luiz, Mathias Velho, Harmonia e Niterói. Os menores percentuais, isto é, entre 

2,76% e 9,99% estão nos territórios localizados nos bairros Brigadeira, São José, 

Igara, Marechal Rondon, Centro, Nossa Senhor as Graças, Mato Grande, Harmonia, 

Rio Branco e Niterói. 
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Mapa 8 – Percentual de crianças em domicílios em que ninguém tem ensino 
fundamental completo - Canoas 

 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, elaborado por DVSAGI/SMDS  

 

2.7 Desenvolvimento Humano  

 

O IDHM é um índice que mede indicadores de longevidade, educação e 

renda, variando de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

humano da unidade federativa, município, região metropolitana ou unidade de 

desenvolvimento humano. 
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Mapa 9 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) - Canoas 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, elaborado por DVSAGI/SMDS. 

 

Os territórios com maior IDHM estão nos bairros Nossa Senhora das Graças 

(quadrante Sudoeste), Centro e parte do Harmonia (quadrante Noroeste), Marechal 

Rondon, Igara, Brigadeira, São José, Estância Velha (quadrante Nordeste).  

Os menores IDHM estão nos bairros São Luiz, Mathias Velho e Harmonia, 

que pertencem ao quadrante Noroeste.  
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2.7.1 Índice de Gini5 

O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um 

instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor 

zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 

um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. 

  

Mapa 10 – Índice de Gini - Canoas 

Fo

nte: PNUD, IPEA e FJP, elaborado por DVSAGI/SMDS 

 

                                            
 

5 Definição retirada do IPEA.  
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Os territórios com maior concentração de renda são 3, 9, 12, 22, 18, 23 e 25, 

que estão localizados nos bairros Marechal Rondon, Nossa Senhora das Graças, 

parte do Estância Velha, do Rio Branco, do Fátima, e do Harmonia.  

Os territórios com menos concentração de renda são 3, 6, 7, 13, 14, 15, 

localizados no quadrante Noroeste (Harmonia, Mathias Velho e São Luís) e 

Nordeste (Estância Velha, Guajuviras e Olaria).  

10.2 PERCENTUAL DE CRIANÇAS EXTREMAMENTE POBRES 

O bairro Guajuviras possui em grande parte de seu território um alto índice de 

crianças extremamente pobres. Os bairros Brigadeira e Igara não possuem crianças 

nesta condição. 
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Mapa 11 – Percentual de crianças extremamente pobres - Canoas 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, elaborado por DVSAGI/SMDS 

2.7.2 Porcentagem de pessoas vulneráveis entre 15 e 24 anos que não trabalham e 

não estudam 

Conforme mapa abaixo se constata que a maior incidência de pessoas na 

faixa etária de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis 

ocorre nas microrregiões: Fátima (microrregião n.4), Niterói A (microrregião n.19), 

centro/Mathias Velho (microrregião n.2) identificadas com a cor vermelha escura no 

mapa. Destaca-se que a microrregião Centro e Mathias Velho também condensa o 

maior número de homicídios, o que agrava a situação de vulnerabilidade social da 

população local, por conseguinte, dessa faixa etária. 
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Mapa 12 – Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham 
e são vulneráveis - Canoas 

 

Fonte: PNUD, IPEA E FJP, elaborado por DVSAGI/SMDS. 

2.7.3 Porcentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 

Os maiores percentuais de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos em 

Canoas é de 4% a 4,98%. Estes percentuais estão nos territórios localizados nos 

bairros Guajuviras, Fátima, Mato Grande, Mathias Velho, Marechal Rondon e 

Centro. Os menos percentuais que vão de 0% a 1% estão nos territórios dos bairros 

Brigadeira, Nossa Senhora das Graças, Centro, Harmonia, São José, Igara, 

Marechal Rondon, Estância Velha, Niterói e Rio Branco. 
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Mapa 13 – Percentual de mulheres de 10 a 17 anos com filhos - Canoas 

 

Fonte: PNUD, IPEA E FJP, elaborado por DVSAGI/SMDS 

13.7 Acessibilidade dos CRAS com os serviços da Saúde – Hospitais 

Com relação aos três hospitais públicos que existem no município, localizados 

nos bairros São José, na divisa entre Nossa Senhora das Graças com Estância 

Velha e na Divisa entre Mathias Velho e Harmonia, e, os CRAS, de acordo com as 

distâncias aceitáveis, a acessibilidade é 100%. 
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Mapa 14 – Acessibilidade aos serviços de Saúde - Canoas 

 

Elaborado por DVSAGI/SMDS. 
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3. SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Assistência Social, componente da seguridade social brasileira, é uma 

política pública de proteção social, materializada através do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Ela significa garantir a todos e todas que dela 

necessitam, e sem contribuição prévia, conforme previsto pela Lei Orgânica da 

Assistência Social (BRASIL, 2003).  

Esta perspectiva coloca a necessidade de reconhecer quem, quantos, quais e 

onde estão os brasileiros demandatários do SUAS. Este reconhecimento pressupõe 

segundo a Política Nacional de Assistência Social: 

 

Uma visão social inovadora que traga consigo a dimensão ética em incluir “ 
os invisíveis”, os transformados em casos individuais, enquanto de fato são 
parte de uma situação social coletiva; as diferenças e os diferentes, as 
disparidades e desigualdades; 
Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, as 
vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos, bem como os recursos com 
que conta para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e social 
possível. Isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de enfrenta-los; 
[...] Uma visão social capaz de entender que a população tem 
necessidades, mas também possibilidades ou capacidades que devem e 
podem ser desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode ser só 
das ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos em 
superar a situação atual (BRASIL, 2005, p.15). 

 

A Assistência Social tem por objetivos a proteção social, que visa à garantia da 

vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos; a vigilância 

socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 

danos; e, a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 

conjunto das provisões socioassistenciais. 

 
 
3.1. Política de Assistência Social no Município 

 

A NOB-SUAS delimita as estruturas necessárias da cobertura de atendimento 

da Política Nacional de Assistência, conforme indicadores quantitativos da 

população dos municípios, dividindo-os em pequenos, médios, grandes e 
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metrópoles. Canoas se encaixa na classificação de grande porte, que estabelece as 

estruturas de atendimento para uma população de 100.001 até 900.000 habitantes. 

Observando a cobertura de atendimento da Política de Assistência Social, o 

município conta com 5 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e 2 

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, sendo 

distribuídos pelos territórios do município da seguinte forma: 

 Quadrante nordeste: 1 CRAS e 1 CREAS no bairro Guajuviras. 

 Quadrante noroeste: 1 CRAS no bairro Mathias Velho; 1 CRAS no 

bairro Harmonia e 1 CREAS no bairro Centro. 

 Quadrante sudeste: 1 CRAS no bairro Niterói. 

 Quadrante sudoeste: 1 CRAS no bairro Fátima. 

 

O SUAS estabelece critérios para a instituição dos serviços. A capacidade de 

atendimento do CRAS varia de acordo com o tamanho da população do município e 

com o número de famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme 

estabelecido na NOB-SUAS, para um município de grande porte, considera-se como 

número mínimo 4 unidades de CRAS, cada um para até 5.000 famílias 

referenciadas. Sendo que Canoas possui 5 CRAS, tendo uma média de 5.976 

famílias referenciadas (cadÚnico) em cada. 

Em relação ao CREAS a capacidade de atendimento apresenta-se, conforme 

área de abrangência. Em municípios de grande porte, faz-se necessária à 

implementação de 01 CREAS a cada 200.000 habitantes. Canoas possui 2 CREAS, 

estando, portanto, dentro da capacidade de atendimento, visto que a sua população 

censitária é de 323 827 habitantes. 

No Brasil, 85% dos municípios possuem um CRAS e em pelo menos 30% a 

Rede CREAS está presente. O Rio Grande do Sul é um dos estados com baixa 

representatividade de CREAS, com menos de 20% de seus municípios abrangidos 

pela rede (IHU, 2015)6. 

                                            
 

6 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/espiritualidade/martires-da-humanidade/53-de-olho-no-

vale/58641-servicos-publicos-de-assistencia-social-no-vale-do-sinos. 



 

 

 

54 

3.2 Histórico da Política de Assistência Social no Município 

A Assistência Social foi implantada na Prefeitura de Canoas por meio do 

Departamento de Saúde e Assistência Social, em 1966, compondo o organograma 

da Secretaria da Educação e Bem-Estar Social.  

Na época, uma assistente social foi contratada para trabalhar na Ação Social 

Santa Isabel, tendo como tarefa realizar pesquisa junto a uma ocupação de terrenos 

na Rua República, nos Bairros Mato Grande e Mathias Velho. Já com o objetivo de 

deslocá-los para outras áreas. Em 1970, através do Departamento de Saúde e 

Assistência Social inicia-se a operacionalização de projetos e programas de 

assistência na área da criança e adolescente. Destacaram-se o Centro de Bem-

Estar do Menor (CEBEM), o Projeto de Cadastramento de Família, e Projeto Lactário 

Seco, da Legião Brasileira de Assistência (LBA). Estes programas e serviços eram 

executados por entidades conveniadas com a Prefeitura de Canoas, e o papel do 

município era meramente de apoio técnico-financeiro a estas organizações de 

assistência social. 

Em 1974, foram contratadas duas profissionais para atuarem junto ao quadro 

de trabalhadores e nas escolas municipais. No ano de 1976, com a criação do 

Plantão de Serviço Social, a assistência social municipal recebe seu próprio espaço 

físico, uma sala no centro da cidade. O Plantão amplia suas atividades através de: 

fornecimento de material escolar, seleção para auxílio de bolsas de estudo, além de 

permanecer no assessoramento dos trabalhos na Ação Santa Isabel. 

No final de 1977, o Departamento recebe a contratação de sete assistentes 

sociais. Nesta época, amplia-se o trabalho com comunidades e com uma equipe 

interdisciplinar, através da elaboração de um levantamento em conjunto com o 

Projeto Rondon, para a criação do Centro Social Urbano Mathias Velho e São 

José/São Luís. É realizada uma pesquisa com os funcionários da prefeitura, onde se 

identifica a solicitação de creches como fator prioritário. É nesse momento que o 

Serviço Social amplia seus limites de atuação e ganha reconhecimento perante os 

agentes internos (funcionários) e agentes externos, (usuários, entidades 

assistenciais e a comunidade em geral). Entretanto, no ano de 1978, três assistentes 

sociais solicitam exoneração, tendo em vista à baixa remuneração. 
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Em 1979, o Departamento de Saúde dos Funcionários foi transferido para a 

Secretaria Municipal de Administração. O Departamento de Bem-Estar Social ficou 

abrangendo a supervisão dos Postos de Saúde, Serviço de Odontologia Social e 

Serviço Social, permanecendo na então Secretaria de Educação e Bem-Estar 

Social. 

Em 1980, novas alterações se processaram no atendimento do Plantão de 

Serviço Social, ou seja, aquisição de duas ambulâncias, convênios com farmácias 

para auxílio de medicamentos, fornecimento de documentos e fotos. Em junho de 

1981, dada a grande procura pelo Plantão e a carência de profissionais, o trabalho 

com a comunidade foi interrompido. Nesse mesmo ano, o Plantão de Serviço Social, 

somente com dois profissionais, incluiu novas atividades em suas práticas: 

levantamento socioeconômico para isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU); auxílio LBA em espécie: aparelhos de surdez, óculos e cadeiras de roda; 

criação de uma farmácia com medicamentos adquiridos diretamente dos 

laboratórios; transporte de pacientes para fisioterapia e hemodiálise. Em 1983, 

iniciaram-se as abordagens com crianças em situação de rua. 

No ano de 1984 foi criada a atual Secretaria de Saúde e Assistência Social, 

assumindo também o Serviço Médico e o Departamento de Assistência Social, 

recebendo a seguinte estrutura: Seção de Assistência Social (Plantão de Serviço 

Social), Seção de Educação Comunitária, Seção de Assistência ao Menor (trabalho 

desenvolvido nas creches). 

Em março de 1985 ocorre uma reforma, alterando o regime de Consolidação 

das Leis de Trabalho (CLT) para estatuário e acontece o primeiro concurso para os 

trabalhadores. No final do ano de 1986, com as eleições para o Poder Legislativo 

Estadual e Federal, houve nova troca de Secretário, assumindo como Diretor do 

Departamento de Saúde e Assistência Social um representante da União das 

Associações de Moradores (UANCA). A partir desse momento, a participação 

popular fica mais ativa no poder. 

A Assistência Social tem seu reconhecimento enquanto política pública – 

direito do cidadão, dever do Estado, em 1988 na Constituição federal através dos 

artigos 203 e 204, 
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Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. 
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 
art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social; 
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
 

 

Na primeira eleição para o poder Executivo, após o município deixar de ser 

área de Segurança Nacional, vence o partido de oposição e assume um sindicalista 

como Diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social. Inicia-se uma nova 

fase para a assistência social na cidade: houve abertura para trabalho comunitário; 

participação na Comissão Interinstitucional para Municipalização da Saúde; revisão 

sobre a autonomia da Seção de Assistência ao Menor; elaboração do Plano 

Municipal de Atendimento ao Menor7; e atendimento interdisciplinar aos funcionários 

e atendimento às crianças em situação de rua através da “Casa do Pequeno 

Trabalhador”. Nesse período, a seção de Educação Comunitária passa a 

desenvolver Projeto de Ação Social na área rural no Distrito Santa Rita, mediante 

convênio com a LBA. 

No final do ano de 1986, com as eleições para o Poder Legislativo Estadual e 

Federal, houve nova troca de Secretário, assumindo como Diretor do Departamento 

de Saúde e Assistência Social um representante da União das Associações de 

                                            
 

7 Projeto elaborado junto às associações de moradores. 
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Moradores (UANCA). A partir desse momento, participação popular fica mais ativa 

no poder.  

Em fins de 1987, ocorre uma nova substituição do diretor do Departamento. O 

novo representante atua de forma que ocorrem vários retrocessos nas bases de 

gestão e material, dentre estes, a redução do número de profissionais, inclusive de 

assistentes sociais. De 1989 a 1992 o cenário não avançou, ficando limitado aos 

espaços que já existiam e sendo desativada a Seção de Educação Comunitária. 

Embora vivesse no contexto nacional a redemocratização do País, desde a 

promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, que descreve nos artigos 

194 a 204, o Sistema de Seguridade Social, do qual a Assistência Social faz parte, 

juntamente com a Saúde e a Previdência Social, pouco impactou no município.  

Em 1993 ocorreu a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 

8.742), desse modo, a Assistência Social passa a ser vista como uma política 

pública, no âmbito do direito e não da lógica benesse. Nesse mesmo ano, com a 

nova gestão em Canoas, o então Departamento de Saúde e Assistência Social 

passa a se chamar Departamento de Ação Social e recebe a seguinte estrutura: 

Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Saúde e Assistência Social, que se 

subdividiu em: a) Departamento de Assistência Social (Plantão de Serviço Social), 

com Seção de Educação Comunitária, Projeto Conviver, Projeto da Casa do 

Pequeno Trabalhador; b) Serviço Social e creches; c) Serviço Social e Serviço de 

Biometria e Clínica; d) Sistema Único de Saúde (SUS) com o Projeto de 

Atendimento a Criança Desnutrida, Posto de Saúde Mental e Clínica PAMPS. 

Como havia alguns serviços que eram prestados pelas organizações sem fins 

lucrativos, no ano de 1997 foi sancionada no município a Lei n° 4.246/97 que institui 

o Programa de Apoio Técnico Financeiro as Entidades de Assistência Social do 

Município de Canoas, o qual se dava orientações referentes aos segmentos 

populacionais, mas não uma definição dos serviços que deveriam ser prestados. 

Observa-se que ocorreram poucos avanços entre os anos de 1997 a 2009. 

No ano de 2004 foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social e 

através dela cria-se o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), rompendo na 

sua primeira diretriz com a forma centralizada no governo federal na execução de 

programas sociais. O SUAS introduz a necessidade de que haja um partilhamento 

de poder entre os governos federal, estadual e municipal. Aponta também para a 
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necessidade da esfera municipal ser o lócus privilegiado da formulação da política. 

Na sua organização inicial introduz como elementos necessários à municipalização 

da política, a existência de Conselho, do Plano e do Fundo Municipal de Assistência 

Social (COUTO, 2006). No entanto, a implementação da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social no município de Canoas só se deu no ano de 2009. 

Para Sposati (2013, p. 670), a Assistência Social, 

Enquanto política de proteção social com matricialidade sociofamiliar é a 
relação entre provedores e dependentes em uma família (a razão de 
dependência), a rede de vínculos sociais que a família e seus membros 
mantêm com a parentela, amigos, vizinhos, associações, somadas às 
possibilidades concretas de oferta de acessos, com que a família conta, nas 
políticas públicas no território onde vive, que estabelecem sua capacidade 
de reagir às desproteções sociais que enfrenta, ponderado sempre os 
agravos das necessidades de proteção dos membros que compõem a 
família. 

No que se refere ao processo de implementação da Vigilância 

Socioassistencial em Canoas, esse se deu através da Diretoria de Vigilância 

Socioassistencial e Gestão da Informação (DVSAGI) no mês de setembro de 2013. 

A composição da equipe se deu por meio de servidores concursados do município, 

bem como cedidos de outros municípios. Dessa maneira, a DVSAGI busca 

apreender a realidade do município, através da leitura das demandas, necessidades 

e potencialidades da população, bem como dos serviços prestados pela rede 

socioassistencial. 

Na perspectiva da política de assistência social, o município de Canoas, antes 

da implementação da SMDS no ano de 2009, a assistência social se vinculada a 

outras secretarias, possuindo apenas alguns serviços.  

 

3.3 Serviços Socioassistenciais 

 
Os serviços socioassistenciais são classificados por nível de proteção. A 

Proteção Social Básica, composta pelos CRAS e responsável pela oferta do Serviço 

de Proteção e Atenção Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), visa prevenir situações de vulnerabilidade e 

riscos sociais e fortalecer vínculos familiares e comunitários. Atua em perspectiva 

preventiva.   
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A Proteção Social Especial de Média Complexidade, composta pelos CREAS e 

Centros Pop, é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras, com 

vínculos familiares e comunitários fragilizados. 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, composta por Albergues, 

Abrigos, Casas de Passagem, Repúblicas Garantem proteção integral - moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se 

encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados 

de seu núcleo familiar e ou comunitário, ou ainda, quando já tiveram os vínculos 

familiares rompidos. 

O SUAS estabelece critérios para a instituição dos serviços. A capacidade de 

atendimento do CRAS varia de acordo com o tamanho da população do município e 

com o número de famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme 

estabelecido na NOB-SUAS. Canoas conta com os seguintes serviços: 

 

 Quadrante nordeste: 1 CRAS e 1 CREAS no bairro Guajuviras; 

 Quadrante noroeste: 1 CRAS no bairro Mathias Velho; 1 CRAS no bairro 

Harmonia e 1 CREAS no bairro Centro; 

 Quadrante sudeste: 1 CRAS no bairro Niterói; 

 Quadrante sudoeste: 1 CRAS no bairro Fátima; 

 Centro de Convivência do Idoso – CCI; 

 Centro para População Adulta de Rua – Centro Pop 

 Abrigo para criança e adolescente – Raio de Sol 

 Albergue municipal 

 

Além destes, há ainda, o Centro Pop, o Abrigo Raio de Sol e o Albergue 

Municipal.  

A figura abaixo permite visualizar os territórios abrangidos pelos CRAS de 

Canoas. O CRAS Noroeste 1, localizado no bairro Harmonia abrange os bairros 

Harmonia e Centro. O CRAS Noroeste 2, localizado no Mathias Velho abrange 

Mathias Velho, São Luís e Industrial.  
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O CRAS Nordeste, no Guajuviras, abrange os bairros Guajuviras, Olaria, 

Estância Velha, Marechal Rondon, Igara, São José e Brigadeira. O CRAS Sudoeste, 

no Fátima, abrange os bairros Fátima, Rio Branco e Mato Grande e, o CRAS 

Sudeste, em Niterói, abrange os bairros Niterói e Nossa Senhora das Graças. 

  

Mapa 15 – Território de abrangência dos CRAS - Canoas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - DVSAGI 

 

No que se refere à posição dos CRAS em relação às escolas, o mapa a 

seguir permite observar que um grande número de escolas municipais, tanto de 

ensino fundamental quanto de educação infantil, não está dentro dos raios 

estabelecidos como aceitáveis para a cobertura da população em situação de 

vulnerabilidade. 

Observa-se também, que algumas escolas se encontram dentro de raios de 

mais de um CRAS, isso aponta para uma sobreposição das áreas de abrangência 

dos CRAS em relação à localização das escolas. 
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Mapa 16 – Acessibilidade aos serviços educacionais infantis e fundamentais - 
Canoas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - DVSAGI 

 

No mapa a seguir, observa-se que um grande número de escolas de ensino 

médio, está dentro dos raios estabelecidos como aceitáveis para a cobertura da 

população em situação de vulnerabilidade, mas mesmo com o aumento das 

distâncias para a adequação, ainda há escolas que não possuem a distância 

aceitável para a acessibilidade dos CRAS, enquanto outras estão no raio de alcance 

de mais de um. 
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Mapa 17 – Acesso aos serviços educacionais de nível médio - Canoas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - DVSAGI 

 

Quanto aos dois CREAS municipais, a capacidade de atendimento apresenta-

se, conforme área de abrangência. Em municípios de grande porte, faz-se 

necessária a implementação de 01 CREAS a cada 200.000 habitantes. O mapa a 

seguir, permite visualizar os territórios cobertos pelos CREAS Leste e Oeste. 
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Mapa 18 – Territórios de abrangência dos CREAS - Canoas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - DVSAGI 

 

O CREAS Leste abrange os bairros dos quadrantes Nordeste (Guajuviras, 

Olaria, Estância Velha, Marechal Rondon, Igara, São José e Brigadeira) e Sudeste 

(Niterói e Nossa Senhora das Graças), localizado no bairro Guajuviras, e o CREAS 

Oeste abrange os bairros dos quadrantes Noroeste (Mathias Velho, São Luís, 

Industrial, Harmonia e Centro) e Sudoeste (Fátima, Mato Grande e Rio Branco), está 

localizado no Centro. 

Para análise da cobertura de atendimento da Política Nacional de Assistência 

Social, a NOB-SUAS delimita as estruturas necessárias conforme indicadores 

quantitativos da população dos municípios, dividindo-os em pequenos, médios, 

grandes e metrópoles. Canoas se encaixa na classificação de grande porte, que 

estabelece as estruturas de atendimento para uma população de 100.001 até 

900.000 habitantes. 
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3.4 Entidades Inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social 

Em julho de 2015, conforme relatório fornecido pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social existiam 36 entidades inscritas no CMAS. Oito (8) entidades 

localizam-se no quadrante nordeste, dezessete (17) no Noroeste, seis (6) no 

sudeste, quatro (4) no sudoeste e uma entidade localiza-se na cidade de Porto 

Alegre atendendo a demanda da população canoense. 

 

Quadro 4 – Entidades socioassistenciais por quadrante - Canoas 

TERRITÓRIO Nº ENTIDADES

NOROESTE 17

NORDESTE 8

SUDOESTE 4

SUDESTE 6

FORA MUNICÍPIO 1

TOTAL 36  

Fonte: Relatório das Entidades inscritas no CMAS em 8 de julho de 2015, disponibilizado pela SMDS. 

 

3.5 Tecnologia Humana: Recursos Humanos dos Serviços Socioassistenciais 

da Rede Pública 

 

 Quando se aborda a temática da Política Pública de Assistência Social, 

um dos principais desafios a serem superados na sua implantação é a composição 

das equipes dos diferentes serviços socioassistenciais. Não é nenhum exagero 

afirmar que a principal tecnologia existente nessa área é a humana. Os serviços 

socioassistenciais são marcados por um forte conteúdo relacional, onde os 

atendimentos individualizados, os acompanhamentos familiares, as abordagens 

grupais dependem não só da presença de profissionais, mas da formação de uma 

relação de confiança, de formação de vínculo das famílias usuárias e da 

comunidade com as equipes e vice-versa, gerando desta forma acolhimento. 

Segundo Marla Fernanda Kuhn, o acolhimento é compreendido como uma postura. 

 

[...] em todo lugar em que ocorrer esse encontro entre usuário e trabalhador 
das políticas públicas, operam-se processos tecnológicos que visam à 
produção de relações de escutas e responsabilizações, as quais se 
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articulam com a constituição de vínculos e dos compromissos em projetos 
de intervenção.  

Atuar sobre necessidades em busca da construção de algo que possa 
representar a conquista da superação da dor e do sofrimento promove a 
qualidade na vida e na cidadania. Acolhimento como postura-processo se 
constitui em atributo de uma prática social realizada por qualquer 
trabalhador; desvelar seus vários significados e focá-los analiticamente é 
criar a possibilidade de pensar a micropolítica do processo de trabalho, dos 
modelos de atenção, dos processos institucionais, dando visibilidade ao 
modo privado de agir no interior de coletivos de trabalho. 
O trabalho de acolhimento é, então, a nosso ver, nessa perspectiva da 
postura do profissional, a ação central de acessibilidade do usuário à 
política pública, dispositivo de aproximação e encontro das diversas vozes e 
necessidades presentes nos territórios. Trata-se de acolher a vida como ela 
é em toda sua plenitude, construindo responsabilidades e protagonismos 
(KUHN, 2016, p.15). 

 

Considerando o processo de acolhida como uma chave essencial para 

compreender o conteúdo relacional do SUAS, busca-se efetivar garantias para 

realização deste processo de trabalho. Dentre estas necessidades está a 

composição das equipes dos serviços.  Segundo a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS), existem estruturas mínimas de 

composição de equipes para os serviços.  

A estabilidade do vínculo trabalhista é essencial para a consolidação do 

trabalho no SUAS. A formação do vínculo do serviço com o território, e a 

consolidação do processo de trabalho das equipes, que passa por mapear as 

especificidades do território, é tarefa que demanda tempo, estabilidade e 

aprendizado. Ao contrário, a falta ou a rotatividade de profissionais compromete 

fortemente as ações dos serviços, pois as ações não se complexificam, não se 

aprofundam, sofrem descontinuidades nas ações o que reduz o impacto da política 

pública nos territórios. 

No que se refere aos CRAS, para municípios de grande porte como Canoas, 

para cada 5000 famílias referenciadas, o equipamento deve contar com no mínimo 4 

profissionais de nível superior, sendo dois assistentes sociais, um psicólogo e um 

profissional que componha o SUAS, e 4 profissionais de nível médio (BRASIL, 2006, 

p.19), sendo essa a equipe técnica. Outro parâmetro trazido pela NOB-RH/SUAS é 

que o quadro seja preferencialmente preenchido por profissionais concursados, haja 

vista a intenção explicita na norma, de eliminar a precarização dos vínculos 
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trabalhistas. Considerando-se a perspectiva acima, passa-se apresentar composição 

atual das equipes de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta 

complexidades, analisando sua relação com os parâmetros da NOB-RH/SUAS. 

3.5.1 Equipamentos de Proteção Social Básica e os parâmetros da NOB/RH-SUAS 

O CRAS Sudeste tem em sua composição, um profissional de ensino superior 

a menos que o previsto pela NOB/RH - SUAS, em sua equipe de referência, sendo 

todos vinculados como servidores públicos. Quanto aos profissionais de ensino 

médio conta com metade do previsto, sendo estes dois com vínculo terceirizado, 

como pode ser visto no quadro abaixo. O vínculo terceirizado compreende um 

processo de precarização do trabalho, haja vista o valor salarial reduzido, o tempo 

de contrato determinado e instável. Além disso, embora não seja uma determinante, 

pode contribuir para uma redução da autonomia do trabalhador, posto que a 

necessidade de preservar o emprego lhe convida a uma atuação mais contida. Já 

para ensino fundamental, há uma profissional Servente. 

 
Quadro 5 – Recursos Humanos CRAS Sudeste 

CRAS SUDESTE 

Função Escolaridade Vínculo 

1 Cadastradora Ens. Médio Terceirizada 

1 Coordenadora Superior Serv. Público 

1 Ass. Social Superior Serv. Público 

1 Servente Ens. Fundamental Serv. Pública 

1 Pedagoga Superior Serv. Pública 

1 Psicóloga Superior Serv. Pública 

1 Educadora Social Superior Terceirizada 

Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 

 

A equipe de referência do CRAS Sudoeste conta com metade do número de 

trabalhadores de nível superior, conforme normatizado pela NOB/RH-SUAS e com 

um a menos de nível médio. A diferença está no vínculo, sendo todos servidores 

públicos e com Servente, que também possui ensino médio, como pode ser 

visualizado no quadro a seguir. O serviço conta com uma coordenadora, servidora 

do quadro municipal, com nível superior. 
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Quadro 6 - Recursos Humanos CRAS Sudoeste 

CRAS SUDOESTE 

Função Escolaridade Vínculo 

1 Cadastradora Ens. Médio Serv. Pública 

1 Coordenadora Superior Serv. Pública 

1 Servente Ens. Médio Serv. Pública 

1 Psicóloga Superior Serv. Pública 

1 Educadora Social Ens. Médio Serv. Pública 

1 Ass. Social Superior Serv. Pública 

Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 

 

O CRAS Nordeste conta com todos os profissionais de nível superior previstos 

na normativa, dos recursos humanos, sendo todas servidoras públicas. Entre 

Educadores Sociais, oficineiros e cadastradores, conta com o quadro completo de 

ensino médio, porém o vínculo dos quatro profissionais é terceirizado. Compõem 

ainda a equipe, duas serventes, com nível fundamental. O serviço conta com uma 

coordenadora, servidora do quadro municipal, com nível superior. 

 
Quadro 7 - Recursos Humanos CRAS Nordeste 

CRAS NORDESTE 

Função Escolaridade Vínculo 

1 Coordenadora Superior Serv. Pública 

1 Educador Social Ens. Médio Terceirizado 

2 Oficineiros Ens. Médio Terceirizado 

1 Cadastradora Ens. Médio Terceirizada 

2 Servente Ens. Fundamental Serv. Pública 

3 Ass. Sociais Superior Serv. Pública 

1 Pedagoga Superior Serv. Pública 

Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 

 

O CRAS Noroeste I contém um profissional de nível superior a menos do que o 

normatizado pela NOB/SUAS-RH, ou seja, menos que o mínimo previsto. Quanto 

aos profissionais de nível médio, da equipe de referência, o serviço conta com 

apenas dois, sendo ambos terceirizados. Há ainda uma Servente, servidora pública 

com ensino médio. O serviço conta com uma coordenadora, servidora do quadro 

municipal, com nível superior. 
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Quadro 8 - Recursos Humanos CRAS Noroeste 

CRAS NOROESTE I 

Função Escolaridade Vínculo 

1 Educador Social Ens. Médio Terceirizado 

1 Servente Ens. Médio Serv. Pública 

2 Ass. Sociais Superior Serv. Públicas 

1 cadastradora Ens. Médio Terceirizada 

1 Coordenadora Superior Serv. Pública 

Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 

 

O CRAS Noroeste II conta com apenas dois profissionais de ensino superior, 

servidoras públicas na equipe de referência. Quanto às profissionais de ensino 

médio, ambas possuem vínculo terceirizado, não há Servente na equipe. O serviço 

conta com uma coordenadora, servidora do quadro municipal, com nível superior. 

 
Quadro 9 - Recursos Humanos CRAS Noroeste II 

CRAS NOROESTE II 

Função Escolaridade Vínculo 

1 Pedagoga Superior Serv. Pública 

1 Ass. Social Superior Serv. Pública 

1 Cadastradora Ens. Médio Terceirizada 

1 Coordenadora Superior Serv. Pública 

1 Educador Social Superior Terceirizado 
Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016  

 

Em geral, todos os CRAS dos quatro quadrantes do município têm defasagem 

na composição das equipes. Apenas um dos CRAS não conta com algum 

profissional terceirizado e um dos CRAS não conta com profissional Servente. Este 

quadro demonstra fragilidade em serviços que são responsáveis pela execução do 

PAIF e de alguns dos SCFV. Terceirizações são efetivadas em contratos com prazo 

e podem apresentar rotatividade de trabalhadores, estes aspectos refletem na oferta 

e qualidade dos serviços.  

Além da precariedade da terceirização, um dos CRAS não conta com Servente, 

o que permite inferir que os próprios trabalhadores suprem a falta deste profissional 

na equipe. Ao fazer isso, reduzem o tempo disponibilizado para as atividades de 

suas funções. Embora a NOB/SUAS-RH estabeleça um parâmetro mínimo a ser 
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alcançado, mesmo em situações de quadros completos, o mínimo previsto não 

significa o necessário. Está, muito mais para um padrão mínimo a ser alcançado. 

Um dos desafios que se colocam ao SUAS em Canoas, está em completar o quadro 

funcional das equipes dos serviços de proteção básica. 

O Centro de Convivência do Idoso conta apenas com uma servidora pública, 

como coordenadora. Trata-se de um serviço que visa aglutinar atividades voltadas 

para a população idosa de Canoas. O Centro de Convivência do Idoso foi 

inaugurado em 1998 e é mantido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social. O Centro atende diversos grupos da terceira idade de Canoas conveniados.  

 
Quadro 10 - Recursos Humanos Centro de Convivência do Idoso 

CCI 

Função Escolaridade Vínculo 

1 coordenadora Superior Serv. Pública 

Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 

 

 A necessidade de superação da realidade das equipes foi apontada entre as 

prioridades da Conferência Municipal de Assistência Social, ocorrida em 2015, que 

deliberou que é preciso garantir as equipes de referência de maneira proporcional ao 

número de habitantes e combater a precarização do trabalho. Segundo as 

deliberações, mais detalhadamente, seria necessário:  

 

1 - Garantir as equipes de referência preconizadas na NOB SUAS para 
todos os equipamentos de Assistência Social, e melhoria da infraestrutura 
garantindo acessibilidade universal e melhorando a localização, 
promovendo o enfrentamento da desproteção social. 3. Garantir equipes de 
referência proporcional ao número de habitantes, assim como investimento 
em estrutura física e equipamentos adequados, inclusive com 
acessibilidade; profissionais concursados conforme NOB/RH, para garantia 
da continuidade dos serviços, evitando a precarização do trabalho com 
terceirização descontinuada; mais serviços e programas e equipe 
multidisciplinar com capacitação permanente (LUDWIG e ROSA, 2015, p.7). 

  

A seguir, passa-se analisar a composição das equipes dos equipamentos de 

Proteção Social Especial e Média e Alta Complexidades. 



 

 

 

70 

 

3.5.2 Equipamentos de Proteção Social Especial de Média Complexidade e os 

parâmetros da NOB/RH-SUAS 

 

A composição das equipes dos CREAS, também determina a relação entre o 

conceito de acolhimento, as diretrizes da NOB-RH/SUAS e as deliberações da 

conferência municipal de Assistência Social. Segundo a NOB-RH/SUAS, um CREAS 

com capacidade de atendimento de 80 pessoas/indivíduos, para um município como 

Canoas, deverá contar como uma equipe composta por 1 coordenador, 2 

assistentes sociais, 2 psicólogos, 1 advogado, 4 profissionais de nível superior ou 

médio e 2 auxiliares administrativos (BRASIL, 2006, p.20). 

O CREAS Leste apresenta um equipe deficitária, com um psicólogo e três 

profissionais de ensino médio a menos do que o normatizado pela NOB/SUAS-RH, 

como pode ser visualizado no quadro à seguir. Da equipe composta por sete 

membros, apenas a coordenadora, com ensino superior, e as duas Serventes, com 

ensino fundamental, são servidoras públicas. Duas assistentes sociais e uma 

psicóloga possuem vínculo terceirizado.  
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Quadro 11 – Recursos Humanos CREAS Leste 

CREAS LESTE 

Função Escolaridade Vínculo 

1 Coordenadora Superior Serv. Pública 

2 Ass.Sociais Superior Terceirizadas 

1 Psicóloga Superior Terceirizada 

1 Orientadora Ativ. 
Lúdicas 

Ens. Médio Terceirizada 

2 Servente Ens. Fundamental Serv. Públicas 
Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 

 

 O CREAS Oeste conta com quinze profissionais em seu quadro, sendo a 

equipe completa no que propõe a NOB/RH-SUAS. Destes, seis são servidores 

públicos, sendo dois Assistentes Sociais, dois Educadores Sociais e uma agente de 

apoio com ensino superior e uma servente com ensino fundamental. Oito 

profissionais são terceirizados, três oficineiros com escolaridade entre ensino médio 

e superior, dois Educadores Sociais com ensino superior, uma Psicóloga, um 

Advogado e um motorista com nível médio. A coordenação do serviço possui ensino 

superior e está cedida ao CREAS. Embora com uma equipe numerosa, que permite 

inferir que este equipamento efetue abordagem de rua, este também apresenta 

fragilidades quanto à quantidade de trabalhadores terceirizados. 

 
Quadro 12 – Recursos Humanos CREAS Oeste 

CREAS OESTE 

Função Escolaridade Vínculo 

2 Ass. Social Superior Serv. Pública 

3 Oficineiros Superior/Médio/Superior Incompleto Terceirizados 

2 Educadores sociais Superior Terceirizados 

2 Educadores sociais Superior Serv. Públicos 

1 Psicóloga Superior Terceirizada 

1 Coordenador Superior Cedido 

1 Agente de Apoio superior Serv. Público 

1 Assessora Jurídica Superior Terceirizada 

1 Motorista Ens. Médio Terceirizado 

1 Servente Ens. Fundamental Serv. Pública 
Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 
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Segundo as normativas para o Centro de Referência especializado para 

Pessoas em situação de Rua - Centro Pop, um equipamento com capacidade de 

atendimento 80 casos (famílias ou indivíduos/mês), deve contar com: 01 

Coordenador (a); 02 Assistentes Sociais; 02 Psicólogos (as); 01 Técnico de nível 

superior, preferencialmente com formação em Direito, Pedagogia, Antropologia, 

Sociologia ou Terapia Ocupacional; 04 Profissionais de nível superior ou médio para 

a realização do Serviço Especializado em Abordagem Social (quando ofertada pelo 

Centro POP), e/ou para o desenvolvimento de oficinas socioeducativas, dentre 

outras atividades; 02 Auxiliares Administrativos (BRASIL, 2011, p.53). 

O Centro Pop de Canoas contém apenas um dos cinco dos profissionais de 

ensino superior previstos pela normativa, sendo um assistente social. Entre os que 

comporiam o quadro de nível médio, encontram-se na equipe um educador social e 

dois agentes de apoio, todos com ensino superior. Além destes, há um coordenador, 

com ensino superior, motorista e servente, ambos com ensino fundamental. Todos 

os profissionais são servidores públicos. Da mesma forma que os demais 

equipamentos públicos, o Centro Pop conta com equipe extremamente reduzida. 

 
Quadro 13 – Recursos Humanos Centro Pop 

CENTRO POP 

Função Escolaridade Vínculo 

1 Coordenador Superior Serv. Público 

1 Educador Social Superior Serv. Público 

2 Agente de Apoio Superior Serv. Público 

1 Servente Ens. Fundamental Serv. Público 

1 Motorista Ens. Fundamental Serv. Público 

1 Ass. social Superior Serv. Público 
Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 
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3.5.3 Equipamentos de Proteção Social Especial de Alta Complexidade e os 

parâmetros da NOB/RH-SUAS 

 O abrigo institucional é um equipamento voltado para proteção social de 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva. Trata-

se de um espaço para acolhimento provisório, devendo abrigar no máximo 20 

usuários por equipamento (BRASIL, 2009). Sua equipe deve ser composta por: 1 

coordenador; 2 profissionais de nível superior para cada 20 crianças e adolescentes; 

1 Educador Social, nível médio, para cada 10 crianças e adolescentes por turno; 1 

Auxiliar de Educador Social, nível médio, para cada 10 crianças e adolescentes por 

turno. Havendo pessoas com deficiência, as proporções para Educadores e 

auxiliares diminuem.  

No quadro abaixo se apresenta a equipe do equipamento. Destaca-se o fato 

de este contar com profissionais todos vinculados como servidores públicos.  

 
Quadro 14 – Recursos Humanos Abrigo Raio de Sol 

ABRIGO RAIO DE SOL 

Função Escolaridade Vínculo 

1 Coordenador Ens. Superior Incompleto Serv. Público 

1 Ass. Social Superior Serv. Público 

9 Educador Social Superior Serv. Público 

4 Agente de apoio Ens. Médio Serv. Público 

4 Serventes 
2 Fundamental Incompleto/ 2 Ens. Médio 

completo 
Serv. Público 

1 Aux. Administrativo Ens. Médio Serv. Público 

1 Psicóloga Superior Serv. Pública 

2 Serventes Ens. Fundamental Terceirizadas 
Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 

 

Quanto aos serviços de acolhimento para população em situação de rua, não 

se encontraram referências que apontassem a composição básica da equipe de 

referência do serviço. Destaca-se que, para este equipamento, todos os 

profissionais estão vinculados como servidores públicos. 
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Quadro 15 – Recursos Humanos Albergue Municipal 

ALBERGUE 

Função Escolaridade Vínculo 

4 Agente de Apoio 2 Ens. Médio/ 2 Superior Serv. Público 

1 Operário Ens. Fundamental Serv. Público 

2 Servente Ens. Fundamental Serv. Público 

1 Ass. social Superior Serv. Público 

3 Educador Social Superior Serv. Público 

1 Coordenadora Superior Serv. Público 

1 Motorista Ens. Fundamental Serv. Público 
Fonte: DVSAGI/SMDS - Sistematização equipe Observasinos - Jun. 2016 

 

Esta seção visou apresentar a composição das equipes, à luz das normativas 

existentes para a composição das equipes dos equipamentos públicos. A partir 

dessa análise, verificou-se que há o desafio para o SUAS em Canoas de consolidar 

a composição das equipes de toda a rede pública de Proteção Social Básica e 

Especial de Média Complexidade.  

Este fato entende-se como processo de construção do SUAS, haja vista o 

crescimento apresentado pela Assistência Social do município nos últimos sete 

anos. Em meio a muitos avanços da implantação dos serviços, cabe agora o 

fortalecimento e a consolidação das equipes dos equipamentos. 
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4. QUADRANTE NOROESTE 
 

O Quadrante Noroeste é composto por cinco bairros: Centro, Harmonia 

Industrial, Mathias Velho e São Luiz. De acordo com o censo de 2010, o quadrante 

possui uma população total de 107.360 pessoas. 

A seguir, apresenta-se cada bairro do quadrante, com suas particularidades 

sociodemográficas e históricas. 

 

4.1 Características Sócio Históricas 

 

Neste item apresentam-se aspectos históricos de cada bairro do quadrante. 

4.1.1 Bairro Industrial 

No que se refere ao bairro Industrial, não foram encontrados registros 

históricos com exceção da Lei nº 4.436, de 30 de janeiro de 2003. 

4.1.2 Bairro Mathias Velho 

O histórico do bairro Mathias Velho, apresentado nas páginas que seguem, 

tem como referência o livro “Mathias Velho”, 6º volume do projeto Canoas – para 

lembrar quem somos: Mathias Velho.  

O bairro Mathias Velho é um dos maiores bairros em termos populacionais do 

Estado do Rio Grande do Sul. Junto com outras vilas de Canoas foi reconhecido 

como bairro em 5 de novembro de 1975, pela Lei Municipal nº 1662.  

A área de territorial do atual bairro, que inicialmente pertenceu a Saturnino 

Mathias Velho. Nessa propriedade fora desenvolvida a pecuária e plantio de arroz. A 

partir de 1950, foi gradativamente diminuindo a atividade pecuária e agricultura, 

tornando-se área residencial. 

A partilha dos bens de Saturnino Mathias Velho foi administrada pelo seu filho 

Mario de Souza Velho e compartilhada entre seus herdeiros, sendo posteriormente 

vendidas para a formação de um loteamento. Existem algumas versões quanto á 

origem do nome do bairro. Uma destas refere-se ao nome do primeiro proprietário.  
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Uma das comunidades do bairro é conhecida pelo nome de “Santo Operário” 

como uma homenagem a um líder sindical morto pela polícia durante manifestação, 

fato este que teve repercussão nacional. Em assembleia de moradores, foi decidido 

que os nomes das ruas fariam menção às lutas e conquistas, tais como Sino da 

União, Libertação, Romeiros e Dezoito de Novembro. 

A longa história da luta por condições básicas para morar, como luz, água 

encanada, calçamento, entre outras, foi valorizada pelos depoimentos de 

moradores, representantes antigos ou atuais dos Poderes Executivo e Legislativo, 

bem como documentos oficiais. A grande Mathias Velho cresce a todo o momento, 

com novas reivindicações surgindo. O aprendizado que se obtém através das 

diversas fontes históricas é que as tensões entre moradores e órgãos oficiais na 

busca das condições mínimas de infraestruturas, têm resultado na organização do 

diálogo entre comissões de moradores e autoridades, na maior parte das vezes 

obtendo resultados positivos. 

O bairro era visto com um lugar violento. Até metade do ano de 1993, 

segundo dados da 1ª Delegacia de Polícia, que atende os bairros Centro e Mathias 

Velho, havia um total de mil oitocentos e setenta e nove ocorrências entre furtos, 

lesões corporais, roubos, estelionato e homicídios. A maioria dos casos vinha do 

Mathias Velho. Em 1981 houve a inauguração de um Posto de Polícia Montada da 

Brigada Militar. Ainda assim, em 1983, contava-se com apenas seis policiais e duas 

viaturas para atuar no local.  

Nos anos cinquenta e sessenta, as oportunidades de diversão no bairro eram 

muito limitadas. Boa parte dos times de futebol de Canoas teve sede em Mathias 

Velho, demonstrando que o esporte era bastante apreciado. Segundo relatos, havia 

uma discriminação racial no bairro. Os clubes que promoviam diversão tinham o 

mesmo nome Caixeiral e Gremave, mas um era para os brancos e o outro para os 

negros. Este foi incendiado e venderam a área, unificando os demandantes em um 

só salão.  

Outra opção de lazer em Mathias Velho era o trabalho que se desenvolveu 

em torno da capoeira e que era congregado à educação e esporte. No bairro 
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existem duas praças, sendo que a maior é a Pio X, de grande importância para a 

comunidade, e a outra fica junto ao Centro Social Urbano8 Victor Hugo Ludwig, 

inaugurado em 9 de novembro de 1978, pelo então presidente da República General 

Ernesto Geisel, fruto de uma parceria entre Governo Federal e a Prefeitura. 

O Centro era de grande importância para os moradores, pois desenvolvia 

muitas atividades e era o ponto de referência na região. Possuía quadra polivalente 

para a prática esportiva, uma cancha de areião, uma cancha de bocha e uma 

pracinha de brinquedos. 

Até início dos anos setenta funcionou um hipódromo entre as Ruas São Sepé, 

Livramento, Florianópolis e Rio Grande do Sul, que atraia pessoas de todo o Estado. 

Sobre os movimentos comunitários, os moradores do Mathias Velho tiveram 

que lutar pelas benfeitorias que mantêm até hoje. A forma utilizada foi à união das 

pessoas em torno dos objetivos, tarefa complicada, devido à falta de experiência em 

organização de movimentos. 

O bairro conta com várias instituições para congregar os moradores. A 

Paróquia São Pio X coordena treze capelas, em geral integradas também por um 

Clube de Mães. Na época havia oito Clubes de Mães atuando. Para além destes, 

havia igrejas luteranas e outros templos. O bairro contava com um CTG, o Alma 

Crioula. Existiram também, duas escolas de samba no bairro: a Mocidade 

Independente e os Acadêmicos de Canoas. 

Segundo relatos, a luta por melhores condições de vida local era constante. O 

desemprego no bairro era grande. Devido a isto, a comunidade da época organizou-

se em Frentes de Trabalho por meio da associação do bairro. Quem trabalhasse três 

dias por semana ganharia vinte quilos de alimentos. O trabalho consistia em abrir 

valetas nas ruas, ajudar a construir casas e o pagamento era subsidiado pela 

prefeitura. Para além deste, recebia-se uma cesta básica. Na Vila União dos 

Operários, as Frentes de Trabalho englobavam cento e sessenta pessoas por mês. 

                                            
 

8 O Decreto n. 75.922 de 1º de julho de 1975 da Presidência da República, criara o Programa 

Nacional de Centros Sociais Urbanos, com a finalidade de promover a integração social das pessoas 
das cidades, através do desenvolvimento de atividades comunitárias no campo da educação, cultura 
e desporto, da saúde e nutrição, do trabalho, previdência e assistência social e da recreação e lazer. 
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Sobre o processo de ocupação da vila Santo Operário, um morador revela 

que foi algo planejado, ao contrário do que muitos pensam. Conta que a preparação 

começou no natal de 1979, através da resistência à violência com que foram 

tratados os ocupantes. Nesta época foi fundada a Associação dos Moradores da Vila 

União dos Operários, que se estruturou de 1984 até 1989. A partilha dos terrenos foi 

realizada coletivamente, tendo como critério a necessidade de moradia. A vila 

organizou-se então em oitocentos e trinta lotes, além de várias áreas comunitárias, 

tais como horta, praça, sede da associação, campos de futebol e espaços para a 

igreja. 

Outro movimento no bairro é do grupo Chimarrão da Amizade que presta 

atendimento a crianças e adolescentes diversas vulnerabilidades. O reconhecimento 

do trabalho, por parte do poder público, veio com a doação de um terreno na Rua 

Caçapava, em 1990. Lá ocorriam oficinas de tecelagem e outros ofícios. Era 

oferecido atendimento médico e social, além de lazer e esporte.  

Fazendo parte do grupo, existe também a Casa Lar Terezinha do Menino 

Jesus, que abrigava na época, doze idosas com deficiência. A casa foi fundada em 

27 de dezembro de 1990. 

A Associação de Moradores do Bairro Mathias Velho foi fundada em 1980 e 

logo conquistou a instalação do posto da Brigada e a construção da Escola 

Municipal João Palma da Silva. 

No bairro funcionava a Pastoral da Criança que atendia as famílias com 

crianças com o trabalho voltado à pesagem e sopão. Além da multimistura, muito útil 

às famílias, feita na Casa de Saúde, na União dos Operários, em frente à Horta 

Comunitária.  

A Horta Comunitária surgida a partir da crise existente entre os anos de 1983 

e 1984 foi uma experiência exitosa por parte das Frentes de Trabalho. Quando 

ocorreu a ocupação, os grupos organizados desenharam um mapa e foram 

reservando espaços comunitários. Além da Horta, houve a previsão para a igreja e o 

pavilhão da Associação. 

Igualmente importante, era o trabalho desenvolvido pela creche da Horta 

Comunitária. O prédio da creche é resultado de um edital pela Rede Brasil Sul de 

Comunicações e Souza Cruz, que proporcionava verbas para projetos comunitários. 
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A creche comunitária desempenhava um papel fundamental na organização 

da vida das famílias de Mathias Velho e houve um tempo que chegou a abrigar vinte 

e quatro crianças. O trabalho realizado envolvia música, dobraduras, escrita do 

nome, danças, rodas, passeios, além de eventos comemorativos com a pastoral. 

A Associação dos Carroceiros e Catadores de Canoas deve ser destacada. 

Era assessorada pela igreja São Pio X. A igreja auxiliava as famílias associadas, 

conquistando o prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo trabalho 

desenvolvido na comunidade. A Associação de Carroceiros e Catadores de 

Materiais Recicláveis de Canoas é uma iniciativa que auxiliava a população daquele 

local, além de preservar o meio ambiente. 

As ocupações mais conhecidas são Getúlio Vargas ou Vila Sapo, Bom 

Sucesso, União dos Operários, Aldeia, Jesus Operário e Natal. Canoas enfrenta, há 

algum tempo, uma onda de ocupações, que foi considerada pela imprensa como a 

maior da década. Guajuviras e Jardim Atlântico foram as mais notadas, mas, em 

março, duas áreas nas imediações da Rua da Barca, em Mathias Velho foram 

destaques. Foram ocupadas também o loteamento Portobello, propriedade da 

Prefeitura, e uma área particular, ocupada por cerca de trezentas pessoas. 

4.1.3 Bairro São Luiz  

O histórico do bairro São Luiz, apresentado nas páginas que seguem, têm 

como referência singular o livro: São Luiz e São José – Identidades, Indústria e 

Universidade que é o 7º livro da série Canoas – para lembrar quem somos, lançado 

através de uma parceria entre o Centro Educacional La Salle e a Prefeitura 

Municipal de Canoas. Assim, realizamos a seguir uma breve retomada histórica do 

bairro, utilizando-nos de síntese do livro que foi produzido em 2001. 

O bairro São Luiz foi criado entre os anos quarenta e sessenta, como novo 

loteamento juntamente ao bairro São José que e se instituiu em moradia para a 

classe média. Esse loteamento era em zonas privilegiada e possíveis de transformar 

em atraentes locais de moradia. 

A origem de sua denominação permanece envolta em tradições populares. 

Segundo relatos, o nome de São Luiz foi dado em homenagem ao padroeiro de 

Canoas, São Luiz Gonzaga, anteriormente a década de mil novecentos e cinquenta. 
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A região possui uma geografia peculiar que a divide em parte alta e parte 

baixa, antes mesmo da construção da BR – 116 e da instalação da empresa 

TRENSURB. Desde o início a parte alta vem sendo mais valorizada, favorável ao 

plantio e a criação de animais. Ao contrário, a parte baixa é suscetível aos 

alagamentos típicos de Canoas. No passado, era parte da fazenda de Saturnino 

Mathias Velho, colocada à venda no processo de parcelamento entre os herdeiros.  

A região é uma das partes mais altas da cidade, além de ser um dos bairros 

mais antigos. Na parte baixa ocorrem problemas como falta de água, o que faz com 

que tenham de recorrer ao poço artesiano que se localiza na parte alta do bairro, na 

Rua Peru.  

A parte alta de São Luiz, em 1941, foi arrendada inicialmente com três lotes 

de quarenta hectares a pessoas que se dedicaram a vender leite para o município e 

Porto Alegre. 

São Luiz e São José são separados por apenas uma rua e surgiram com 

diferença de apenas dois anos. Suas imagens, antes bucólicas e de aparência 

ruralizada, atualmente estão ligadas ao perfil industrial e ao de uma universidade, o 

que o faz detentor de um dos maiores crescimentos de Canoas.  

No período em que iniciou a industrialização, um elevado número de 

descendentes italianos chegava à região vindo por orientação dos que aqui 

estavam. As empresas saíam de Porto Alegre e se estabeleciam em Canoas. Havia 

uma perspectiva de trabalho. Era uma época que havia a possibilidade de se 

adquirir um terreno com casa, com financiamento longo e prestações fixas.  

Para além destes, vieram para a região pessoas de origem alemã, ainda 

assim predominou a colonização italiana. Nas memórias populares, até 

aproximadamente metade dos anos noventa, ciganos acampavam em um terreno 

próximo à Ulbra. Até metade dos anos cinquenta havia lá a criação de gado zebu e 

era ficou conhecido como Zebulândia. A rodovia federal divide a cidade. O local que 

marca esta divisão é a igreja Nossa Senhora da Conceição.  

De acordo com memórias da comunidade, o início “Tudo era só mato. Não 

tinha telefone. Puxou-se tudo! A primeira coisa a ser feita foi um poço artesiano para 

poder ter água, porque a CORSAN não assegurava nada”. Quando a ULBRA iniciou 

sua ampliação, ainda como Faculdades Canoenses, enfrentou muitas dificuldades 

decorrentes de uma infraestrutura precária e despreparada para a nova demanda:  
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Segundo dados da imprensa da época, a construção de um sistema de 

captação de esgoto foi essencial para a melhoria das condições de vida, já que a 

região enfrentava alagamentos constantes. Em 1978, os registros da movimentação 

da Câmara dos Vereadores apontam para um alagamento não decorrentes de 

chuvas, mas por falta de escoamento das águas. O ”campo da CEEE” foi se 

transformando em uma verdadeira lagoa, constituída de massa fétida e altamente 

poluída, visto que as águas para ali drenadas recebiam em seu curso as descargas 

originárias de diversos postos de gasolina, fábricas e principalmente despejos de 

detritos sanitários. 

Além dos inconvenientes em termos de saúde pública provocada por essa 

situação, as chuvas da estação provocavam o alagamento de praticamente todas as 

residências situadas ao sul da Rua Evaristo da Veiga. Uma vala de drenagem pluvial 

corria ao longo da Rua Berto Círio. Em determinado ponto do canal, a concentração 

de óleo preocupou a população, que identificou o fato como um verdadeiro esgoto a 

céu aberto. Na imprensa local, o engenheiro sanitarista André Arnhold analisava que 

o canal servia para escoamento da água da chuva e esgoto cloacal, mas com o 

entupimento das foças, a maioria das casas despejava o esgoto direto na rede 

fluvial. 

Em meados dos anos da década de 1960, não havia nenhum tipo de 

pavimentação nas ruas. Todas eram de chão batido. As valas eram abertas e não 

havia água encanada. Toda a população se servia de poços cavados ou poços 

artesianos sendo que o primeiro poço artesiano foi construído em 1959. Conforme 

moradores, nos anos da década de 1980 a estrutura das ruas era precária, o que se 

modificou com o esforço dos moradores, que juntaram valores para a construção de 

calçamentos. A urbanização da localidade foi tardia. 

As empresas que se instalaram na área, também passaram por dificuldades 

com a parte de infraestrutura. A infraestrutura atual foi obtida por ação ou pressão 

das empresas.  

Até os anos de 1970, São Luiz foi considerado zona rural, integrado por 

residências com horta, tambos de leite, pequena criação de animais e poucos 

automóveis. Com o tempo e a chegada das empresas, passou-se de baixa 

trafegabilidade ao intenso movimento. 
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O crescimento industrial e a transformação das Faculdades Canoenses em 

Universidade trouxe à região um contingente de pessoas superior ao cotidiano local, 

com novas exigências e hábitos urbanos. Uma das consequências foi a dano a já 

precária estrutura de calçamento, além de aumentar a pressão pela construção de 

novas áreas de trafegabilidade de veículos. 

Na região foi implantado o primeiro trecho de iluminação pública a Mercúrio 

por meados de 1971. Alguns problemas com o transporte que afetavam a população 

foram resolvidos através de uma associação de moradores. Uma das comunidades 

auxiliadas foi a do chamado Parque Universitário. O conselho conseguiu os ônibus 

que iriam até o final do parque e o aumento do número de horários. 

Os avanços na área da comunicação são recentes, em 1998, verifica-se na 

imprensa local, que o conselho Pró-Bairro reclamava que São Luiz estava à margem 

do avanço tecnológico. 

Com o crescimento da São Luiz na década de 90 e com mais de dois mil 

estudantes, os moradores tinham necessidades de transporte coletivo. Sendo que 

este problema se estendeu por treze anos. 

A primeira indústria a se instalar na localidade foi a Sinos Bellini, em 1950, 

seguida da empresa Micheletto. Canoas é uma cidade bem localizada em função da 

proximidade com a capital, o que a torna atraente ao mercado, ainda que o 

desenvolvimento da região se deva em parte ao pequeno comércio.  

Mesmo antes das organizações em associações, algumas lideranças foram 

fundamentais para o atendimento de algumas necessidades. Um embrião dos 

movimentos comunitários foi a Associação dos Moradores das Vilas São Luiz e São 

José, desativada em 1965. Em 27 de novembro de 1979, as comunidades São José 

e São Luiz criaram uma associação chamada Centro Comunitário 1 de Julho, para 

fazer frente às necessidades dos bairros. A população foi ao poder público para 

solicitar um terreno para que pudessem construir a sede da associação. A Prefeitura 

atendeu ao apelo e cedeu um terreno na Rua João Leivas de Carvalho. Os 

moradores se mobilizaram para erguer o prédio. Em 1980 foi feita a primeira reunião 

para formar uma associação de mulheres, e mais tarde, em 1981, criaram-se as 

“Abelhinhas”. O trabalho seria desenvolvida com a população empobrecida, 

especialmente com a população idosa.  



 

 

 

83 

O Centro Comunitário 1º de Julho possuía, com uma de suas ações, um jornal 

denominado O Comunitário, que nos anos setenta possuía um conteúdo alinhado ao 

espirito de revolta contra o regime militar e a luta pelo retorno das liberdades 

democráticas. 

O Centro Social Urbano recebeu o terreno da sua sede, por intermédio da Lei 

nº 1820, de 1978, localizando-se nos loteamentos de São José e São Luiz. Para 

dinamizar e tornar utilitário o Centro buscaram estabelecer parcerias e convênios, 

como o assinado em abril de 1981, entre a Fundação Estadual do Bem-Estar do 

Menor (FEBEM), a Fundação Gaúcha do Lazer e Recreação (FUNLAR) e a 

Prefeitura Municipal de Canoas, visando ao atendimento de 1410 menores, através 

da FEBEM. 

A maior parte das demandas da comunidade de São Luiz foi pelo Conselho 

Pró-Bairro. O Conselho é formado por representantes de várias entidades como 

escolas, Associação dos Aposentados (APATEC), Associação Juventus, CTG Seiva 

Nativa, entre outros.  

Conforme um morador do Parque Universitário houve movimentações para a 

constituição de uma nova associação. Fora definido o estatuto e o nome da 

instituição: Associação de Moradores do Residencial Parque Universitário (AMPRU). 

No que se refere ao lazer, o futebol foi o ponto forte, porém, atualmente 

perdeu seu espaço e o campo não existe mais. Dentre os mais conhecidos lugares 

para reunir-se com os vizinhos e amigos estão o Centro 1º de Julho e o CTG Seiva 

Nativa, fundado em novembro de 1988. 

4.2.4 Bairro Centro 

O histórico do bairro Centro, apresentado nas páginas que seguem, tem como 

referência singular o livro Centro que é o 3º livro da série Canoas – para lembrar 

quem somos: Centro. Lançado através de uma parceria entre o Centro Educacional 

La Salle e a Prefeitura Municipal de Canoas. Assim, realizamos a seguir uma breve 

retomada histórica do bairro, utilizando-nos da síntese do livro que foi produzido em 

1996. 

A origem do bairro Centro deu-se a partir de dois loteamentos. O primeiro foi 

implantado em 1874, pelo fazendeiro Major Vicente Ferrer da Silva Freire, por 
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ocasião da inauguração do trecho da ferrovia São Leopoldo – Porto Alegre. Este 

loteamento limitava-se a um corte de chácaras postas à venda por Vicente Freire 

junto à Estação de trens e ao longo da linha férrea, compradas por Israel Schell. 

Mais tarde, após a emancipação política da cidade, a gestão do prefeito 

Aluízio Palmeiro Escobar tentou transferir o centro da cidade para o alto da Rua 

Santos Ferreira, porém encontrou resistência por parte de alguns cidadãos com 

influência política da época, o que fez com que a administração municipal 

abandonasse o projeto de mudança do centro.  

Na década de 1940, a maioria das ruas do centro ainda apresentava aspecto 

de arrabalde, bastante diferente da atualidade. Em 1934, chegou à Canoas o Irmão 

Lassalista Henrique Justo, viera para estudar e seguir sua vocação religiosa. Na 

época, Canoas era uma aldeia, com a igreja São Luís recém-inaugurada e 

inacabada. No centro havia edifícios, a Casa Vargas, a Farmácia Porcello e o 

Cinema Mattos. O colégio La Salle era o maior de Canoas. O crescimento foi rápido, 

no atual Centro Cultural e onde funcionava a antiga estação ferroviária terminava o 

centro da cidade. 

Dentre as referências encontram-se as praças Santos Dumont, entre a Rua 

Frei Orlando e rua Ipiranga com a BR-116, é conhecida entre os canoenses como 

Praça do Avião, por estar decorada com um avião suspenso no ar, fixado por 

colunas; Praça Emancipação, entre as ruas Frei Orlando, Ipiranga, 15 de Janeiro e 

Victor Barreto, que foi inaugurada em 26 de abril de 1958; Praça da Bandeira, entre 

as ruas Cônego José Leão Hartmann, Coronel Vicente e Guilherme Schell. Esta 

última, mesmo antes de sua urbanização estar concluída, foi o local, por excelência, 

da comemoração dos grandes eventos cívicos, além de ter sido o primeiro 

logradouro público construído e entregue à coletividade. Foi inaugurada com uma 

missa campal, em 15 de janeiro de 1941. 

A Estação Ferroviária também é identificada como referência, sendo um dos 

fatores fundamentais para que Canoas se transformasse de lugar bucólico em 

cidade populosa foi à estação ferroviária. O primeiro cinema da cidade foi 

inaugurado em 1914. Era o Cine Porcello. Mais tarde, surgiu o cinema Central de 

Arthur Pereira de Vargas no local do atual edifício Bonafide.  

O cinema começou a fazer parte do cotidiano de Canoas com as projeções do 

seu Ernesto Longoni, em 1916, no salão do sobrado da sua família, que ficava na 
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Rua Santos Ferreira, ali, precariamente, funcionava o divertimento, com cabine para 

instalar o projetor que servia de tela. O sobrado, infelizmente, foi destruído por um 

incêndio em 13 de junho de 1920. 

Segundo relatos, onde é a passarela do TRENSURB, existia um marco com a 

seguinte homenagem: “Essa estrada foi construída por iniciativa de Victor Barreto de 

Oliveira. O povo de Canoas agradecido. 1909”.  

A história do bairro Centro está fortemente relacionada com o início do 

processo de urbanização da cidade. 

 

4.2.5 Bairro Harmonia 

O histórico do bairro Harmonia, apresentado nas páginas que seguem, tem 

como referência singular o livro Bairro Harmonia: um mosaico gigante em Canoas, 

que é o 12º livro da série Canoas – para lembrar quem somos, lançado através de 

uma parceria entre o Centro Educacional La Salle e a Prefeitura Municipal de 

Canoas. Assim, realizamos a seguir uma breve retomada histórica do bairro, 

utilizando-nos da síntese do livro que foi produzido em 2013. 

O bairro foi fundado em meados de 1950. A formação do bairro Harmonia 

está relacionada a um personagem nativo de terras distantes, Leão Zelmanovitz, um 

dos membros das 38 famílias judaicas (cerca de 300 pessoas) que, em agosto de 

1904, vindos da Bessarábia (sudeste da Rússia), receberam permissão para emigrar 

para o Brasil. Zelmanovitz teria encontrado no local um refúgio de paz e 

tranquilidade, com capões, fontes de água e inúmeras árvores, logo, batizaram 

aquelas terras com o nome de Harmonia. 

Somente em 1956, o loteamento registrou junto ao Poder Público uma das 

suas principais marcas: a articulação comunitária. Nesse ano, foi elaborado um 

Memorial por parte da Associação de Amigos do Parque Harmonia.  

No documento referente aos loteamentos que foram executados em Canoas 

no período de 1945 até o final da década de 1950; está o Parque Residencial 

Harmonia (1ª parte); e o Parque Residencial Harmonia (2ª parte). 

A abertura do Bairro Harmonia começou antes de ter sua autorização 

oficializada pelo Poder Público, pois famílias já residiam na área quando a planta foi 
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aprovada. É o que prova o relatório de Polícia de Canoas do ano de 1953 que, em 

sua seção de vilas e loteamentos, cita Harmonia entre os maiores loteamentos da 

cidade. 

No princípio, o então Parque Residencial Harmonia era bastante procurado 

por ser próximo ao centro de Canoas. Por outro lado, a localização do bairro junto ao 

Rio dos Sinos acabou por dar forma ao mais notável de seus problemas urbanos: as 

enchentes.  

A participação comunitária, por meio de articulações e reivindicações junto ao 

poder público, esteve no cerne da formação da Harmonia. Em 1995, a população 

elegeu como grande marca do bairro a infraestrutura.  

Conforme registros existem outros loteamentos que compõe Harmonia, além 

dos dois residenciais lançados em 1954. Destaca-se o Loteamento Dois Amigos e a 

Vila Cerne, cujas origens são da década de 1960.  

Em relação à Vila Cerne há uma planta, datada de 1968, que mostra algumas 

das principais ruas do local naquele ano, a saber: Romeu Morsch, José Veríssimo, 

Clóvis Bevilaqua, Lins do Rego, Mario Andrades, Barreto, Graciliano Ramos e 

Fagundes Varela. 

Em 1980 se compôs uma das mais famosas áreas do Bairro Harmonia: a Vila 

Santo Operário, que começou a ser ocupada em 1979 e desenvolveu-se ao longo 

dos anos seguintes como, a Vila Natal. A Vila encontra sua origem em movimentos 

de ocupação espontânea, o que justifica a ausência de documentos junto à 

prefeitura para aprovação dos loteamentos, além de movimentos religiosos e a forte 

participação comunitária na organização do loteamento. 

Também se fez presente a união comunitária que permeou a formação da 

Vila Santo Operário em outros loteamentos que, com o correr dos anos, passaram a 

ter maior atenção por parte da Prefeitura, embora muitas dificuldades perdurassem.   

Em 1987, duas leis registraram o avanço em termos de notoriedade do grupo 

de moradores do Harmonia: a Lei nº 2555 autorizou o Centro Comunitário 1º de 

maio à concessão de uso de dois lotes urbanos de propriedade do Município; a Lei 

nº 255 promoveu a mesma ação em relação à Associação dos Moradores da Vila 

Cerne. 

Em 14 de julho de 1988, vários locais do Harmonia foram contemplados pelo 

Projeto Ação nas Vilas, da Prefeitura Municipal de Canoas. Em 1993, uma ata foi 
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assinada por moradores solicitando a pavimentação de ruas junto à Câmara 

Municipal.  

O Parque Residencial Harmonia foi implantado oficialmente em 1954, sendo 

que, como outros loteamentos da cidade, foi responsável por acolher milhares de 

pessoas oriundas de diversas regiões do Rio Grande do Sul. 

O bairro Harmonia é formado, na atualidade, por alguns dos próprios 

loteamentos residenciais originais, entre eles, aqueles que lhe deram o nome – 

Harmonia I e II (fundados na década de 1950), pelo loteamento Dois Amigos e Vila 

Cerne (década de 1960), pelas Vilas Santo Operário e Santa Isabel (década de 

1970), além dos Cinco Colônias (década de 1980). 

A partir da década de 1950, novos loteamentos surgiram em Canoas, sem as 

mínimas condições de infraestrutura e saneamento básico. Foi nesse período que se 

formou o bairro Harmonia, em área sujeita a alagamentos. Em 1965, uma enchente 

causou destruição em Canoas. Alguns pontos críticos do município ficaram 

praticamente submersos – eram as Vilas Rio Branco, Mathias Velho, Niterói e 

Parque Residencial Harmonia. O auxílio do governo estadual não foi suficiente e em 

notícia divulgada em 13 de agosto de 1966, o jornal O Timoneiro relatava o fato de 

que 700 pessoas haviam sido removidas pelas autoridades, após mais uma cheia do 

Rio Gravataí e do Rio dos Sinos. 

Em setembro de 1967, registrou-se o número de mais de 10 mil moradores 

das vilas Mathias Velho, Rio Branco, Machadinho e Harmonia, que ficaram 

desabrigados.  

As enchentes configuram uma paisagem do passado. Hoje existem projetos 

da Prefeitura Municipal (Plano Diretor Urbano Ambiental) visando à melhoria e o 

desenvolvimento de todos estes aspectos que se fazem necessários, como o 

calçamento das ruas e adequação de esgoto. Além disso, algumas obras já estão 

em andamento no sentido de melhorar os atuais diques e construir outros ao redor 

da cidade, para a proteção contra as cheias dos rios que banham Canoas (Sinos, 

Gravataí). 

Segundo memórias de moradores, a Rua Carlos Gomes foi a primeira via 

pavimentada na comunidade, por iniciativa da Fundação Rubem Berta, que ali 

instalou casas financiadas para funcionários da Viação Aérea Rio Grandense.  
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União Harmonia Futebol Clube é destacado pela imprensa como o mais 

antigo clube de futebol do Bairro Harmonia. O clube, conhecido simplesmente como 

Harmonia, foi fundado em 23 de maio de 1954. 

A primeira procissão em honra do Coração de Jesus, promovida pela Igreja 

Sagrado Coração de Jesus, foi realizada no bairro em 15 de novembro de 1961. 

Contou com a participação de um grande número de pessoas. Em 15 de janeiro de 

1965 o primeiro prédio da igreja, que ainda não tinha portas nem janelas, desabou 

em virtude de um temporal. Um prédio novo foi inaugurado no mesmo ano. 

O Valão da República se destacava em Canoas como o mais grave problema 

do Bairro Harmonia.  

A Vila Cerne até o final da década de 1960 era chamada de segunda parte do 

bairro Harmonia. Na década de 1970 foram construídos o Clube Espirito Santo e a 

Igreja do Divino Espirito Santo, atualmente denominada Santa Cruz. Também se 

destaca a fundação do Campo de Futebol do Império, em 14 de maio de 1972, uma 

das referências para os moradores da Vila Cerne. 

 

4.2 Características Populacionais 

 

Neste item apresentam-se as características populacionais do quadrante 

Noroeste por meio de indicadores de população total, densidade demográfica, 

crescimento populacional, população por faixa etária, índice de envelhecimento, 

índice de dependência e população por raça/cor. Este último indicador é 

compreendido pela equipe que construiu o Diagnóstico Socioterritorial de Canoas 

como população por etnia, entretanto, manteve-se tal qual está na fonte, que é o 

Censo Demográfico de 2010.  

 

4.2.1 População Total  

O quadro abaixo apresenta a população absoluta por bairros e a relação com o 

quadrante. O Noroeste é o segundo mais populoso da cidade de Canoas, com 

107.360 habitantes, correspondendo a 33,15% da população total do município. O 
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bairro Mathias Velho e Harmonia juntos concentram mais de 80% da população do 

Noroeste e na posição contrária, o bairro Industrial possui apenas 97 habitantes. 

 

Quadro 16 – População total e relativa – Quadrante Noroeste 

BAIRROS POP ABS % 

MATHIAS VELHO 48.806 45,46 

HARMONIA  39.073 36,39 

CENTRO 15.067 14,03 

SÃO LUIS 4.317 4,02 

INDUSTRIAL 97 0,09 

TOTAL DO QUADRANTE 107.360 100,00 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

O bairro Mathias Velho, com 48.806 habitantes, além de ser o mais populoso 

do quadrante também contém a maior população do município, enquanto que o 

bairro Harmonia, com 39.073 habitantes é o segundo mais populoso do Noroeste, 

contém a terceira posição do município inteiro. Na outra ponta, o bairro Industrial, 

com 97 habitantes sendo o menos populoso do quadrante e o segundo da cidade 

inteira, justifica seus números no próprio nome, visto que seus territórios 

correspondem a polos industriais. 

4.2.2 Densidade Demográfica 

A distribuição da população de cada bairro do Noroeste pelos seus limites 

geográficos é diversificada. O quadro abaixo indica a densidade demográfica do 

quadrante Noroeste por ordem decrescente dos bairros.  

Os bairros Mathias Velho e Harmonia concentram um maior número de 

habitantes a cada km², sendo respectivamente 8120 e 7814,6 habitantes por km² 

como pode ser visto no quadro abaixo. São os dois bairros mais povoados do 

quadrante e também do município inteiro. O Centro, por sua vez, concentra 5022,33 

habitantes por km². Os três primeiros bairros são bastante povoados em relação aos 

bairros São Luís (372,16 habitantes por km²) e Industrial (7,72 habitantes por km²), e 

até mesmo em relação à densidade do quadrante, que é 2811,94 habitantes por 

km².  
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Quadro 17 – Densidade demográfica – Quadrante Noroeste 

BAIRROS HAB/KM² 

MATHIAS VELHO 8120,8 

HARMONIA 7814,6 

CENTRO 5022,33 

SÃO LUÍS 372,16 

INDUSTRIAL 7,72 

TOTAL DO QUADRANTE 2811,94 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

4.2.3 Crescimento Populacional 

Neste item apresenta-se o crescimento populacional do Noroeste, o quadro 

abaixo indica este dado no período de 2000 a 2010 por bairros. Neste período de 

dez (10) anos a população absoluta do quadrante Noroeste decresceu -1983 

habitantes.  

O bairro Mathias Velho tem o índice de crescimento negativo, totalizando uma 

redução de 3511 habitantes. Contribuem, ainda, com a redução da população do 

quadrante os bairros São Luís (-324 hab.) e industrial (-44 hab.). Os bairros 

Harmonia e Centro registraram um crescimento populacional, expresso em 1438 e 

458 habitantes respectivamente. 

 

Quadro 18 – Crescimento populacional – Quadrante Noroeste 

BAIRROS Nº ABS 

MATHIAS VELHO -3511 

HARMONIA 1438 

CENTRO 458 

SÃO LUÍS -324 

INDUSTRIAL -44 

TOTAL DO QUADRANTE -1983 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS e 
levantamento Instituto Canoas XXI do IBGE – Censo Demográfico 2010. 

 

4.2.4 População por faixa etária  

O quadro abaixo apresenta por ordem decrescente a distribuição das faixas 

etárias da população do quadrante Noroeste. A população adulta compreendida na 
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faixa etária de 30 a 59 anos apresenta-se como a mais numerosa, com 42.690 

pessoas, apontando para uma tendência de envelhecimento da população. A 

população jovem de 18 a 29 anos e a infanto-juvenil de 6 a 14 anos dão seguimento 

a pirâmide etária, com 22.467 e 15.865 pessoas respectivamente. 

O Segmento com as idades entre 18 a 29 anos de idade é composto por 

22.467 hab. Para as idades entre 6 e 14 anos, tem-se 15.865 indivíduos. As duas 

faixas etárias com a menor população estão nos intervalos entre 0 a 5 e 15 a 17 

anos, contando 8.923 e 5.583 habitantes respectivamente. 

 

Quadro 19 – População por faixa etária – Quadrante Noroeste 

FAIXA ETÁRIA TOTAL NOROESTE 

30 A 59 ANOS 42.690 

18 A 29 ANOS 22.467 

6 A 14 ANOS 15.865 

60 ANOS OU MAIS 11.832 

0 A 5 ANOS 8.923 

15 A 17 ANOS 5.583 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010. 
 

4.2.4.1 População de 0 a 17 anos por bairros 

Neste item apresenta-se a população de 0 a 17 anos por bairros do quadrante 

Noroeste. O bairro Mathias Velho possui o maior número de habitantes no segmento 

compreendido entre 0 e 17 de idade do quadrante. É possível verificar que neste 

grande grupo, a concentração populacional está majoritariamente nos bairros 

Mathias Velho e Harmonia, que juntos contém aproximadamente 88% da população 

do quadrante. Trata-se de uma expressiva parcela da população de crianças e 

adolescentes nestes dois bairros do Noroeste. 

O quadro abaixo subdivide as faixas etárias entre segmentos 0 a 5, 6 a 14 e 

15 a 17 anos de idade. Da população com idades entre 0 e 5 anos, tem-se em 

termos absolutos 8.923 habitantes em todo o quadrante. Para a população entre 6 e 

14 anos, o quadrante noroeste conta com 15.865 habitantes, sendo das três faixas 

etárias apresentadas, a com o maior número de indivíduos. Já para o segmento 

etário de 15 a 17 anos, há uma concentração de 5.583 habitantes no quadrante.  
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Quadro 20 – População absoluta e relativa de 0 a 17 anos por bairro – Quadrante 

Noroeste 

POPULAÇÃO   0 A 5 ANOS   6 A 14 ANOS   15 A 17 ANOS 

BAIRROS   ABSOL. (%)   ABSOL. (%)   ABSOL. (%) 

MATHIAS VELHO   4.333 48,56   7.772 48,99   2.683 48,06 

HARMONIA   3.537 39,64   6.119 38,57   2141 38,35 

CENTRO   733 8,21   1.398 8,81   569 10,19 

SÃO LUÍS   310 3,47   559 3,52   185 3,31 

INDUSTRIAL   10 0,11   17 0,11   5 0,09 

TOTAL 
NOROESTE   8.923 100,00   15.865 100,00   5.583 100,00 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

4.2.4.2 População de 18 a mais de 60 anos 

A concentração da população de 18 a mais de 60 anos por bairros diferencia-

se do padrão apresentado nas faixas etárias já mencionadas nos bairros Centro e 

São Luís, que invertem as suas posições, indicando que há uma maior população 

adulta no centro da cidade. A população idosa, com 60 anos ou mais, é a que 

proporcionalmente mais está presente no Centro, tendo assim como todas as outras 

faixas etárias, sua presença mais significativa no bairro Mathias Velho.  

O quadro abaixo está subdividido em três segmentos etários, quais sejam 18 

a 29 anos, 30 a 59 anos e 60 anos ou mais. A população adulta de 30 a 59 anos é a 

mais expressiva no quadrante Noroeste, com 42.690 pessoas, seguida da 

população de 18 a 29 anos com 22.467 e por último, a população idosa que 

compreende 11.832 pessoas com 60 anos ou mais.  

O quadro também apresenta a relação das faixas etárias nos bairros com o 

quadrante. Os bairros Mathias Velho e Harmonia ao diminuírem as suas razoes 

proporcionais ao quadrante nas faixas etárias de 30 a 59 anos e 60 anos ou mais se 

estabelecem como constituintes de uma população jovem. 
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Quadro 21 – População absoluta e relativa de 18 a mais de 60 anos por bairro – 

Quadrante Noroeste 

POPULAÇÃO   18 A 29 ANOS   30 A 59 ANOS   60 ANOS OU + 

BAIRROS   ABSOL. %   ABSOL. (%)   ABSOL. (%) 

MATHIAS VELHO   10.380 46,20   18.790 44,01   4.848 40,97 

HARMONIA   8.226 36,61   15.459 36,21   3591 30,35 

CENTRO   2.988 13,30   6.663 15,61   2716 22,95 

SÃO LUÍS   852 3,79   1.740 4,08   671 5,67 

INDUSTRIAL   21 0,09   38 0,09   6 0,05 

TOTAL NOROESTE   22.467 100,00   42.690 100,00   11.832 100,00 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

4.2.5 Índice de envelhecimento 

Este item apresenta o índice de envelhecimento populacional do quadrante 

Noroeste por bairros. O gráfico abaixo permite a compreensão de que no bairro 

Centro existem 127,45 idosos para cada 100 jovens de até 15 anos. O bairro São 

Luís expressa esse índice em 77,22%, enquanto que o Mathias Velho e o Harmonia, 

situando-se abaixo da média de envelhecimento populacional do município, 

apresentam índice de 40,05% e 37,19% respectivamente. Por último, o bairro 

Industrial apresenta o índice de 22,22%. Pode-se inferir a tendência da população 

idosa em habitar áreas menos periféricas do município. 
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Gráfico 8 – Índice de envelhecimento por bairro – Quadrante Noroeste 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010, elaborado por DVSAGI/SMDS.  

 

4.2.6 Índice de dependência da população  

O índice de dependência é composto pelo número de habitantes com idades 

entre 0 e 14 anos de idade somado com o número de pessoas com mais de 65 anos 

de idade, dividido pelo número de pessoas entre 15 e 64 anos de idade. Dessa 

forma relaciona a população dita dependente com a população economicamente 

ativa. O quadro abaixo apresenta o índice de dependência da população do 

Noroeste por bairros. Tem-se que os índices de dependência são maiores nos 

bairros São Luís e Mathias Velho, que apresentam números superiores às médias 

municipais e do próprio quadrante, com respectivamente 55,46 e 53,22. Industrial 

tem um índice 51,56, Harmonia 51,29 e Centro, possui o menor índice, contando 

47,43. 
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Gráfico 9 – Índice de dependência por bairro – Quadrante Noroeste 

 
Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2010, elaborado por DVSAGI/SMDS. 

 

4.2.7 População por raça/cor  

Neste item apresenta-se a distribuição étnico/racial do quadrante Noroeste. O 

quadro abaixo se refere à população absoluta por bairros dividida pelo auto 

reconhecimento étnico/racial. Em termos absolutos, é possível verificar uma 

predominância da população autodeclarada branca, contando 90.424 habitantes, 

com a seguinte distribuição: 44% no Mathias velho; 36% no Harmonia; 16% no 

Centro; 4% no São Luís; e, no Industrial, 0,10%.  

A população preta do quadrante corresponde a um total de 6.712 habitantes, 

sendo que destes, 51% encontra-se no bairro Mathias Velho; 40% encontram-se no 

Harmonia; 5% estão no bairro Centro; 4% no São Luís e nenhum no Industrial. 

Quanto à população parda, 55% desta encontram-se no Mathias Velho; 36% 

no Harmonia; 6% no Centro; 2% no São Luís; e, 0,07% no Industrial. 

A população Amarela conta com 241 representantes no quadrante, 

distribuídos em 44% no Harmonia; 44% no bairro Mathias Velho; 10% no bairro 

Centro; 2% no São Luís; e, nenhum no Industrial.  
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Quanto aos Indígenas, o quadrante contém 216 habitantes, sendo 55% no 

bairro Mathias Velho; 38% no bairro Harmonia; 4% no Centro; 3% no São Luís; e, 

nenhum no Industrial. 

 

Quadro 22 – População segundo raça/cor por bairro – Quadrante Noroeste 

BAIRROS BRANCA   PRETA   PARDA   AMARELA   INDÍGENA 

INDUSTRIAL 90 0%   0 0%   7 0%   0 0%   0 0% 

SÃO LUÍS 3.874 4%   238 4%   193 2%   5 2%   7 3% 

MATHIAS VELHO 39.663 44%   3.455 51%   5.464 56%   105 44%   119 55% 

HARMONIA 32.703 36%   2.663 40%   3.518 36%   107 44%   82 38% 

CENTRO 14.094 16%   356 5%   585 6%   24 10%   8 4% 

TOTAL 
NOROESTE 90424 100% 

 
6712 100% 

 
9767 100% 

 
241 100% 

 
216 100% 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

Os indicadores apontam para uma predominância de todos os segmentos 

populacionais por raça/cor nos bairros Mathias Velho e Harmonia, haja vista serem 

os que contêm a maior população total do quadrante. Chama atenção as proporções 

da distribuição da população, quando se observa os bairros subsequentes à Mathias 

Velho e Harmonia. No caso da população branca o Centro conta 16% deste grupo. 

Já para os grupos pretos e pardos a participação do bairro Centro cai para 5% e 6% 

respectivamente, bem como 10% para a população amarela e 4% para a população 

indígena. 

Invertendo a perspectiva, o bairro Mathias Velho concentra 44% da população 

branca, 51% da população negra e 56% da população parda. Isto permite verificar 

que há uma tendência do bairro Mathias Velho em concentrar maior proporção de 

pretos e pardos em relação à proporção de brancos. 

 

4.3 Características Educacionais 

 

A educação enquanto política pública articula-se diretamente com a política 

de assistência social. Alguns programas da política de assistência utilizam a 

educação como condicionalidade, como por exemplo, o Programa Bolsa Família.  

A necessidade de um programa focalizado na Pobreza e Extrema Pobreza, 

que é o caso do PBF, se articular com o direito universal da educação se dá porque 
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garantir o direito é diferente de garantir o acesso. Pensando, então, a política de 

assistência enquanto meio de acesso a direitos universais, como a educação, 

apresentam-se neste item as características educacionais do quadrante Noroeste 

por meio do número de escolas por bairros, da taxa de alfabetização e do índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica. Pode-se assim compreender a população 

que não está coberta pela política educacional como demanda da política de 

assistência. 

 

Quadro 23 – Instituições de ensino por bairro – Quadrante Noroeste 

BAIRROS 

INFANTIL FUNDAM. MÉDIO ESPECIAL EJA* 
PROFIS
SIONAL 

PB* PV** PB PV PB PV PB PV 
P
B 

P
V 

PB PV 

MATHIAS 
VELHO 

3 3 11 2 3 1 1 0 4 0 0 1 

CENTRO 2 7 4 4 1 5 1 1 2 2 0 3 

HARMONIA 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

SÃO LUIZ 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  10 14 20 8 5 6 2 1 6 2 0 4 

*PB – PÚBLICO 

PV** - PRIVADO 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos – 2016 - dados disponíveis no Portal Data Escola Brasil do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

 

4.3.1 Pessoas Alfabetizadas 

O quadro abaixo apresenta a taxa de alfabetização, que indica a proporção da 

população de 15 anos ou mais alfabetizada no Noroeste. No quadrante noroeste 

97% das pessoas com 10 anos ou mais são alfabetizadas. 10 ou 15? Esse índice é 

inferior à média municipal (de 97,5). É importante salientar também que os 3 bairros 

com menor índice de alfabetização do município encontram-se no Noroeste, sendo 

eles o Mathias Velho, o Harmonia e o Industrial. 
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Quadro 24 – Taxa de alfabetização - Quadrante Noroeste 

BAIRROS % 

CENTRO 99 

SÃO LUÍS 97 

MATHIAS VELHO 97 

HARMONIA 97 

INDUSTRIAL 96 

MÉDIA QUADRANTE 97 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

4.3.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

O gráfico abaixo apresenta as metas estipuladas pelo IDEB para as séries 

iniciais (1º ao 5º ano) e para as séries finais (6º a 8º ano), bem como o percentual 

atingido, por bairros. Os quatro (4) bairros do quadrante noroeste ultrapassaram e 

meta do IDEB nos anos iniciais e não atingiram nos anos finais. O bairro Centro 

destaca-se dos demais possuindo os índices mais altos, (5,63 nos anos iniciais e 

4,03 nos anos finais) principalmente se comparado ao bairro Mathias Velho, que 

apresenta os menores índices (4,94 e 3,15). O bairro Industrial não possui escolas 

de fundamental. 

 

Gráfico 10 – Índice de Desenvolvimento da Educação – Quadrante Noroeste 

 
Fonte: Ministério da Educação – MEC 
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4.4 Características Habitacionais 

  

No item a seguir, apresentam-se as características específicas do âmbito 

habitacional, subdivididas em dois quadros: Quadro 9 – Domicílios particulares e em 

outra condição de ocupação – Quadrante Noroeste e o Quadro 10 –– Casas, 

Apartamentos, Casas de vila ou condomínio e Casa de cômodos - Quadrante 

Noroeste. 

Estas características sugerem informações relacionadas à condição social da 

população: 43,74% dos domicílios particulares permanentes do Noroeste se 

encontram no Mathias Velho, sendo o maior índice do quadrante, seguido do bairro 

Harmonia, indo de encontro ao fato destes também serem os bairros mais 

populosos; O indicador de domicílios em outra condição de ocupação fornece dados 

sobre a vulnerabilidade socioeconômica da população. Trata-se dos domicílios sob 

condição de ocupação, provisórios ou inapropriados. No Noroeste 3,18% dos 

domicílios estão sob estas outras condições de ocupação, sendo o bairro Harmonia 

onde este dado é mais expressivo.  

 

 

 

Quadro 25 - Domicílios particulares e em outra condição de ocupação – Quadrante 
Noroeste 

  
  

PARTICULARES 
PERMANENTES 

EM OUTRA 
CONDIÇÃO* 

  BAIRROS Nº ABS (%) Nº ABS (%)* 

1º MATHIAS VELHO 15.143 43,74 62 0,41 

3º HARMONIA 11.842 34,21 160 1,35 

8º CENTRO 5.786 16,71 160 0,92 

15º SÃO LUÍS 1.816 5,25 160 0,5 

16º INDUSTRIAL 30 0,09 160 0 

  
TOTAL DO 

QUADRANTE 
34.617 100,00 160 3,18 

*Em relação ao total de domicílios por bairro 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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No bairro Centro a grande maioria das pessoas residem em apartamentos, 

enquanto que no restante dos bairros do quadrante a grande maioria reside em 

domicílios do tipo casa. No bairro Harmonia é onde mais se concentram domicílios 

em condições mais vulneráveis, como por ocupação e casa de cômodos. 

 

 
Quadro 26 - Casas, Apartamentos , Casas de vila  ou condomínio e Casa de 

cômodos  - Quadrante Noroeste. 

   CASA APARTAMENTO 
CASA DE VILA 
/CONDOMÍNIO 

CASA DE COMODOS 
/ CORTIÇO/ CABEÇA 

DE PORCO 

BAIRROS 
Nº 

ABS 
(%)  

Nº 
ABS 

(%)  
Nº 

ABS 
(%)*  

Nº 
ABS 

(%)*  

MATHIAS VELHO 14.785 97,64 316 2,09 27 0,18 15 0,1 

HARMONIA 11.613 98,07 86 0,73 124 1,05 19 0,16 

CENTRO 1.739 30,06 3.928 67,89 117 2,02 2 0,03 

SÃO LUÍS 1.356 97,41 34 2,44 2 0,14 0 0 

INDUSTRIAL 29 96,67 1 3,33 0 0 0 0 

TOTAL DO 
QUADRANTE 

29.552 83,97 4.365 15,3 270 0,68 36 0,058 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela 
DVSAGI/SMDS do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

4.4.1 Domicílios com banheiro exclusivo dos moradores, sanitário ou sem 

banheiro/sanitário  

O gráfico abaixo apresenta o percentual de domicílios do Noroeste que 

possuem unicamente o sanitário, ou que não possuem ao menos essa alternativa, 

ou seja, o gráfico apresenta a população que não possui banheiro exclusivo. No 

bairro Industrial 10% dos domicílios não possuem banheiro exclusivo, tendo como 

recurso unicamente o sanitário. No Mathias Velho, 1,65% dos domicílios não 

possuem banheiro exclusivo, sendo que desse número 1,31% possuem apenas 

sanitários e 0,34% sem sanitário. São Luiz tem 1,94% de seus domicílios sem 

banheiro exclusivo, e esse total se divide em 1,15% de sanitários e 0,79% sem 

sanitário. Harmonia possui 1,28% de domicílios sem banheiros exclusivo (0,77% 

sanitários e 0,51% sem sanitário) e o Centro com 0,4% de residências desprovidas 
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de banheiro, número que, por sua vez, também se divide em 0,26% de sanitários e 

0,14% sem sanitário.  

 

 
Gráfico 11 - Domicílios com sanitário - Quadrante Noroeste 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

4.4.2 Domicílios sem energia elétrica 

O quadro abaixo apresenta índices de domicílios particulares permanentes, 

do quadrante Noroeste, que possuem energia elétrica recebida diretamente da 

companhia distribuidora, ou seja, que possuem medidor exclusivo. No quadrante 

Noroeste encontram-se os dois bairros com índices mais baixos de cobertura de 

energia elétrica do município de Canoas, são os bairros Harmonia e Industrial. 

 

 

Quadro 27 - Domicílios cobertos pela distribuição de energia elétrica da companhia e 
com medidor próprio – Quadrante Noroeste 

BAIRROS (%) 

CENTRO 95 

SÃO LUÍS 81,1 

MATHIAS VELHO 77,2 

HARMONIA 74,4 

INDUSTRIAL 56,7 

MÉDIA DO QUADRANTE 76,9 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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4.4.3 Domicílios segundo o destino do lixo – Coletado 

O quadro abaixo apresenta o percentual de domicílios do Noroeste que 

possuem acesso ao lixo coletado. De todo o lixo produzido no território Noroeste, 

93,31% é coletado pelo órgão público. O bairro Industrial destaca-se por ter 30% de 

seu lixo não coletado municipalmente. 

 

Quadro 28 - Domicílios particulares permanentes segundo a coleta de lixo – 
Quadrante Noroeste 

BAIRROS (%) 

MATHIAS VELHO 99,91 

CENTRO 99,76 

HARMONIA 99,48 

SÃO LUÍS 97,41 

INDUSTRIAL 70 

MÉDIA DO QUADRANTE 93,31 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

 

4.5 Características de trabalho e renda 

 

A seguir, apresentam-se aspectos de Trabalho e Renda, no que tangue 

Mulheres Responsáveis pelo Domicilio e Renda por sexo, dos bairros do quadrante. 

4.5.1 Mulheres Responsáveis pelo domicílio  

O quadro abaixo apresenta o número absoluto de mulheres responsáveis pelo 

domicílio no Noroeste por bairros. No território do Noroeste encontram-se 30,5% dos 

domicílios de Canoas cuja responsabilidade financeira é da mulher. No bairro 

Mathias Velho residem 6.115 “chefes de família”, sendo este o maior índice por 

bairros não só do quadrante como do município inteiro. 
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Quadro 29 - Mulheres responsáveis pelo domicílio – Quadrante  Noroeste 

BAIRROS Nº ABS (%) 

MATHIAS VELHO 6.115 43,8 

HARMONIA 4.529 32,44 

CENTRO 2.626 18,81 

SÃO LUÍS 677 4,849 

INDUSTRIAL 14 0,1 

TOTAL DO QUADRANTE 13.961 100 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela 
DVSAGI/SMDS do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

4.5.2 Renda por Sexo 

No quadrante Noroeste, o Centro é o que possui maior desigualdade de renda 

entre homens e mulheres, sendo que 62% dos homens possuem maior renda do 

que as mulheres, o que também ocorre no bairro Industrial. No bairro Mathias Velho, 

são 44%, conforme o gráfico que segue. 

 

Gráfico 12 - Diferença salarial por gênero - Quadrante Noroeste 

 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010 
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4.6 Atendimento em saúde 

 

No quadro que segue apresenta-se o atendimento em saúde por bairros 

através dos equipamentos da rede de saúde que são oferecidos. No bairro Centro 

localizam-se a maioria dos equipamentos de média e alta complexidade em saúde 

do quadrante, sendo estes equipamentos dois (2) CAPS e dois (2) Centros de 

Especialidades e um (1) Centro de Referência de Saúde da Mulher. Além da média 

e alta complexidade o Centro possui dois (2) equipamentos de assistência 

farmacêutica e duas (2) Unidades Básicas de Saúde.  

No bairro Harmonia e São Luiz encontram-se somente equipamentos da 

atenção básica em saúde, sendo quatro (4) UBS no primeiro e uma (1) no segundo. 

O bairro Mathias Velho possui um (1) Hospital de Pronto Socorro e uma Unidade de 

Pronto Atendimento na atenção à saúde de média e alta complexidade, dois (2) 

equipamentos de assistência farmacêutica e (3) três Unidades Básicas de Saúde. 

 
Quadro 30 - Equipamentos de saúde - Quadrante Noroeste 

BAIRRO EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

CENTRO 

CAPS i - ARCO ÍRIS 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER 

FARMÁCIA DO SAE 

FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 

UBS SANTA ISABEL 

CAPS III - RECANTO DOS GIRASSOIS 

HARMONIA 

UBS CERNE 

UBS JOSÉ VERÍSSIMO 

UBS NATAL 

UBS SANTO OPERÁRIO 

MATHIAS VELHO 

FARMÁCIA NOROESTE I – CAÇAPAVA 

FARMACIA NOROESTE II – UNIÃO 

HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS 

UBS MATHIAS VELHO 

UBS PRAÇA AMERICA 

UBS UNIÃO 

UPA NOROESTE 

SÃO LUIZ UBS SÃO LUIZ 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, do Mapa Guia de Atendimento em Saúde, disponível 

no site da Prefeitura Municipal de Canoas. 
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4.7 Características de Segurança: Equipamentos de Segurança  

 

Este item apresenta-se os equipamentos de segurança pública do Noroeste. 

Destaca-se a necessidade de intersetorialidade da política de segurança para 

intervenções que vão além do efeito. O quadro abaixo apresenta a distribuição pelos 

bairros do quadrante dos equipamentos de segurança. No bairro Mathias Velho a 

Casa das Juventudes trabalha a segurança pública através de possibilidades de 

reposicionamento da inserção social e profissional. 

 

Quadro 31 - Equipamentos de segurança - Quadrante Noroeste 

BAIRRO APARELHOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CENTRO 

1º DELEGACIA POLÍCIA CIVIL 

CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA 

CONSELHO DO IDOSO 

CONSELHO TUTELAR-MICRO REGIÃO 1 

DEFENSORIA PÚBLICA CANOAS 

DENÚNCIA CONTRA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO - JUVENIL 

FÓRUM DE CANOAS 

INSTITUTO GERAL PENAL - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO 

JUSTIÇA FEDERAL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCON MUNICIPAL CANOAS 

HARMONIA MULHERES DA PAZ 

MATHIAS 
VELHO 

1º CIA DA POLÍCIA MILITAR 

CASA DAS JUVENTUDES 

CORPO DE BOMBEIROS 

NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA MATHIAS VELHO 

SÃO LUIZ INSTITUTO GERAL PENAL - POSTO DE DEP. MÉDICO LEGAL 

INDUSTRIAL NÃO POSSUI 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, da lista de Aparelhos de Segurança Pública 

publicada pelo Observatório de Segurança Pública de Canoas. 

 

4.8 Política de Assistência social  

 

No que se refere aos serviços pertencentes à política de assistência social, o 

quadrante possui: 

● 2 CRAS (Mathias Velho e Harmonia); 

● 1 CREAS (Centro);  

● 13 Entidades de Proteção Social Básica; 

● 5 Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade e  
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2 Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

 

4.8.1 Entidades Inscritas no Conselho Municipal de Assistência em 2015  

O quadro abaixo indica as entidades do Noroeste divididas por bairro e 

proteção. Além destas ainda há uma entidade da proteção alta complexidade que 

possui o endereço em sigilo. 

 

Quadro 32 - Entidades inscritas no CMAS – Quadrante Noroeste 

N ENTIDADE  BAIRRO SIGLA PROTEÇÃO 

01 
ASSOCIAÇÃO NOTRE 

DAME 
CENTRO NOTRE ALTA 

02 

ASSOCIAÇÃO DE 
MULHERES PRINCESA 

ISABEL 
MATHIAS VELHO AMPI BÁSICA 

03 

ASSOCIAÇÕA 
BENEFICIENTE E 

EDUCADORA VÓ MARIA  
MATHIAS VELHO VÓ MARIA BÁSICA 

04 ASSOCIAÇÃO REVIVER CENTRO REVIVER BÁSICA 

05 

SOCIEDADE PRIVIR 
CIENTÍFICO – UNILASALLE 

CENTRO LASALLE BÁSICA 

06 

ASSOCIAÇÃO DOS 
DEFICIENTES VISUAIS DE 

CANOAS 
MATHIAS VELHO ADEVIC BÁSICA 

07 HOCOUNO  MATHIAS VELHO HOCOUNO BÁSICA 

08 

ASSOCIAÇÃO SULINA DE 
CRÉDITO E ASSISTÊNCIA 

RURAL – ASCAR  
CENTRO EMATER BÁSICA 

09 

SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA – SESI  

CENTRO SESI BÁSICA 

10 

ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DA VILA 

GETÚLIO VARGAS  
MATHIAS VELHO 

GETÚLIO 
VARGAS 

BÁSICA 

11 

ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA CRIANÇA 

FELIZ 
HARMONIA 

CRIANÇA 
FELIZ 

BÁSICA 

12 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS 
CENTRO APAE BÁSICA/MÉDIA 

13 

ASSOCIAÇÃO GRUPO 
CHIMARRÃO DA AMIZADE  

MATHIAS VELHO CHIMARRÃO BÁSICA/MÉDIA 

14 INSTITUTO PESTALOZZI  CENTRO PESTALOZZI BÁSICA/MÉDIA 
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15 

PASTORAL DE AUXÍLIO 
COMUNITÁRIO AO 

TOXICÔMANO CANOAS  
CENTRO PACTO MÉDIA 

16 
COLETIVO FEMININO 

PLURAL  
CENTRO COLETIVO MÉDIA 

 Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, disponibilizado pela SMDS. 

 

4.8.2 Famílias no Cadastro único  

De todas as famílias inseridas no cadastro único para programas sociais no 

município de Canoas, 36,14% encontram-se no quadrante Noroeste, ou seja, 10.410 

famílias. No quadro abaixo é possível ver como estas famílias estão distribuídas pelo 

quadrante: 

 

Quadro 33 - Famílias no Cadastro Único em abril de 2015 - Quadrante Noroeste 

BAIRROS ABS % 

MATHIAS VELHO 6089 58% 

HARMONIA 3810 37% 

SÃO LUÍS 297 3% 

CENTRO 214 2% 

INDUSTRIAL 0 0% 

TOTAL 10410 100% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do CECAD 

 

4.8.3 Famílias no Cadastro Único com renda per capita de R$00,00 até $77,00 

mensais. 

O quadrante Noroeste atende a 34,6% da demanda de extrema pobreza do 

Cadastro Único do município, que em número absoluto corresponde ao referido no 

quadro abaixo, 2.904 famílias. Entra na categoria extrema pobreza as famílias que 

possuem renda de R$ 0,00 à R$ 77,00. Desta demanda do quadrante Noroeste 27% 

ainda não estava coberta pelo Programa Bolsa Família no mês de julho de 2014.  
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Quadro 34 - Famílias no CadÚnico sob extrema pobreza em julho de 2014 – 
Quadrante Noroeste 

  
TOTAL CAD 

ÚNICO    
NÃO BENEFICIARIAS 

PBF 

BAIRROS ABS %   ABS %  

MATHIAS VELHO 1659 57%   431 26% 

HARMONIA 1123 39%   314 28% 

SÃO LUÍS 84 3%   36 43% 

CENTRO 38 1%   8 21% 

INDUSTRIAL 0 0%   0 100% 

TOTAL NOROESTE 2904 100%   789 27% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do CECAD. 

 

4.8.4 Quantidade de Famílias no Programa Bolsa Família 

O quadro abaixo apresenta os indicadores do Programa Bolsa Família em 

março de 2014 e em maio de 201, possibilitando que se compreenda a variação de 

famílias no programa nesse espaço de tempo. Em maio de 2015 o quadrante 

Noroeste atendia 3.773 famílias no Programa Bolsa Família, sendo 560 a menos 

que em março de 2014. O bairro Centro, onde apenas 40 famílias beneficiárias do 

PBF residem é o único que apresentou uma variação positiva nesse intervalo de 

tempo, sendo o maior déficit apresentado no bairro Mathias Velho, com menos 381 

famílias. 

 

Quadro 35 - Variação do número de famílias beneficiárias do PBF - Quadrante 
Noroeste 

BAIRROS mar/14 % mai/15 % VARIAÇÃO 

MATHIAS VELHO 2558 22,15% 2177 21,43% -381 

HARMONIA 1659 14,36% 1475 14,52% -184 

SÃO LUÍS 81 0,70% 81 0,80% 0 

CENTRO 35 0,30% 40 0,39% 5 

INDUSTRIAL 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL 4333 37,51% 3773 37,14% -560 

CANOAS 11.551 100% 10560 100% 0 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado dos mapas elaborados pela 

DVSAGI/SMDS do CECAD.  
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4.8.4.1 Famílias incluídas no Cadastro Único e beneficiárias do PBF por renda 

 

Neste item apresenta-se o Programa Bolsa Família em indicadores de renda 

per capita no Noroeste. O quadro abaixo subdivide o total de famílias do programa 

pelas faixas etárias classificadas como extrema pobreza (até R$ 77,00), pobreza 

(entre R$ 77,01 e R$ 154,00) e até meio salário mínimo.  

A grande maioria dos bairros do Noroeste possuem as famílias do PBF com 

predominância sob a faixa de renda per capita na extrema pobreza, com exceção do 

bairro Harmonia, qual a diferença entre extrema pobreza e pobreza no PBF é 

relativamente menor. 

 

Quadro 36 - Programa Bolsa Família por renda percapita – Quadrante Noroeste 

BAIRROS TOTAL 
ATE 

R$77,00 

ENTRE 
R$77,01 ATE 

R$154,00 

ENTRE 
R$154,01 ATE 

1/2 S.M. 

Centro 40 26 11 3 

Harmonia 1475 672 600 203 

Industrial 0 0 0 0 

Mathias Velho 2177 1052 778 347 

São Luís 81 50 26 5 

TOTAL 3773 1800 1415 558 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do CECAD 

 

4.8.4.2 Famílias que recebem o Benefício de Superação de Extrema Pobreza 

 

O Benefício de Superação de Extrema Pobreza – BSP – é direito das famílias 

que, mesmo participando de outros programas sociais, vivem abaixo da linha da 

miséria. O quadro abaixo indica a quantidade de famílias que recebem o benefício 

no quadrante Noroeste por bairros.  

Em Canoas, 31% das famílias que recebem o BSP residem no Sudeste, 

sendo 18% no bairro Mathias Velho. O Harmonia concentra 11% dos beneficiários 

do município, enquanto que o São Luís e o Centro expressam apenas 1% e no 

Industrial não mora nenhum beneficiário. 
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Quadro 37 - Famílias beneficiárias do BSP – Quadrante Noroeste 

BAIRROS Nº ABS % 

MATHIAS VELHO 446 18% 

HARMONIA 257 11% 

SÃO LUIS 25 1% 

CENTRO 16 1% 

INDUSTRIAL 0 0% 

TOTAL 744 31% 

CANOAS 2425 100% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado de: DVSGI/SMDS. Fonte: Folha de 

Pagamento Programas Sociais  

 

4.8.4.3 Beneficiários do PBF por idade 

A compreensão do público do PBF infanto-juvenil se faz necessária enquanto 

reconhecimento de que se trata de um público prioritário a outros serviços 

socioassistenciais, como por exemplo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. A vulnerabilidade socioeconômica requer o direcionamento a serviços de 

proteção a outras vulnerabilidades sociais. O quadro abaixo indica a quantidade de 

beneficiários do Programa Bolsa Família por faixas etárias de 0 a 6, 7 a 15 e 16 a 17 

anos do quadrante Noroeste. Destacam-se os bairros Guajuviras e Estância Velha 

que juntos concentram mais de 90% do público infanto-juvenil do Programa Bolsa 

Família. 

 

Quadro 38 - PBF  por faixa etária - Quadrante Noroeste 

POPULAÇÃO 0 a 6 anos 7 a 15 16 a 17 

BAIRROS Nº ABS % Nº ABS % Nº ABS % 

MATHIAS VELHO 1.799 57,15 2.727 59,10 614 61,40 

HARMONIA 1238 39,33 1755 38,04 361 36,10 

CENTRO 47 1,49 45 0,98 7 0,70 

SÃO LUÍS 64 2,03 87 1,89 18 1,80 

INDUSTRIAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 
NOROESTE 3.148 100,00 4.614 100,00 1.000 100,00 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do CECAD 
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4.8.5 Benefício de Prestação Continuada 

No quadrante Noroeste residem 38% das pessoas com deficiência e idosas 

que recebem o BPC em Canoas. Essa porcentagem equivale ao número absoluto 

de 1924 cidadãos. O quadro abaixo fornece os números da distribuição pelos bairros 

do quadrante dos cidadãos, idosos e pessoas com deficiência, inseridos no BPC. O 

bairro com maior número de cidadãos do BPC é o Mathias Velho, sendo 59% do 

quadrante, e na posição inversa, além do Industrial que não possui cidadãos no 

BPC, tem-se o São Luís com 5%. 

 

 
Quadro 39 - Cidadãos inseridos no BPC em maio de 2015 - Quadrante Noroeste 

BAIRROS ABS % 

MATHIAS VELHO 1126 59% 

HARMONIA 558 29% 

CENTRO 153 8% 

SÃO LUÍS 87 5% 

INDUSTRIAL 0 0% 

TOTAL 1924 100% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do DATA SUAS. 

 

A partir da compreensão de que o Benefício de Prestação Continuada 

abrange o público de pessoas com deficiência e pessoas idosas, considera-se 

estratégia de operacionalização do serviço reconhecer qual destes públicos 

predomina em cada território. O quadro abaixo indica o número de beneficiários 

idosos do BPC e a proporção com o total de BPC do quadro 23. Destacam-se os 

bairros Centro e o São Luís, quais o percentual de idosos é superior a 50%, 

indicando a supremacia deste público do BPC nesses dois bairros. 
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Quadro 40 - Pessoas idosas inseridas no BPC - Quadrante Noroeste 

BAIRROS ABS %* 

INDUSTRIAL 0 0,00 

SÃO LUÍS 47 51,65 

MATHIAS VELHO 496 43,55 

HARMONIA 303 45,16 

CENTRO 103 66,45 

TOTAL NOROESTE 949 46,16 
%* - PROPORCIONAL AO TOTAL DE BPC 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do DATA SUAS. 

 

O quadro abaixo indica o número de beneficiários com deficiência do BPC no 

Noroeste. No que tange ao quadrante inteiro, 52,29% do BPC é composto por 

pessoas com deficiência, indicando que, no Noroeste, este público é superior ao da 

pessoa idosa. Destaca-se os bairros Mathias Velho quais o público de pessoas com 

deficiência no BPC é superior a 50%, indicando a supremacia deste segmento 

populacional nestes dois bairros. 

 

 
Quadro 41 - Pessoas com deficiência inseridas no BPC – Quadrante Noroeste 

BAIRROS ABS %* 

INDUSTRIAL 0 0,00 

 SÃO LUÍS 40 43,96 

 MATHIAS VELHO 630 55,31 

 HARMONIA 355 52,91 

CENTRO 50 32,26 

TOTAL NOROESTE 1075 52,29 
%* - PROPORCIONAL AO TOTAL DE BPC 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do DATA SUAS. 

 

Dentre o segmente de pessoas com deficiência do BPC, destaca-se os que 

participam do programa BPC na Escola. O quadro abaixo indica o número absoluto 

de pessoas que participam do programa BPC na Escola por bairros, e o quanto esse 

número representa proporcionalmente ao número de pessoas com deficiência no 

BPC. No quadrante noroeste 23% do público PCD do BPC estava incluso no BPC 

na escola, e esse número é mais representativo no bairro Mathias Velho, com 148 

pessoas participando do programa. 
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Quadro 42 - Cidadãos que participam do programa BPC na escola em maio de 2015 
- Quadrante Noroeste 

BAIRROS ABS %* 

MATHIAS VELHO 148 23% 

HARMONIA 83 23% 

CENTRO 5 10% 

SÃO LUÍS 10 25% 

INDUSTRIAL 0 0% 

TOTAL 246 23% 
%* - PROPORÇÃO COM TOTAL PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BPC 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/ SMDS 
do DATA SUAS 

 

4.8.6 Programa Cidadania Alimentar 

Neste item apresenta-se o Programa Cidadania Alimentar no Noroeste. O 

quadro abaixo fornece o número absoluto de participantes do programa por bairros, 

bem como o quanto esse número representa proporcionalmente a faixa etária de 60 

anos ou mais do quadrante. No Noroeste 4,03% da população idosa participa do 

PCA, e o maior índice é percebido no bairro Mathias Velho, com 330 participantes. 

 

Quadro 43 - Programa Cidadania Alimentar em maio de 2014 – Quadrante Noroeste 

BAIRROS ABS 
ÍNDICE RELATIVO À FAIXA 

ETÁRIA +60 

MATHIAS VELHO 330 6,81% 

HARMONIA 136 3,79% 

CENTRO 6 0,22% 

SÃO LUÍS 5 0,75% 

INDUSTRIAL 0 0,00% 

TOTAL 477 4,03% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do DSAIP. 

 

5. QUADRANTE NORDESTE 
 

O Quadrante Nordeste é composto por sete bairros: Brigadeira, Estância Velha, 

Guajuviras, Igara, Marechal Rondon, Olaria e São José. De acordo com o censo de 

2010 o quadrante possui uma população total de 108.997 pessoas, sendo o 

quadrante com maior população do município de Canoas. 
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5.1 Características Sócio Histórica  

 

O Quadrante Nordeste é composto por sete (7) bairros: Brigadeira, Estância 

Velha, Guajuviras, Igara, Marechal Rondon, Olaria e São José. A seguir, serão 

apresentas as histórias e as particularidades sociodemográficas de cada um dos 

bairros. 

5.1.1 Bairro Brigadeira 

O bairro Brigadeira não possui registros mais antigos de sua história, pois foi 

criado em janeiro de 2003 com a Lei nº 4.436. Os dados apresentados têm como 

fonte primária o IBGE (2010), sendo sistematizados pelo Departamento de Vigilância 

Socioassistencial e Gestão da Informação da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social – SMDS do Município de Canoas, com apoio do Instituto 

Humanitas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 

5.1.2 Bairro Estância Velha 

O histórico do bairro Estância Velha, apresentado nas páginas que seguem, 

tem como referência singular o livro Estância Velha9, sendo que é o 4º livro da série 

Canoas – “Para lembrar quem somos” lançado através de uma parceria entre o 

Centro Educacional La Salle e a Prefeitura Municipal de Canoas. Assim, realizamos 

a seguir uma breve retomada histórica do bairro, utilizando-nos da síntese do livro 

produzido em 1997. 

O bairro Estância Velha foi o local de escolha para as primeiras fazendas 

presentes no município, inclusive a maior e mais antiga delas, a fazenda do 

Gravataí, que mais tarde foi dividida entre herdeiros da propriedade. Segundo Penna 

(1997, p.17), a ocupação do bairro pode ser dividida em três fases: a primeira, rural, 

                                            
 

9 PENNA, Rejane (Coord.) et al. Canoas - Para Lembrar Quem Somos: Estância Velha. Canoas: 

Canoas Técnocópia Gráfica e Editora, 1997. v. 4: Canoas- Para lembrar quem somos.  
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com a formação de estâncias de portugueses e descendentes; a segunda, com 

migrantes da capital e do interior do Estado; e, a terceira com as ocupações a partir 

da luta pelo acesso à terra. 

As segunda e terceira fase da expansão do Estância Velha são decorrentes, 

em grande medida, da pressão da população e da necessidade de infraestrutura 

decorrentes da urbanização e o crescimento das periferias. O ambiente urbano com 

características de bairro tipicamente rural atraiu imigrantes alemães para Estância 

Velha. A agricultura e a pecuária mudaram de configuração, deixando a 

característica de serem utilizadas apenas para subsistência passando ao comércio 

da produção. 

Há relatos de enchentes, má estrutura das ruas (que não possuíam 

pavimentação e eram estreitas) e a precariedade de transporte público. A população 

abria caminhos para cruzar de um local a outro e estes caminhos acabavam 

carregando o nome de quem o abriu. Como exemplo, o caminho dos Külzer e dos 

Silveira. Estas eram também as famílias influentes em sua época.  

Na década de 1970, aconteceu a ocupação da Sete de Outubro, que se 

localiza na área das antigas terras da família Müller. No terreno havia um poço que 

era utilizado por vários moradores da época. Segundo uma antiga moradora, nos 

anos 1920 e 1930 a área do bairro era coberta por mato e havia poucas casas.  

No ano de 1963, a rede de água potável foi instalada na Escola Reunida Irmão 

Pedro e, em seguida, no cemitério de Estância Velha. Em frente ao cemitério Jardim 

São Vicente, havia uma vertente onde os moradores buscavam água. 

 Nesta região foram construídos vários cemitérios: Chácara Barreto, Estância 

Velha, Cemitério da comunidade Luterana, Santo Antônio e São Vicente. O cemitério 

da Estrada do Nazário é destinado a pessoas indigentes. O terreno fora doado por 

Ponciano Pereira Maciel, em 1952. 

Segundo o Cônego Engilberto Hartmann, a enchente de 1977 foi responsável 

pela ocupação do bairro Estância Velha, já que muitos moradores dos bairros 

Mathias Velho, Niterói e Rio Branco tiveram suas áreas inundadas. 

A Sra. Iara Marina Weingartner, nascida em 1943, “testemunha que existiam 

grandes propriedades em nome de poucas pessoas como os Rosa, os Renner, os 

Engel, o Meridional”. A Av. Santos Ferreira que se liga a Cachoeirinha e o centro aos 

bairros do Leste levou esse nome em referência ao antigo proprietário das terras. 
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Antes, a Avenida chamava-se Estrada da Aldeia. Os moradores apontam que a 

Base Aérea comprometeu a tranquilidade do local.  

A rede de energia elétrica, por sua vez, chegou acerca de setenta anos, após 

um abaixo-assinado liderado pelo Sr. Décio Silveira. A Vila Sete de Outubro formou-

se através de ocupações na Rua São Nicolau. Elas receberam a posse das terras e 

fundaram a Associação Sete de Outubro, comprometendo-se a respeitar que a área 

verde seja destinada a uma escola.  Além dos jogos de futebol, as atividades de 

lazer contavam com bailes e coroação da Rainha da Sociedade Estância Velha. 

Mais tarde, a sociedade adquiriu uma televisão, que também era coletiva.  

O bairro era dividido entre etnias. Os antigos moradores contam que existiam 

festas e divididas entre brancos e negros. Ligado às tradições religiosas, existia o 

Terno dos Reis, que contava com visitas às casas, cantos e recolhimento de 

donativos a partir do Natal e culminava em uma festa no dia 06 de janeiro na Igreja 

Divino Espírito Santo, com o Coral Andorinha. 

A escola mais antiga de Canoas está localizada neste no bairro e chama-se 

Irmão Pedro. Inaugurada em 1940, no terreno pertencente à Fredolino Fetzer teve 

como primeiro nome Escola Unitária Municipal e em outro momento foi chamada 

Castro Alves. O nome Irmão Pedro foi homenagem a um professor lassalista.  

A Escola Ildo Menegheti instalou-se em 1990 com turmas até o quinto ano. 

Além destas, existe a Escola Municipal Tancredo Neves, fundada em 1986 e 

também atende até o quinto ano; Escola General Neto, fundada em 1985 e Escola 

Municipal Rondônia; José Gomes Jardim; Cônego José Leão Hartmann; Jussara 

Polidoro; Prof.ª Margot Giacomazzi; Artur Oscar Jochins e Sete de Setembro.  

Três são os elementos citados como os mais significativos do local: a Fonte 

Dona Josefina, o Matadouro de Estância Velha e a Igreja Santa Luzia. A fonte Dona 

Josefina foi construída em 1904 na propriedade do Sr. Antônio Lourenço da Rosa e 

servia de proteção a uma vertente, que abastecia a população. A vertente era 

protegida por um portão de ferro, mantido chaveado para a garantia de proteção da 

água e segurança para os usuários. A água da vertente formava um córrego que 

alimentava o arroio Araçá. Atualmente a fonte está em ruínas.  

O matadouro era importante para o sustento de várias famílias de Estância 

Velha; propriedade de Afonso Dias Sobrinho. Quanto a Igreja Santa Luzia, seu nome 

foi escolhido por consulta popular, e era um local significativo para a população que 
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se encontrava neste espaço. As famílias doavam valores para a construção da 

capela. Quem pagasse mais puxaria a corda do sino pela primeira vez. Sua 

inauguração foi em 1959 e em 1986 iniciou-se a construção de uma nova Igreja de 

Santa Luzia.  

Entre as organizações coletivas, existem: Associação Beneficente dos Amigos 

do Bairro Estância Velha; Associação dos moradores do Residencial Hércules; 

Sociedade Beneficente Estância Velha, que foi reconstruída após um incêndio em 

1964; CTG Estância Gaúcha; Sociedade Treze de Maio; CTG Sentinela dos 

Pampas; CTG Pealo da Estância; CTG Nova Raça; CTG Cheiro da Terra; CTG 

Sentinela do Rio Grande (fundado em 1980 pelos militares da base aérea); Clube de 

Mães; Centro Comunitário Jardim Atlântico. Desde 1985 existe o Canoas Country 

Club, que foi criado após cinquenta e duas jantas de casais para discutir o 

funcionamento.  

O Centro Comunitário Jardim Atlântico foi fundado em 1990 e contou com um 

questionário no qual a população apontava para as principais expectativas quanto a 

esse espaço. Dalí surgiu o apoio à alfabetização de adultos, reforço escolar, 

campanhas de agasalho e alimentos. 

A entidade Desafio Jovem surgiu em 1979 e a primeira reunião ocorreu no 

Salão Paroquial da igreja São Luís. Tem como alvo pessoas com dependências 

químicas e recebe apoio da Prefeitura e voluntários (sendo uma espécie de fazenda 

terapêutica).  

5.1.3 Bairro Guajuviras 

O histórico do bairro Guajuviras, apresentado nas páginas que seguem, tem 

como referência singular o livro Guajuviras: história de uma luta10, que é o 5º livro da 

série Canoas – para lembrar quem somos lançados através de uma parceria entre o 

Centro Educacional La Salle e a Prefeitura Municipal de Canoas. Assim, realizamos 

                                            
 

10 PENNA, Rejane (Coord.) et al. Guajuviras: história de uma luta. Canoas: SMEC – DPESA – 

Serviços de reprografia, 1998. v. 5: Canoas – para lembrar quem somos. 
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a seguir uma breve retomada histórica do bairro, utilizando-nos de síntese do livro 

que foi produzido em 1998. 

O nome Guajuviras é conhecido principalmente pela polêmica causada na 

ocupação do Conjunto Habitacional Ildo Meneghetti, mais conhecido como 

Guajuviras. (PENNA, 1998, p. 13). O nome Ildo Meneghetti dava-se devido a uma 

fazenda que tinha como área de abrangência toda a extensão do bairro. Já o nome 

Guajuviras tem origem devido à árvore nativa da região. 

Com o governo Figueiredo, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, 

a política de periferização das áreas urbanas fez com que a principal forma de 

aquisição de propriedade imobiliária fosse através de ocupações urbanas. O que 

aconteceu também com a antiga fazenda que se tornou loteamento. 

Em 1979, após a desapropriação das terras da fazenda, foi aprovado o Projeto 

do Conjunto Habitacional Ildo Meneghetti em conjunto com a Companhia de 

Habitação do Estado do Rio Grande do Sul – COHAB/RS. Inicialmente o projeto 

propunha a construção de trinta mil unidades habitacionais, porém, sem o aval dos 

vereadores de Canoas, que temiam um aumento populacional tão significativo em 

tão pouco tempo, o projeto foi alterado para aproximadamente seis mil unidades. 

Em 1986, com a grave crise que o País vivenciava (inflação alta e dívidas 

internas e externas) implicações importantes na vida da população ocorreram 

também no Projeto Habitacional. As obras pararam, as empreiteiras e COHAB 

divergiam na justiça concomitantemente. As empreiteiras buscando reajustes 

contratuais e a COHAB para que estas retomassem o trabalho. No ano de 1984 foi 

realizada a primeira tentativa por parte da COHAB de entregar o loteamento ao 

município, porém a administração recusou devido às condições inadequadas para 

moradia, solicitando providências para os problemas que se apresentavam no 

loteamento. O mesmo foi feito pela Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE 

e Companhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN. 

Em 1987, pouco antes da ocupação, Vinícius Galeazzi, então Diretor Técnico 

da COHAB, Adroaldo Conzatti, Presidente da COHAB, e o Prefeito Carlos 

Giacomazzi, visitaram pela primeira vez Guajuviras. Ficaram assombrados com as 

dimensões do Conjunto habitacional, então desabitado. Uma verdadeira cidade 

fantasma. Haviam casas prontas, outras já se deteriorando e a maioria como 

canteiros de obras inacabados, com alguns poucos seguranças.  
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Após a visita, ficou acordado que seria feito um processo de seleção de 
candidatos para as unidades já prontas, que aos poucos seriam entregues. 
O maior problema seria consertar ou complementar a infraestrutura. 
Admitindo que sem um trabalho de recuperação seria impossível habitar 
Guajuviras, o que demandaria muito tempo e dinheiro, além da efetiva 
vontade política. (PENNA, 1998, p. 15). 

 

Por mais de dez anos as unidades habitacionais, estimadas em 5.974, ficaram 

abandonadas. Em 17 de abril de 1987, um movimento organizado e de grandes 

proporções, com milhares de famílias e apoiado pelo Sindicato dos Metalúrgicos e 

Comunidades Eclesiais de Base, iniciaram a ocupação, que atingiu outros 

empreendimentos da cidade, também abandonados (Salomé, Alvorada, Rubem 

Berta). 

“Nós pensamos, organizamos, planejamos e realizamos essa situação. Foi de 

forma organizada, na luta pelo direito sagrado da moradia... prefiro falar de 

ocupação, por que isso já era nosso. Se fez um levantamento de centenas de 

famílias sem moradia. Essa era uma característica: ser uma família”, diz Maria 

Aparecida Flores. A participação do Sindicato dos Metalúrgicos inicia neste 

momento de planejamento, com apoio para as reuniões e organizações. 

A permanência da população nas unidades, sem infraestrutura e com o 

problema de novas ocupações que aconteciam quando saiam para trabalhar, foi 

difícil. Junto aos que necessitavam de moradia, também havia os que concentraram 

a posse de várias unidades para comercializá-las. O prefeito da época era Sr.Carlos 

Loureno Giacomazzi e, segundo a imprensa, os únicos a serem pegos de surpresa 

pela ocupação foram os representantes do Poder Público. 

Quanto à repressão à ocupação, existem controvérsias. Uns declaram que foi 

terrível, outros dizem que houve facilidades para entrar e permanecer no local, 

porém há registros de um cordão de isolamento feito pela Brigada Militar com 

centenas de policiais. Ao perceber que a tentativa de impedir que ocorresse a 

ocupação seria ineficaz, muitos policiais que trabalhavam no momento largaram seu 

posto e também buscaram ocupar uma moradia. 

Os relatos contam que, ao serem substituídos os policiais de Canoas pelos de 

Montenegro a situação piorou, com repressão maior e controle intenso sobre as 
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entradas. O povo não tinha suprimentos, nem água e também não podia sair dali, 

pois provavelmente não conseguiria retornar.  

Os ocupantes vinham principalmente dos bairros Mathias Velho e Estância 

Velha além de outros que vinham do interior. Só do bairro Mathias Velho saíram 

aproximadamente 5 mil pessoas. 

Com a situação tão agravada, o município foi obrigado a tomar providências 

juntamente com o governo do Estado, para a regularização da área. A obtenção, 

pelo governo do Estado, de autorização legislativa para doação ao município de 

Canoas de uma área com a finalidade de implantação de um parque de lazer e 

preservação ambiental em 80% da área, sendo facultada a utilização restante com a 

implementação de um Distrito Industrial - Lei Estadual nº 10.427/95, foi uma das 

primeiras ações. 

A doação prevista pela referida lei estava condicionada à execução, 

manutenção e conservação pelo Município, da pavimentação do sistema viário, do 

esgoto pluvial e das áreas verdes do Conjunto Habitacional. Partindo daí, foram 

estudadas outras soluções junto aos demais órgãos como a CEEE, CORSAN e 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM.  

Após a primeira ocupação, seguiram-se outras. Às pessoas que chegavam e 

encontravam todas as casas já ocupadas, restavam apenas locais próximos. As 

principais seriam São José, São João, São Miguel e Esperança. Nestes locais a 

infraestrutura era ainda pior.  

Com a procura por parte da COHAB pelas associações de moradores para 

abrir negociações, estes se organizaram e realizaram um levantamento de quem 

estava ocupando as casas. Cada um dos seis setores tinha setenta representantes 

eleitos pelos moradores, pois era necessário garantir que o Poder Público recebesse 

os moradores. Com o auxílio da Igreja Católica, a comunidade foi se organizando e 

articulando-se com outras comunidades como Mathias Velho e Fátima, em busca de 

novas conquistas. 
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5.1.4 Bairro Igara 

O histórico do bairro Igara, apresentado nas páginas que seguem, tem como 

referência singular o livro Igara: Um bairro multifacetado11, que é o 8º livro da série 

Canoas – para lembrar que somos lançados através de uma parceria entre o Centro 

Educacional La Salle e a Prefeitura Municipal de Canoas. Assim, realizamos a seguir 

uma breve retomada histórica do bairro, utilizando-nos da síntese do livro que foi 

produzido em 2002. 

O nome do bairro Igara tem origem Tupi-Guarani e significa canoa feita de 

tronco de árvore. Foi uma das últimas áreas a ser loteadas na cidade. Até o século 

XIX, a área pertencia à fazenda Gravataí, propriedade do major Vicente Ferrer da 

Silva Freire. Após, foi dividida e vendida para Guilherme Schell e Saturnino Mathias 

Velho (que denominou sua parte de fazenda Brigadeira). Após os anos quarenta 

surgiram os loteamentos que deram origem a Mathias Velho, São Luiz, São José e 

Igara.  

O primeiro núcleo de habitações do bairro deu-se próximo a Rua Araguaia e à 

BR 116, conhecido como Vila Triângulo, no início dos anos cinquenta, segundo 

recordação de moradores antigos. Em 1966, o presidente General Costa e Silva 

inaugurou trezentas e noventa casas do Residencial Igara, que continha centro de 

atividades comerciais, culturais, sociais e recreativas, além de creches, 

supermercados, escolas e iluminação à mercúrio.  

Os limites do bairro foram fornecidos pela Secretaria de Planejamento Urbano, 

por intermédio do Arquiteto Gilberto Schmitt Coelho de Souza, divergindo muitas 

vezes com o que os próprios moradores consideravam como os limites do 

loteamento.  

Segundo informações da Secretaria, Igara recebeu esse nome após a 

inauguração da Vila Igara II, loteamento de Zilda Dexheimer Arnt Velho, no ano de 

1965. No início, seria industrial, mas em 1974 foi aprovado como residencial.  

                                            
 

11 PENNA, Rejane (Coord.) et al. Canoas – Para lembrar quem somos: Igara – Um bairro 

multifacetado. v. 8. Canoas, 2002.  
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Igara foi se constituindo por várias etapas de urbanização, o que configura 

características próprias. José Ribeiro Fontes fala sobre a divisão: “Devem existir 

quatro ou cinco Igaras. [...] Essa Igara antiga, que é ali perto da faixa [...]. Depois 

veio a que chamam de Igara II que é do outro lado do Xingu [...]. Quando foi vendido 

já era para pessoas de maiores posses.[...] Depois surgiu, lá em cima, para quem 

vai para a Ulbra, à direita, indo por aquele minhocão, que chamam Parque 

Residencial Igara”. 

A arquiteta Iara Waengertner explica a tardia ocupação: “Aqui é uma área alta 

e área boa [...] Então eram famílias antigas de Porto Alegre que tinham aqui seus 

sítios. Isso fez com que protegessem as suas terras, que eram terras mais nobres”. 

Demétrio Gonzales aponta o início do bairro entre os anos 1952 e 1953 quando 

já havia algumas habitações, mas chegaram para construir loteamentos com 

“calçadas e ruas feitas”. O governo federal intervinha com o Banco Nacional de 

Habitação. “As pessoas faziam pedido e fechavam o negócio”. Depois tinha um 

sorteio. Não escolhia a casa. Era sorteada a casa. Tinha dois tipos de casa: uma 

grande, parece com quarenta e três metros quadrados e outra menor. Uma coisa 

assim. 

Houveram alguns episódios de mobilização da comunidade: (1) Bloqueio da 

Avenida Boqueirão aconteceu para reivindicar asfalto para o acesso à Guajuviras, 

pois passavam muitos caminhões e levantavam poeira; (2) O Grêmio Recreativo São 

Cristóvão, criado em 29 de outubro de 1959 para lutar por lazer e melhorias 

infraestruturais; (3) Sociedade Recreativa Araguaia, registrada em 11 de dezembro 

de 1962; (4) Clube de Mães, criado em 1992; (5) Sociedade Comunitária 

Beneficente e Recreativa Amigos do Jardim Igara (1969) teve origem para defender 

os direitos dos cooperativados no antigo Conjunto Habitacional Igara, junto à 

Cooperativa Habitacional Porto-Alegretense; (6) Centro Olímpico; (7) Associação 

dos Moradores do Jardim Igara II (1983). 

Os depoimentos incluem o problema da falta de água no bairro quando ele foi 

fundado. Dentre as escolas, se destacam as primeiras do bairro: Escola Estadual 

Germano Witrock que homenageia um médico e professor e foi fundada em 1968; 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Castelo Branco, fundada em 1969. Para 

além destas, existe a Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Jaegger, 

criada em 1962. Em 1985, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, 
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considerando as necessidades da indústria metal mecânica inaugurou o Centro de 

Formação Profissional SENAI de Soldagem Cypriano Micheletto.  

Em 1957 foi construída a igreja São Cristóvão, pelos padres Evaristo Poelman 

e Teodosio Grondhuis, auxiliados pela pequena comunidade que organizou eventos 

para arrecadar dinheiro. Tornou-se evento tradicional a festa de São Cristóvão, onde 

a paróquia recebia motoqueiros em romaria. 

No bairro Igara estão alguns dos principais hotéis de Canoas, como Canoas 

Parque Hotel, Hotel Castel Residence; e indústrias como Forjasul, Madef, Liess, 

Construções Elétricas, etc. O primeiro estabelecimento foi Armazém da Dona Lina 

da vereadora Lina Plentz Alves, uma das primeiras a adquirir lotes no Igara. A 

primeira farmácia foi instalada em 1971 por J. B. Fogaça. 

Outra empresa importante é a Madef S/A Indústria e Comércio, que atua na 

área de refrigeração industrial. A indústria Ziemann- Liess S/A- Máquinas e 

Equipamentos produz equipamentos para a indústria de bebidas. Está instalada no 

bairro a IRIEL- Indústria Rio-grandense de Interruptores Elétricos Ltda, que se 

desloca ao bairro Estância Velha. Uma das empresas no ramo de transportes é a 

Transmiro transportadora. Destaca-se também, o crescimento provocado pela 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). 

5.1.5 Bairro Marechal Rondon 

O bairro Marechal Rondon não possui registros mais antigos de sua história, 

pois foi recentemente separado do bairro Centro, com a Lei nº 4.436 de 30 de 

janeiro de 2003.  

Destaca-se a presença de uma comunidade quilombola em suas 

dependências. A comunidade Chácara das Rosas, foi a primeira do Brasil a 

regularizar seu perímetro urbano. Em 2012, a associação de moradores celebrou o 

contrato para a aquisição de vinte e quatro moradias através do Programa Minha 

Casa Minha Vida, recebendo a obra ainda no ano de 2013. 

5.1.6 Bairro Olaria 

O bairro Olaria possui registros escassos de sua história, pois foi recentemente 

separado do bairro Estância Velha, com a Lei nº 4.436 de 30 de janeiro de 2003. 
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Assim, apresentamos a seguir a sistematização das informações históricas deste 

bairro, utilizando o Livro Estância Velha que é o 4º livro da série Canoas – para 

lembrar quem somos, lançado através de uma parceria entre o Centro Educacional 

La Salle e a Prefeitura Municipal de Canoas. 

O bairro Olaria tem como característica ser uma localidade marcada em parte 

por ocupações que foram regularizadas ao longo do tempo. Em 1982, os moradores 

constituíram a Sociedade União dos Moradores de Olaria. Iniciaram com o Clube de 

Futebol e um pequeno jornal informativo dos problemas e assuntos do local. Depois, 

foram integrados a um projeto da Unicamp e receberam uma escola de educação 

infantil.  

A Escola Walter Peracchi Barcellos, fundada em 1990 pertence ao Bairro 

Olaria, mas também atende à população de Estância Velha. Possui turmas até o 

quinto ano e possui biblioteca, educação ambiental, exposição de trabalhos, etc. O 

bairro conta ainda com a Escola Paz. 

A Sociedade dos Moradores do Bairro Olaria se reunia na Escola Paz e 

reivindicava na Prefeitura a infraestrutura para a localidade. Na década de 1980 

conquistaram asfalto e tratamento de esgoto através destas organizações.  

5.1.7 Bairro São José 

O histórico do bairro São José, apresentado nas páginas que seguem, tem 

como referência singular o livro São Luiz e São José12: Identidades, Indústria e 

Universidade, que é o 7º livro da série Canoas – para lembrar quem somos, lançado 

através de uma parceria entre o Centro Educacional La Salle e a Prefeitura 

Municipal de Canoas. Assim, realizamos a seguir uma breve retomada histórica do 

bairro, utilizando-nos da síntese do livro produzido em 2001. 

Dos anos quarenta a sessenta, com a lei 1233/1954 (que exigia do loteador 

água, esgoto pluvial, pavimentação, rede elétrica, iluminação pública e dimensões 

controladas dos lotes, além de reservas para verde público), São José e São Luiz 

                                            
 

12 PENNA, Rejane. (Coord.) et al. São Luiz e São José: Identidades, indústria e universidade. 

Canoas: Canoas Tecnocópia Gráfica e Editora, 2001. v. 7: Canoas para lembrar quem somos. 
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passaram a serem áreas promissoras e lá se constituíram moradias para a classe 

média. A BR 116 e o Trensurb13 dividem a cidade na parte alta e na parte baixa. A 

parte alta é mais valorizada por não ser suscetível aos alagamentos. Diz-se que a 

captação de esgoto que corrigiu o problema, já que antes a CEEE era inundada de 

detritos.  

Segundo Sr, Francisco Biazuz, o nome São José deve-se ao fato do Senhor 

Corezzola, comerciante de lotes, ser devoto do santo. A imobiliária Guarujá comprou 

parte das terras resultantes do parcelamento das fazendas dos descendentes de 

Saturnino Mathias Velho.  

Em 1954, a empresa Embalagens Moschetti chegou à cidade “A empresa 

construiu dez casas no bairro São José que foram vendidas aos funcionários que 

vieram de Porto Alegre para qualificar o trabalho na empresa” (Humberto Moschetti 

Filho). 

O bairro é composto por muitas empresas e possui grande número de 

imigrantes italianos, inclusive migrantes da serra. Segundo David Gerchmann, o 

bairro São Luiz e São José foram privilegiados pela localização próximo à Esteio e 

Porto Alegre e pelo preço acessível dos lotes. 

A família Gehlen chegou à Canoas em 1958, oriunda de Guaporé. Sr. Alcir, um 

dos filhos, conta que no São José havia concentração de casas iguais e pequenas. 

“Iniciava uma, duas quadras acima da faixa e ia até perto onde é o loteamento da 

ULBRA”. A parte central do bairro, antes da construção da via rodoviária federal era 

o local onde hoje se encontra a Igreja Nossa Senhora da Conceição. 

Mara Regina conta sobre as brincadeiras da infância e as corridas. “Tinham 

muitas árvores de acácia e, logo em seguida, a cerca da Petrobrás. Do lado da 

ULBRA havia uma gang”. Ela também aponta a hierarquia social: “[...] comentavam 

ser o pessoal melhor de vida, morador de São José” e “[...] os outros considerados 

mais ou menos moravam na São Luiz. Nós não víamos diferença nenhuma, apesar 

de aqui ter calçamento, enquanto lá não”. Sr. Clécio conta que haviam locais 

desertos onde brincavam bastante e eram campinhos de futebol também. No início 

                                            
 

13 Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre 
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dos anos sessenta, a família de Volmar Souza Netto veio de Guaporé e abriu uma 

churrascaria, chamada Mané.  

Sra. Mônica Russomano conta que a Ulbra montou no campus um microcosmo 

de serviços dentro da área residencial. (Das Faculdades Canoenses, criadas em 

1972, a Instituição passou à Universidade Luterana do Brasil - ULBRA). O seu 

decreto de criação data de 1988 e o seu reconhecimento pelo Conselho Federal de 

Educação veio em 198914).  

Um fato que marcou o bairro ocorreu na Rua João Leivas de Carvalho, onde 

existiam onze árvores, ameaçadas de serem derrubadas para abertura de uma rua. 

Moradores e alunos da Escola Estadual Miguel Lampert abraçaram as árvores em 

protesto, no ano de 1997. Além deste ato de protagonismo da comunidade, haviam 

outras instâncias de participação, como o Conselho pró-bairro São José e São Luiz, 

que possibilitou conquistar mais horários de ônibus e ainda que eles fossem até o 

final do Parque Universitário. O lixo também era um dos temas que preocupava a 

associação. Coletado três vezes por semana, acabou ocorrendo a formação de um 

lixão em um terreno. Com a mobilização do Conselho, a comunidade conquistou 

uma praça em lugar do acúmulo de lixo. As associações de moradores são 

responsáveis por muitas conquistas junto ao poder público.  

 

5.2 Características Populacionais 

Neste item apresentam-se indicadores censitários do quadrante Noroeste, a fim 

de especificar as particularidades da população do território. Esses indicadores 

estão compreendidos em população total, densidade demográfica, crescimento 

populacional, população por faixa etária, índice de envelhecimento, índice de 

dependência e população por raça/cor. 

                                            
 

14 Para maiores informações ver: UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (ULBRA). Sobre a Ulbra. 

Canoas, 2015. Disponível em: <http://www.ulbra.br/sobreaulbra/historico/>. Acesso em 05 jul. 2015 

http://www.ulbra.br/sobreaulbra/historico/
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5.2.1 População Total 

O quadrante Nordeste é o mais populoso da cidade de Canoas, com 108.997 

habitantes. A população do quadrante corresponde a 33,66% da população total do 

município. O quadro abaixo possibilita visualizar a distribuição da população nos 

bairros que compõem o quadrante.  

 

 
Quadro 44 - População por bairros - Quadrante Nordeste 

BAIRROS POP ABS % 

GUAJUVIRAS 39.526 36,26 

ESTÂNCIA VELHA 26.633 24,43 

MARECHAL RONDON 11.002 10,09 

OLARIA 10.885 9,99 

IGARA 10.400 9,54 

SÃO JOSÉ 9.972 9,15 

BRIGADEIRA 579 0,53 

TOTAL QUADRANTE 108.997 100,00 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010.  

 

O bairro Guajuviras, com 39.526 de habitantes, é o mais populoso do 

quadrante, enquanto que o bairro Estância Velha, 26.633 de habitantes, é o segundo 

mais populoso. O bairro Marechal Rondon, com 11.002 habitantes, já diminuiu o 

número, seguindo com o bairro Olaria 10.885, Igara 10.400 e São José com 9.972 

habitantes.  Na outra ponta, o Brigadeira é o bairro menos populoso, com 597 

habitantes.   

5.2.2 Densidade Demográfica  

A distribuição da população de cada bairro pelos seus limites geográficos é 

diversificada. O quadro abaixo traz informações do número de habitantes por km² 

por bairros do Nordeste. Os bairros mais populosos do quadrante são Estância 

Velha, São José e Guajuviras que concentram um maior número de habitantes a 

cada km², sendo respectivamente 6828,97, 4335,65 e 4087,49 hab./km². O bairro 

Igara por sua vez, concentra 3741,01 hab./km² e o Olaria 3522,65 hab./km². Os três 

primeiros bairros são bastante populosos em relação aos bairros Marechal Rondon 
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1760,32 hab./km² e Brigadeira, que abriga menos 37 pessoas a cada km² de seu 

território. 

 

 
Quadro 45 - Densidade demográfica por bairros – Quadrante Nordeste 

BAIRROS HAB./KM² 

ESTÂNCIA VELHA 6828,97 

SÃO JOSÉ 4335,65 

GUAJUVIRAS 4087,49 

IGARA 3741,01 

OLARIA 3522,65 

MARECHAL RONDON 1760,32 

BRIGADEIRA 36,86 

TOTAL QUADRANTE 2494,21 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

5.2.3 Crescimento Populacional  

Neste item apresenta-se o crescimento populacional do Nordeste no espaço de 

tempo de 2000 a 2010, o quadro abaixo fornece esse indicador por bairros. Em um 

período de 10 anos a população absoluta do quadrante Nordeste, contou com um 

acréscimo de 17.373 habitantes. Uma das possíveis explicações poderá ser 

atribuída aos índices de nascimentos deste território. Os bairros a seguir contribuem 

com uma variação positiva, o bairro São José apresenta 3.979 habitantes, Olaria 

3.539, Estância Velha 3.475 e Guajuviras 3.265 habitantes. Com um porcentual 

menor, mais ainda positivo, os bairros Marechal Rondon e Igara apresentam um 

acréscimo de 1.953 e 1.162 habitantes. O bairro Brigadeira tem um índice negativo, 

totalizando uma redução de -149 habitantes, sendo o único bairro do quadrante com 

decréscimo neste período, esse indicador pode ser explicado através dos índices de 

envelhecimento da população, ou até mesmo, a migração para outros territórios. 
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Quadro 46 - Crescimento populacional – Quadrante Nordeste 

BAIRROS CRESCIMENTO POPULACIONAL 

SÃO JOSÉ 3979 

OLARIA 3539 

ESTÂNCIA VELHA 3475 

GUAJUVIRAS 3265 

MARECHAL RONDON 1953 

IGARA 1162 

BRIGADEIRA -149 

TOTAL QUADRANTE 17224 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
e levantamento Instituto Canoas XXI do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

5.2.4 População por Faixa Etária  

O quadro abaixo apresenta por ordem crescente a distribuição das faixas 

etárias da população do quadrante Nordeste. No topo temos a população adulta de 

30 a 59 anos que se apresenta como a mais numerosa, contando com 45.185 

habitantes, apontando para uma tendência de envelhecimento. O Segmento com as 

idades entre 18 a 29 anos de idade é composto por 23.051 habitantes. Para as 

idades entre 6 e 14 anos, tem-se 15.552 crianças. Com a menor população estão as 

duas faixas etárias nos intervalos entre 0 a 5 e 60 ou mais idade, contando 9.098 e 

10.826 habitantes respectivamente. Considerando que o número total da população 

do quadrante Nordeste é de 108.997 habitantes, destaca-se que apenas 8,35% 

(9.098 hab.) da população pertence a faixa etária de 0 a 5 anos, podendo haver uma 

redução da taxa de natalidade.  

 

Quadro 47 - População por faixa etária – Quadrante Nordeste 

FAIXA ETÁRIA TOTAL NORDESTE 

 DE 0 A 5 ANOS 9.098 

DE 6 A 14 ANOS 15.552 

DE 15 A 17 ANOS 5.459 

DE 18 A 29 23.051 

DE 30 A 59 ANOS 45.185 

DE 60 ANOS OU MAIS 10.826 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 
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5.2.4.1 População de 0 a 17 anos por bairros  

O quadro abaixo apresenta os dados de faixa etárias de 0 a 17 anos de idade 

do quadrante Nordeste. É possível verificar que neste grande grupo, a concentração 

populacional está majoritariamente nos bairros Guajuviras e Estância Velha, que 

juntos contém aproximadamente 60% da população do quadrante. Trata-se de uma 

expressiva parcela da população de crianças e adolescentes nestes dois bairros do 

quadrante. 

Da população com idades entre 0 e 5 anos, tem-se em termos absolutos 9.098 

habitantes em todo o quadrante. Deste total o bairro Guajuviras contém 44,12%, 

seguido do bairro Estância Velha, com 23,30%, Olaria 10,16% com 8,12% São José, 

com 7,10% Marechal Rondon, Igara contém 6,55 e com o menor número o 

Brigadeira com 0,65%. 

Para a população entre 6 e 14 anos, o quadrante Nordeste conta com 15.552 

habitantes, sendo das três faixas etárias apresentadas, a com o maior número de 

indivíduos. O Guajuviras concentra 44,29% do segmento, seguido do Estância 

Velha, com 23,68%, Olaria com 10,64%, São José com 7,57%, Marechal Rondon 

com 6,85%, Igara com 6,61, e Brigadeira com o percentual mais baixo do quadrante, 

com 0,37%. 

Já para o segmento etário de 15 a 17 anos, há uma concentração de 5.285 

habitantes no quadrante. O Guajuviras concentra 43,97% desta faixa de idade, 

seguido do Estância Velha, com 24,90%, Olaria com 9,59%, Igara com 7,81%, São 

José com 6,89%, Marechal Rondon com 6,62% e Brigadeira novamente com o 

menor percentual do quadrante, com 0,21%. 

Estes dados permitem verificar um predomínio da população de 6 a 14 anos no 

quadrante, seguido da população de crianças entre 0 e 5 anos de idade e, em 

terceiro lugar os adolescentes entre 15 e 17 anos. Todos estes concentrados nos 

bairros Guajuviras e Estância velha. O bairro Brigadeira apresenta um baixíssimo 

percentual em todos estes segmentos. 
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Quadro 48 - População de 0 a 17 anos por bairros - Quadrante Nordeste 

BAIRROS   DE 0 A 5 ANOS   DE 6 A 14 ANOAS   DE 15 A 17 ANOS 

    ABS (%)   ABS (%)   ABS (%) 

GUAJUVIRA   4.014 44,12%   6.888 44,29%   2.324 43,97% 

ESTÂNCIA 
VELHA 

  2.120 23,30%   3.682 23,68%   1.316 24,90% 

OLARIA   924 10,16%   1.654 10,64%   507 9,59% 

SÃO JOSÉ   739 8,12%   1.177 7,57%   364 6,89% 

MARECHAL 
RONDON 

  646 7,10%   1.066 6,85%   350 6,62% 

IGARA   596 6,55%   1.028 6,61%   413 7,81% 

BRIGADEIRA   59 0,65%   57 0,37%   11 0,21% 

TOTAL   9.098 100,00%   15.552 100,00%   5.285 100,00% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

5.2.4.2 População de 18 a mais de 60 anos por bairros 

O quadro abaixo está subdividido em três segmentos etários, quais sejam, 18 a 

29 anos, 30 a 59 anos e 60 anos ou mais, dos bairros do quadrante Nordeste. 

Para a população contida na faixa de 18 a 29 anos tem-se um total de 23.051 

habitantes. O bairro Guajuviras contém 36,86% da população, seguido de Estância 

Velha 24,62%. Nesta faixa, estes dois bairros contêm 61,48% da população. Após, 

segue o bairro Olaria, com 10,16%, São José 9,42%, Marechal Rondon com 9,12%, 

Igara com 8,87% e Brigadeira com 0,91%. 

Quanto ao segmento entre 30 e 59 anos de idade, o bairro Guajuviras contém 

33,51% da população, seguido de Estância Velha, com 24,84%, São José com 

11,11%, Igara com 10,23%, Marechal Rondon com 9,93%, Olaria com 9,87% e 

Brigadeira com 0,51%.  

No que tange à população com 60 anos ou mais, o bairro Guajuviras concentra 

24,61% dos idosos do quadrante, seguido de Estância Velha, com 24,14%. Percebe-

se uma considerável diferença na concentração de idosos nos bairros São José e 

Igara, contando respectivamente com 16,07% e 15,65%. No que se refere os bairros 

com um percentual menor de idosos, segue Marechal Rondon com 10,19%, Olaria 

com 9,23% e Brigadeira com 0,12%.  
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Estes dados permitem verificar um predomínio da população de 30 a 59 anos 

no quadrante com 45.185 habitantes, seguido da população de adultos entre 18 a 29 

anos de idade com 23.051 hab. e, em terceiro lugar os idosos com mais de 60 anos. 

Todos estes concentrados nos bairros Guajuviras e Estância velha. O bairro 

Brigadeira apresenta um baixíssimo percentual em todos estes segmentos. 

 
 

Quadro 49 - População de 18 a 60 anos ou mais por bairros – Quadrante Nordeste 

BAIRROS   DE 18 A 29   
 DE 30 A 59 

ANOS 
  

DE 60 ANOS OU 
MAIS 

    ABS (%)   ABS (%)   ABS (%) 

GUAJUVIRA   8.496 36,86%   15.140 33,51%   2.664 24,61% 

ESTÂNCIA 
VELHA 

  5.676 24,62%   11.226 24,84%   2.613 24,14% 

OLARIA   2.342 10,16%   4.459 9,87%   999 9,23% 

SÃO JOSÉ   2.180 9,46%   5.020 11,11%   1.740 16,07% 

MARECHAL 
RONDON 

  2.102 9,12%   4.487 9,93%   1.103 10,19% 

IGARA   2.045 8,87%   4.624 10,23%   1.694 15,65% 

BRIGADEIRA   210 0,91%   229 0,51%   13 0,12% 

TOTAL   23.051 100,00%   45.185 100,00%   10.826 100,00% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

5.2.5 Índice de Envelhecimento  

Este índice faz relação entre o número de indivíduos com 65 anos ou mais 

existentes para cada 100 indivíduos com menos de 15 anos de idade.  

Os bairros Igara, com 104,31 e Marechal Rondon, com 101,64, correspondem 

aos maiores índices, acima da média municipal e do quadrante.  Com 57,57, o bairro 

São José permanece também acima da média municipal e do quadrante. 

 Encontram-se abaixo da média do município e do quadrante, os bairros 

Estância Velha, com 45,04, Olaria, com 38,75, Guajuviras, com 24,44, e Brigadeira, 

com 11,21. 
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Gráfico 13 - Índice de Envelhecimento – Quadrante Nordeste 

 

FONTE: IBGE – Censo demográfico 2010, elaboração DVSAGI/SMD 

 

5.2.6 Índice de Dependência da População  

O índice de dependência15 da população é utilizado para acompanhar o grau de 

dependência econômica de determinada população, para sinalizar o processo de 

rejuvenescimento ou envelhecimento populacional e para subsidiar a formulação de 

políticas nas áreas da saúde e previdência social. Dessa forma, também podemos 

relacionar a população dita dependente com a população economicamente ativa. 

O bairro Guajuviras é o que possuí maior índice de dependência da população, 

com 52,26, estando acima da média municipal e do quadrante, o bairro Olaria, com 

48,95, está acima da média do quadrante e abaixo da média do município. 

Já os bairros Igara, com 46,85, Estância Velha, com 46,19, Marechal Rondon, 

com 45,72, São José, com 43,42 e Brigadeira, com 28,67, se encontram abaixo de 

ambas as médias. 

                                            
 

15 Razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente 

(os menores de 15 anos de idade e os de 60 e mais anos de idade) e o segmento etário 
potencialmente produtivo (entre 15 e 59 anos de idade), na população residente em determinado 
espaço geográfico, no ano considerado. 
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Gráfico 14 - Índice de Dependência da População – Quadrante Nordeste 

 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010, elaborado por DVSAGI/MDS 

5.2.7 População por Raça/Cor  

O quadro abaixo está subdividido em cinco etnias, quais sejam, Branca, Preta, 

Amarela, Parda e Indígena dos bairros do quadrante Nordeste, sendo que este 

território contém 108.997 em sua população total. 

Em relação à população de cor Branca, segue em ordem crescente os bairros 

Igara 93,55%, Marechal Rondon 93,30%, São José 92,19%, Estância Velha 87,40%, 

Olaria 87,33%, Brigadeira 83,94%, e Guajuviras com 78,30%.  

 Já com uma porcentagem menor comparado a etnia anterior, o índice da cor 

Preta apresenta nos bairros Guajuviras 9,15%, Brigadeira 6,39, Estância Velha 

5,00%, Olaria 4,58%, Igara 3,54%, Marechal Rondon 3,40%, e São José com 

2,68%. 

Referente à cor Parda, o quadrante apresenta os bairros Guajuviras com 

11,93%, Brigadeira 8,98%, Olaria 7,82%, Estância Velha 7,28%, São José 4,76%, 

Marechal Rondon 3,04% e Igara 2,76%. 

 A população de cor Amarela tem um baixo índice neste quadrante, no bairro 

Brigadeira 0,69%, Guajuviras 0,48%, Estância velha 0,23%, São José 0,20%, 

Marechal Rondon 0,19%, Igara 0,14% e Olaria 0,03%.  
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 Os indígenas são minoria neste quadrante, Olaria contém 0,25%, São José 

0,17%, Guajuviras 0,14%, Estância Velha 0,09%, Marechal Rondon 0,07% e Igara 

0,01%. O bairro Brigadeira não possui indígenas.  

 

 
Quadro 50 - População por raça/cor – Quadrante Nordeste 

BAIRROS BRANCA PRETA PARDA AMARELA INDÍGENA 

BRIGADEIRA  486 1% 37 1% 52 1% 4 1% 0 0% 

SÃO JOSÉ  9.193 10% 267 4% 475 5% 20 6% 17 13% 

IGARA  9.729 10% 368 6% 287 3% 15 5% 1 1% 

GUAJUVIRAS  30.950 33% 3.617 56% 
4.71

6 
54% 189 60% 54 41% 

MARECHAL 
RONDON  

10.265 11% 374 6% 334 4% 21 7% 8 6% 

ESTÂNCIA 
VELHA  

23.276 25% 1.331 21% 
1.93

9 
22% 62 20% 25 19% 

OLARIA  9.506 10% 498 8% 851 10% 3 1% 27 20% 

TOTAL 
QUADRANTE 93405 100% 6492 100% 8654 100% 314 100% 132 100% 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

. 

5.3 Características educacionais  

 

O quadro abaixo faz referência aos dados finais do Censo Escolar 2014, 

publicados no Diário Oficial da União no dia 09 de janeiro de 2015, no qual contém 

as Instituições de Ensino do Quadrante Nordeste. O quadro apresenta categorias de 

ensino Infantil, Fundamental, Médio, Especial, Educação de Jovens e Adultos – EJA 

e Profissional, classificando-os em público e privado, por bairro. 

O quadrante conta com um total de nove (9) instituições de ensino infantil 

públicas e oito (8) privadas. De educação fundamental são vinte e três (23) públicas 

e quatro (4) privadas. Ensino Médio oito (8) público e dois (2) privado. Para 

Educação de Jovens e Adultos tem sete (7) no ensino público e nenhum privado. 

Ensino Profissional conta com uma (1) escola pública e uma (1) privada. No que 

tange escola Especial o quadrante não possui. 
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Quadro 51 - Instituições de Ensino por bairro – Quadrante Nordeste 

PÚBL.** PRIV.*** PÚBL. PRIV. PÚBL. PRIV. PÚBL. PRIV. PÚBL. PRIV. PÚBL. PRIV.

GUAJUVIRAS 2 1 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0

ESTÂNCIA 

VELHA
3 2 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0

SÃO JOSÉ 2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0

MARECHAL 

RONDON
0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1

IGARA 1 1 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0

OLARIA 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0

BRIGADEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 

QUADRANTE
9 8 23 4 8 2 0 0 7 0 1 1

EJA*

* Educação de Jovens e Adultos ** Público.   *** Privado.

INFANTIL
BAIRROS

FUNDAMENTAL MÉDIO ESPECIAL PROFISSIONAL

 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos – 2016 - dados disponíveis no Portal Data Escola Brasil do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

5.3.1 Pessoas Alfabetizadas  

O quadro abaixo apresenta a taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou 

mais de idade em porcentagem (%), do Censo Demográfico de 2010, divido por 

bairros do quadrante Nordeste. 

 Destaca-se os bairros com maiores percentuais de alfabetização o Brigadeira 

com 99,40%, Igara com 99,40% e Marechal Rondon com 99,20%. Os bairros Olaria 

e Guajuviras com 96,9% e 97,3% tem um índice inferior à média municipal de 

97,5%. 

 

Quadro 52 - Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade (%) – 2010 – Quadrante Nordeste 

BAIRROS (%) 

BRIGADEIRA 99,4 

IGARA 99,4 

MARECHAL RONDON 99,2 

SÃO JOSÉ 99,1 

ESTÂNCIA VELHA 97,7 

OLARIA 97,3 

GUAJUVIRAS 96,9 

TOTAL QUADRANTE 98,43 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 
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5.3.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –IDEB 

Os bairros do quadrante Nordeste seguem o padrão da cidade ao atingir, 

também, em todos os bairros as metas estipuladas para os anos iniciais, enquanto 

que nos anos finais todos os bairros ficaram abaixo da meta.  

O bairro São José ilustra os melhores índices nos dois segmentos, enquanto 

que o bairro Guajuviras apresenta o menor índice nos anos iniciais e o bairro 

Estancia Velha ocupa a lanterna dos anos finais. O bairro Brigadeira não possui 

escolas de ensino fundamental. 

 

Gráfico 15 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – Quadrante 
Nordeste 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Elaboração: 
ObservaSinos – IHU 

 

5.4 Características Habitacionais 

 

No item a seguir, apresentam-se as características específicas do âmbito 

habitacional, subdivididas em dois quadros: Quadro 10 - Domicílios particulares 

permanentes e domicílios em outra condição de ocupação. Quadro 11 - Casas, 

apartamentos, condomínios, casa de cômodos. 
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Quadro 53 - Domicílios particulares e em outra condição de ocupação – 

Quadrante Nordeste 

BAIRROS 

PARTICULARES 
PERMANENTES 

EM OUTRA CONDIÇÃO* 

Nº ABS (%) Nº ABS (%)* 

GUAJUVIRAS 11660 33,86 172 1,48 

ESTÂNCIA VELHA 8343 24,23 150 1,8 

MARECHAL RONDON 4052 11,77 22 0,63 

IGARA 3529 10,25 7 0,17 

OLARIA 3507 10,18 2 0,06 

SÃO JOSÉ 3108 9,026 1 0,03 

BRIGADEIRA 235 0,682 0 0 

TOTAL QUADRANTE 34434 100 354 2,69 

*EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DOMICÍLIOS POR BAIRRO. 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 

 

Conforme o quadro acima, a maior porcentagem de domicílios particulares 

permanentes no quadrante Nordeste, encontram-se nos bairros Guajuviras com 

11,22% e Estância Velha com 8,03. O bairro Brigadeira (0,23) tem o menor número.  

Em relação ao total de domicílios por bairro em outra condição, com a menor 

porcentagem, encontram-se os bairros Olaria com 0,06%, São José com 0,3% e 

Brigadeira não possui percentuais. 
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Quadro 54 - Casas, Apartamentos16, Casas de vila17 ou condomínio e Casa de 
cômodos18 - Quadrante Nordeste 

BAIRROS 
CASAS 

APARTAMENTO
S 

CONDOMÍNIO
* 

CASA DE 
COMODOS** 

Nº ABS (%) Nº ABS (%) Nº ABS (%) Nº ABS (%) 

GUAJUVIRAS 9.785 83,9 1.788 15,33 52 0,45 35 0,3 

ESTÂNCIA 
VELHA 

7.573 90,8 589 7,06 166 1,99 15 0,2 

SÃO JOSÉ 3.065 86,8 461 13,05 4 0,11 2 0,6 

OLARIA 2.945 84 424 12,09 138 3,93 0 0 

IGARA 2.862 81,1 450 12,75 216 6,12 1 0,3 

MARECHAL 
RONDON 

1.844 45,5 1.934 47,73 269 6,64 5 0,1 

BRIGADEIRA 228 97 7 2,98 0 0 0 0 

TOTAL 
QUADRANTE 

28.302 81,3 5.653 15,8 845 2,7 58 0,2 

*Casa de Vila ou em condomínio. ** Casa de Cômodos, Cortiço ou Cabeça de 
Porco. 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 

 

Os bairros que concentram maior número de casas é o bairro Brigadeira com 

97,02%, e o bairro Estância Velha com 90,77%. Em uma média com menos de 90% 

segue os bairros São José com 86,78%, Olaria com 83,97%, Guajuviras com 

83,92%, Igara com 81,10% e Marechal Rondon com uma porcentagem baixa, com 

45,51%.   

                                            
 

16 Domicílio situado em prédio de um ou mais pavimentos, com mais de um domicílio, servidos 
por espaços comuns; dois ou mais pavimentos, com mais de um domicílio e com entradas 
independentes para os andares; ou três e mais pavimentos, onde as demais unidades fossem não-
residenciais. 

17 Domicílio localizado em edificação que fazia parte de um grupo de casas com acesso único a 
um logradouro. Na vila, as casas estão, geralmente, agrupadas umas junto às outras, constituindo-se 
às vezes, de casas geminadas. Cada uma delas possui uma identificação de porta ou designação 
própria. 

18 Domicílio localizado em habitação que se caracteriza pelo uso comum de instalações 

hidráulica e sanitária com outras moradias e utilização do mesmo ambiente para diversas funções. 
Faz parte de um grupo de várias habitações construídas em lote urbano ou em subdivisões de 
habitação de uma mesma edificação, sendo geralmente alugadas, subalugadas ou cedidas e sem 
contrato formal de locação. 
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Os apartamentos estão concentrados no bairro Marechal Rondon com 47,73%, 

visto que no quadro anterior, o mesmo tem um percentual baixo de casas. Os 

bairros com menos apartamentos são Brigadeira com 2,98%, Estância Velha com 

7,06%, Olaria com 12,09%, Igara com 12,75%, São José 13,05% e o Guajuviras 

com 15,33%. 

Os domicílios, casa de vila ou condomínios, estão localizados sua maior parte, 

nos bairros Marechal Rondon com 6,64% e Igara com 6,12%. Os bairros que menos 

tem concentração destes domicílios são Olaria com 3,93%, Estância Velha com 

1,99%, Guajuviras com 0,45%, São José com 0,11%. O bairro Brigadeira não possui 

nenhum destes domicílios. 

5.4.1 Domicílios com banheiro exclusivo dos moradores, sanitário ou sem 

banheiro/sanitário  

No quadrante nordeste, o bairro Guajuviras possui 96,8% de domicílios com 

banheiro exclusivo para moradores, 2,43% com sanitários e 0,77% sem 

banheiro/sanitário. O Estância Velha possui 99,49% de residências com banheiros, 

0,43% com sanitários e 0,08% sem ao menos sanitário. O bairro Olaria possui 

99,49% de domicílios com banheiros exclusivos, 0,20% com sanitários e 0,20% sem 

sanitário. No Marechal Rondon, 99,68% das casas estão providas de banheiros 

exclusivos, 0,27% de sanitários e 0,05% desprovidas, inclusive, de sanitário.  

São José possui 99,86% de domicílios com banheiros exclusivos, 0,08% com 

sanitários e 0,06% sem banheiro e sanitário. No bairro Igara 99,94% das residências 

possuem banheiros exclusivos e 0,06% possuem apenas sanitários, e por fim no 

bairro Brigadeira 100% das residências estão providas de banheiros exclusivos. 
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Gráfico 16 - Domicílios com banheiro exclusivo dos moradores, sanitário 

ou sem banheiro/sanitário – Quadrante Nordeste 

 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010, elaborado por DVSAGI/SMDS. 

 

5.4.2 Domicílios sem energia elétrica 

O quadro abaixo apresenta o número de domicílios particulares permanentes 

que possuem energia elétrica distribuída por companhia e com medidor exclusivo, 

dos bairros do quadrante Nordeste. Sendo que no município de Canoas 83,40% dos 

domicílios possuem energia elétrica distribuída por companhia e com medidor 

exclusivo. 

No quadrante, os bairros que se destacam são Brigadeira e Igara com 99,57% 

e 97,22%. O bairro Guajuviras possui 82,77% dos domicílios possuem energia 

elétrica distribuída por companhia e com medidor exclusivo. 

 
 

Quadro 55 - Domicílios que possuem energia elétrica distribuída por companhia e 
com medidor exclusivo – Quadrante Nordeste 

BAIRROS (%) 

BRIGADEIRA 99,57 

IGARA 97,22 

MARECHAL RONDON 94,89 

SÃO JOSÉ 87,88 

OLARIA 87,6 

ESTÂNCIA VELHA 86,98 

GUAJUVIRAS 82,77 

MÉDIA QUADRANTE 90,9 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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5.4.3 Domicílios segundo o destino do lixo - Coletado 

De todo o lixo produzido nas residências do município de Canoas, um total de 

99,36% é coletado. Os bairros Brigadeira, Igara e São José têm 100% do lixo 

coletado. O bairro Guajuviras tem 98,55% de seu lixo coletado. 

 

 
Quadro 56 - Domicílios segundo o destino do lixo coletado – Quadrante Nordeste 

BAIRROS (%) 

BRIGADEIRA 100 

IGARA 100 

MARECHAL RONDON 99,95 

SÃO JOSÉ 100 

OLARIA 99,86 

ESTÂNCIA VELHA 99,93 

GUAJUVIRAS 98,55 

MÉDIA QUADRANTE 99,7 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

5.5 Indicadores de Trabalho e Renda 

 

Neste item, apresentam-se os dados correspondentes ao âmbito do trabalho e 

renda, sendo eles: renda por sexo e mulheres responsáveis por domicílio do 

quadrante Nordeste. 

5.5.1 Renda por Sexo  

O gráfico abaixo apresenta o percentual de diferença entre a renda salarial das 

mulheres comparada a do sexo masculino, no que tange os bairros do quadrante 

Nordeste.  

Em relação às diferenças mais significantes, destacamos do bairro Marechal 

Rondon que possuem uma diferença de 67% na renda entre homens e mulheres, 

São José com 59% e Igara com 56% de diferença. Com um percentual menor de 

diferença, destacam-se os bairros Olaria e Guajuviras, com 339% e 40%.  

 O perfil de inequidade de renda salarial do quadrante Nordeste não é 

diferente do perfil de renda do Brasil inteiro, que traz consigo traços históricos de 

preconceito ainda presentes em uma sociedade patriarcal, no qual apontam para a 
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necessidade de se continuar pautando em agenda pública as medidas 

equiparativas. 

 

Gráfico 17 - Renda por sexo – Quadrante Nordeste 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010, elaborado por DVSAGI/SMDS. 

5.5.2 Mulheres Responsáveis pelo domicílio 

Em relação às mulheres responsáveis pelo domicílio no Munícipio de Canoas 

soma um número absoluto de 45.717 mulheres, segundo os dados do IBGE - Censo 

Demográfico de 2010. 

Nos bairros do quadrante Nordeste, os dados revelam que 12,86% das 

mulheres no bairro Guajuviras são responsáveis pelo domicilio, sendo este o maior 

percentual do quadrante. O menor percentual encontra-se no bairro Brigadeira com 

0,32% de mulheres. 
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Quadro 57 - Mulheres Responsáveis pelo domicílio – Quadrante Nordeste 

BAIRROS ABS. (%) 

BRIGADEIRA 146 0,91% 

IGARA 1531 9,56% 

MARECHAL RONDON 1757 10,97% 

SÃO JOSÉ 1372 8,57% 

OLARIA 1624 10,14% 

ESTÂNCIA VELHA 3702 23,12% 

GUAJUVIRAS 5881 36,73% 

TOTAL QUADRANTE 16013 100,00% 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

5.6 Atendimento em saúde 

 

O quadro abaixo referência os equipamentos de saúde pública do quadrante 

Nordeste. Por tanto, em relação à rede de atendimento à saúde, o quadrante 

apresenta sua composição, da maneira seguinte: 1 Hospital; 7 Unidades Básicas de 

Saúde; 1 Unidade de Pronto Atendimento; 2 Centro de Atendimento Psicossocial; 1 

Farmácias Populares; 0 Academias Públicas; 1 Serviço de Atendimento. 

 
Quadro 58 - Equipamentos de saúde – Quadrante Nordeste 

BAIRRO EQUIPAMENTO DE SAÚDE 

ESTANCIA VELHA UBS ESTANCIA VELHA 

GUAJUVIRAS 

UBS GUAJUVIRAS II 

UBS CAIC 

FARMÁCIA NORDESTE – CAIC 

UPA 24H NORDESTE 

IGARA UBS IGARA 

MARECHAL RONDON 

CAPS II - NOVOS TEMPOS 

CAPS ad III - TRAVESSIA 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
E TISIOLOGIA 

OLARIA 
UBS SÃO VICENTE 

UBS OLARIA 

SÃO JOSÉ 
UBS SÃO JOSÉ  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

NÃO POSSUI BRIGADEIRA 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela Secretaria de 
Saúde e Ouvidoria/SMDS 
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5.7 Características de Segurança 

 

No quadro abaixo se apresenta os aparelhos de segurança que atendem as 

demandas do quadrante Nordeste, por bairros. Para além ao atendimento às 

demandas de efeito, destacamos a Casa das Juventudes que oferece serviços à 

política de segurança pública através de projetos de cidadania de incentivo ao 

reposicionamento social e profissional. 

 

Quadro 59 - Aparelhos de Segurança Pública – Quadrante Nordeste 

Sistematização equipe Unisinos 2016 dos Aparelhos de Segurança Pública disponibilizados na 
internet pelo Observatório de Segurança Pública de Canoas. 

 

5.8 Política de Assistência Social  

 

No que se refere aos serviços pertencentes à política de assistência social, o 

quadrante possui: 

 

BAIRRO APARELHOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

GUAJUVIRAS 

3º CIA DA POLÍCIA MILITAR 

CASA DAS JUVENTUDES GUAJUVIRAS 

MULHERES DA PAZ GUAJUVIRAS 

NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA GUAJUVIRAS 

IGARA 
DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À  PESSOA-

DHPP 

MARECHAL 
RONDOM 

DELEGACIA DE DELITOS DE TRÂNSITO 

DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL 2º DRM 

DELEGACIA DE PRONTO-ATENDIMENTO 

DELEGACIA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE - DPCA 

DELEGACIA3 

15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR 

CONSELHO TUTELAR-MICRO REGIÃO 2 

CORPO DE BOMBEIROS 

INSTITUTO PENAL DE CANOAS 

RECEITA FEDERAL 

OLARIA NÃO POSSUI 

SÃO JOSÉ NÃO POSSUI 

BRIGADEIRA NÃO POSSUI 

ESTANCIA VELHA NÃO POSSUI 
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● 2 CRAS (Mathias Velho e Harmonia); 

● 1 CREAS (Centro);  

● 13 Entidades de Proteção Social Básica; 

● 5 Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade e  

2 Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

5.8.1 Entidades do Quadrante Nordeste Inscritas no Conselho Municipal de 

Assistência em 2015 

Neste item apresentam-se as Entidades do quadrante Nordeste inscritas no 

Conselho Municipal de Assistência Social em 2015. O quadro abaixo indica o nome 

da Entidade, a sigla, o bairro onde a entidade se situa bem como o nível de proteção 

da política de assistência ao qual ela oferece serviços. 

No bairro São José situa-se uma (1) entidade socioassistencial que presta 

serviços da proteção básica, a Fraterno Auxílio Cristão da Paróquia Nossa Senhora 

da Conceição, que desenvolve atividades de apoio a famílias em situação de 

vulnerabilidade social através da distribuição de cestas básicas. No bairro 

Guajuviras situam-se quatro (4) entidades que prestam serviços da proteção básica. 

A Associação Espírita Beneficente Caminho da Paz que desenvolve atividades de 

oficinas de artesanato, informática, aulas de música, assistência social às pessoas 

da comunidade. O GANSA oferece serviços às famílias da comunidade através do 

atendimento às famílias e crianças, por meio de oficinas de teatro, pintura, desenho, 

jogos e pesagem de crianças de 0 a 6 anos. O Lar da Solidariedade oferece serviços 

às mães, crianças e adolescentes da comunidade através de aulas de informativa, 

oficinas de artesanato, reforço escolar, biblioteca comunitária e distribuição de 

cestas básicas e roupas. A Associação Lar Professora Nancy inscrita no Conselho 

Municipal de Assistência Social presta serviços na comunidade do Guajuviras, 

contudo, não possui convenio estabelecido com a Prefeitura Municipal. 
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Quadro 60 - Entidades inscritas no CMAS – Quadrante Nordeste 

N 
ENTIDADE  BAIRRO SIGLA 

01 

FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO DA 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO  SÃO JOSE FAC 

02 
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA 

BENEFICENTE CAMINHO DA PAZ GUAJUVIRAS CAMINHO DA PAZ 

03 

CENTRO SOCIAL MADRE 
ASSUNTA MARCHETTI DE POA – 

NÚCLEO CANOAS ESTANCIA VELHA ASEBESCA 

04 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO DE 

SÃO CRISTÓVÃO IGARA FAC 

05 
GRUPO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA 

SENHORA APARECIDA GUAJUVIRAS GANSA 

06 
ASSOCIAÇÃO LAR DA 

SOLIDARIEDADE GUAJUVIRAS 
LAR DA 

SOLIDARIEDADE 

07 SOS CASAS DE ACOLHIDA  ESTANCIA VELHA SOS 

08 
ASSOCIAÇÃO LAR PROFESSORA 

NANCY   GUAJUVIRAS LAR NANCY 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, disponibilizado pela SMDS. 

 

5.8.2 Famílias no Cadastro único 

No quadrante Nordeste há 8.929 famílias inscritas no Cadastro Único. O 

quadro abaixo permite visualizar como estas famílias se distribuem pelos bairros do 

quadrante. No bairro Guajuviras, qual sedia o CRAS Nordeste, há 61,59% das 

famílias do CadÚnico do território, sendo o índice mais expressivo seguido do bairro 

Estância Velha com 26,87%. 
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Quadro 61 - Famílias no Cadastro Único em abril de 2015 - Quadrante Nordeste 

BAIRROS Nº ABS % 

GUAJUVIRAS 5499 61,59 

ESTÂNCIA VELHA 2399 26,87 

OLARIA 344 3,85 

SÃO JOSÉ 269 3,01 

MARECHAL RONDON 158 1,77 

IGARA 260 2,91 

BRIGADEIRA 0 0,00 

TOTAL NORDESTE 8929 100,00 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do CECAD 

 

5.8.3 Famílias no Cadastro Único com renda per capita de R$00,00 até $77,00 

mensais. 

No que tange a demanda de extrema pobreza (até R$ 77,00 per capita) o 

quadrante Nordeste possui a demanda de 2.857. O quadro abaixo possibilita a 

compreensão da distribuição destas famílias pelos bairros do quadrante e ainda 

indica a quantidade que não está coberta pelo Programa Bolsa Família. Em um total 

do quadrante, 28,14% das famílias em extrema pobreza não participam do 

Programa Bolsa Família. 

 

 
Quadro 62 - Famílias no CadÚnico sob extrema pobreza em julho de 2014 – 

Quadrante Nordeste 

  TOTAL CAD ÚNICO NÃO BENEFICIÁRIAS PBF 

BAIRROS Nº ABS (%) Nº ABS (%) 

GUAJUVIRAS  1966 68,81% 530 26,96% 

ESTANCIA VELHA 636 22,26% 174 27,36% 

OLARIA 96 3,36% 39 40,63% 

SÃO JOSÉ 76 2,66% 34 44,74% 

MARECHAL RONDON 30 1,05% 9 30,00% 

IGARA 53 1,86% 18 33,96% 

BRIGADEIRA 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL NORDESTE 2857 100,00% 804 28,14% 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do CECAD. 
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5.8.4 Quantidade de Famílias no Programa Bolsa Família 

O quadro abaixo apresenta os indicadores do Programa Bolsa Família em 

março de 2014 e em maio de 201, possibilitando que se compreenda a variação de 

famílias no programa nesse espaço de tempo. Em maio de 2015 o quadrante 

Nordeste atendia 3.347 famílias no Programa Bolsa Família, sendo 425 a menos 

que em março de 2014. Os bairros Olaria e São José, onde apenas 36 e 35 famílias 

beneficiarias do PBF residem respectivamente foram os únicos que apresentaram 

variação positiva, sendo que a maior redução é percebida no Guajuviras em menos 

401 famílias. 

 
Quadro 63 - Variação do número de famílias beneficiárias do PBF - Quadrante 

Nordeste 

BAIRROS MAR/14 % MAI/15 % VARIAÇÃO 

GUAJUVIRAS 2676 23,17 2275 22,39 -401 

ESTÂNCIA VELHA 881 7,63 790 7,78 -91 

OLARIA 67 0,58 103 1,01 36 

SÃO JOSÉ 52 0,45 87 0,86 35 

MARECHAL RONDON 40 0,35 38 0,37 -2 

IGARA  56 0,48 54 0,53 -2 

BRIGADEIRA 0 0 0 0 0 

TOTAL NORDESTE 3772 32,66 3347 32,94 -425 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado dos mapas elaborados pela 
DVSAGI/SMDS do CECAD.  

 

5.8.4.1 Famílias incluídas no Cadastro Único e beneficiárias do PBF por renda 

Neste item apresenta-se o Programa Bolsa Família em indicadores de renda 

per capita no Nordeste. O quadro abaixo subdivide o total de famílias do programa 

pelas faixas etárias classificadas como extrema pobreza (até R$ 77,00), pobreza 

(entre R$ 77,01 e R$ 154,00) e até meio salário mínimo. A predominância da faixa 

de renda das famílias do PBF do Nordeste é a extrema pobreza. 



 

 

 

150 

 
 

Quadro 64 - Programa Bolsa Família por renda percapita – Quadrante Nordeste 

BAIRROS TOTAL 
ATÉ R$ 
77,00 

ENTRE R$77,01 
ATÉ R$154,00 

ENTRE 
R$154,01 ATÉ 

1/2 S.M. 

GUAJUVIRAS 2275 1247 738 290 

ESTÂNCIA 
VELHA 

790 416 268 106 

OLARIA 103 53 42 8 

SÃO JOSÉ 87 42 32 13 

MARECHAL 
RONDON 

38 20 13 5 

IGARA 54 31 11 12 

BRIGADEIRA 0 0 0 0 

TOTAL 
NORDESTE 

3347 1809 1104 434 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do CECAD 

 

5.8.4.2 Famílias que recebem o Benefício de Superação de Extrema Pobreza  

O Benefício de Superação de Extrema Pobreza – BSP – é direito das famílias 

que, mesmo participando de outros programas sociais, vivem abaixo da linha da 

miséria. O quadro abaixo indica a quantidade de famílias que recebem o benefício 

no quadrante Nordeste por bairros.  

Em Canoas, 35,38% das famílias que recebem o BSP residem no Nordeste, 

sendo 25,07% no bairro Guajuviras. O Estância Velha concentra 7,51% das famílias 

beneficiárias do município, enquanto que o Marechal Rondon e o Igara expressam 

apenas 0,49% e 0,66% respectivamente. No Brigadeira não mora nenhum 

beneficiário. 
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Quadro 65 - Famílias beneficiárias do BSP – Quadrante Nordeste 

BAIRROS Nº ABS % 

GUAJUVIRAS 608 25,07% 

ESTÂNCIA VELHA 182 7,51% 

OLARIA 20 0,82% 

SÃO JOSÉ 20 0,82% 

MARECHAL RONDON 12 0,49% 

IGARA 16 0,66% 

BRIGADEIRA 0 0,00% 

TOTAL NORDESTE 858 35,38% 

CANOAS 2425 100,00% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado de: DVSGI/SMDS. Fonte: Folha de 
Pagamento Programas Sociais  

 

5.8.4.3 Beneficiários do PBF por idade 

A compreensão do público do PBF infanto-juvenil se faz necessária enquanto 

reconhecimento de que se trata de um público prioritário a outros serviços 

socioassistenciais, como por exemplo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. A vulnerabilidade socioeconômica requer o direcionamento à serviços de 

proteção a outras vulnerabilidades sociais. O quadro abaixo indica a quantidade de 

beneficiários do Programa Bolsa Família por faixas etárias de 0 a 6, 7 a 15 e 16 a 17 

anos do quadrante Nordeste. Destaca-se os bairros Guajuviras e Estância Velha que 

juntos concentram mais de 90% do público infanto-juvenil do Programa Bolsa 

Família. 
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Quadro 66 - PBF por faixa etária - Quadrante Nordeste 

BAIRROS 0 A 6 ANOS 7 A 15 ANOS 16 A 17 ANOS 

  Nº ABS (%) Nº ABS (%) Nº ABS (%) 

GUAJUVIRAS 1962 70,98% 2842 70,57% 621 74,46% 

ESTÂNCIA 
VELHA 

619 22,40% 936 23,24% 172 20,62% 

OLARIA 98 3,55% 146 3,63% 25 3,00% 

SÃO JOSÉ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

MARECHAL 
RONDON 

40 1,45% 48 1,19% 4 0,48% 

IGARA 45 1,63% 55 1,37% 12 1,44% 

BRIGADEIRA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 
NORDESTE 

2764 100,00% 4027 100,00% 834 100,00% 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do CECAD 

 

5.9 Quantidade de cidadãos usuários do Benefício de Prestação Continuada 

Neste item apresenta-se o benefício de Prestação Continuada no quadrante 

Nordeste. O quadro abaixo indica a quantidade de cidadãos do BPC por bairros. Dos 

1.294 cidadãos do Nordeste, entre pessoas com deficiência e idosos, 44,28% 

residem no Guajuviras. Além do Brigadeira que não possui cidadãos inclusos no 

BPC, o menor índice do quadrante é expresso no São José com 43 beneficiários. 

 

 
Quadro 67 - Cidadãos inseridos no BPC em maio de 2015 - Quadrante Nordeste 

BAIRROS Nº ABS (%) 

GUAJUVIRAS 573 44,28 

ESTÂNCIA VELHA 378 29,21 

OLARIA 94 7,26 

SÃO JOSÉ 43 3,32 

MARECHAL RONDON 81 6,26 

IGARA 125 9,66 

BRIGADEIRA 0 0,00 

TOTAL  1294 100,00 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do DATA SUAS. 
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A partir da compreensão de que o Benefício de Prestação Continuada abrange 

o público de pessoas com deficiência e pessoas idosas, considera-se estratégia de 

operacionalização do serviço reconhecer qual destes públicos predomina em cada 

território. O quadro abaixo indica o número de beneficiários idosos do BPC e a 

proporção correspondente. No Nordeste, 46,45% do público do BPC é pessoa idosa, 

destacando-se os bairros São José e Igara por possuírem as maiores proporções da 

demanda do PBC no segmento etário idoso. 

 
Quadro 68 - Pessoas idosas inseridas no BPC - Quadrante Nordeste 

BAIRROS Nº ABS %* 

BRIGADEIRA  0 0,00% 

 SÃO JOSÉ 29 67,44% 

IGARA 80 64,00% 

GUAJUVIRAS 222 38,74% 

MARECHAL RONDON 44 54,32% 

ESTÂNCIA VELHA 177 46,83% 

OLARIA 49 52,13% 

TOTAL 601 46,45% 

%* - PROPORÇÃO COM O TOTAL DE BPC 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do DATA SUAS. 

 

O quadro abaixo indica a quantidade de pessoas com deficiência do BPC no 

Nordeste. Este segmento populacional é superior à população idosa no que tange 

ao público do BPC, expressando-se em 53,55%. Destaca-se os bairros Guajuviras e 

Estância Velha por possuírem a predominância do público do BPC no segmento de 

pessoa com deficiência. 

 
Quadro 69 - Pessoas com deficiência inseridas no BPC – Quadrante Nordeste 

BAIRROS Nº ABS %* 

BRIGADEIRA  0 0,00% 

SÃO JOSÉ 14 32,56% 

IGARA 45 36,00% 

GUAJUVIRAS 351 61,26% 

MARECHAL RONDON 37 45,68% 

ESTÂNCIA VELHA 201 53,17% 

OLARIA 45 47,87% 

TOTAL 693 53,55% 

%* - PROPORÇÃO AO TOTAL DE BPC 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do DATA SUAS 
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Dentre o segmento de pessoas com deficiência do BPC, destaca-se os que 

participam do programa BPC na Escola. O quadro abaixo indica o número absoluto 

de pessoas que participam do programa BPC na Escola por bairros, e o quanto esse 

número representa proporcionalmente ao número de pessoas com deficiência no 

BPC. No quadrante Nordeste, 18,86% das PCDs do BPC participam do Programa 

BPC na escola, sendo 109 pessoas no Guajuviras, que apresenta o maior índice 

absoluto. Relativamente às PCDs do BPC por bairros, o maior índice é expresso no 

bairro Olaria. 

 

 
Quadro 70 - Cidadãos que participam do programa BPC na escola em maio de 2015 

- Quadrante Nordeste 

BAIRROS Nº ABS (%)* 

GUAJUVIRAS 109 31,05% 

ESTÂNCIA VELHA 49 24,38% 

OLARIA 20 44,44% 

SÃO JOSÉ 3 21,43% 

MARECHAL RONDON 6 16,22% 

IGARA 13 28,89% 

BRIGADEIRA 0 0,00% 

TOTAL NORDESTE 200 28,86% 

(%)* proporção ao total de Pessoas Com Deficiência no BPC 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/ SMDS 
do DATA SUAS 

 

5.10 Programa Cidadania Alimentar 

O Programa Cidadania Alimentar destina-se a complementar a alimentação da 

pessoa de 60 anos ou mais de baixa renda. O quadro abaixo traz indicadores do 

PCA no Nordeste em número absoluto e índice relativo à população idosa do 

quadrante.  

No Nordeste, 2,82% da população idosa participa do PCA, sendo que a maior 

participação se dá no Guajuviras seguido do Estância Velha. 
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Quadro 71 - Programa Cidadania Alimentar em maio de 2014 – Quadrante Nordeste 

BAIRROS Nº ABS 
ÍNDICE RELATIVO A 
FAIXA ETÁRIA +60 

GUAJUVIRAS 193 7,24% 

ESTÂNCIA VELHA 81 3,10% 

OLARIA 7 0,70% 

SÃO JOSÉ 7 0,40% 

MARECHAL RONDON 9 0,82% 

IGARA 8 0,47% 

BRIGADEIRA 0 0,00% 

TOTAL NORDESTE 305 2,82% 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do DSAIP. 
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6. QUADRANTE SUDOESTE 
 

O Quadrante Sudoeste é composto por quatro bairros: Fátima, Rio Branco, 

Mato Grande e Ilha das Garças. De acordo com o senso de 2010 o quadrante 

abrange um total de 1755,17 hab./km², somando uma população total de 52.269. 

 

6.1 Caracterização Sócio Histórica  

 

O Quadrante Sudoeste é composto por quatro (4) bairros: Fátima, Rio Branco, 

Mato Grande e Ilha das Garças. A seguir, serão apresentas as histórias e as 

particularidades sociodemográficas de cada um dos bairros. 

6.1.1. Bairro Fátima 

O histórico do bairro Fátima, apresentado nas páginas que seguem, tem como 

referência o livro Bairro Fátima, que é o 11º livro da série Canoas – Para lembrar 

quem somos lançado através de uma parceria entre o Centro Educacional La Salle e 

a Prefeitura Municipal de Canoas. Assim, realizamos a seguir uma breve retomada 

histórica do bairro, utilizando-nos da síntese do livro produzido em 2009. 

Em 1878 formou-se o Bairro Fátima. Em um campo que se estende entre o 

atual Quartel General do 5º Comar, a estrada de ferro, o rio Gravataí e o rio dos 

Sinos, começaram a chegar, nos primeiros anos do século XX, os pioneiros que 

formaram os povoamentos dos bairros Rio Branco e Fátima. A primeira família a se 

fixar no bairro foi a Buttembender, em 1904. No ano seguinte veio a família Finkler, e 

no decorrer de poucos anos outras famílias foram adquirindo lotes e se 

estabelecendo com chácaras. Nos terrenos alagadiços, os pioneiros plantaram arroz 

e nos pontos mais secos, verduras e frutas. Criavam também gado leiteiro e outros 

animais. 

As famílias que se estabeleceram no bairro Fátima, em sua maioria, eram de 

descendência alemã. Em 1912, alguns moradores participaram da criação de uma 

seção da União popular para os católicos alemães do Rio Grande do Sul. Essa 

associação possuía como objetivo organizar os imigrantes e seus descendentes, 

fomentando a cooperação mútua, a valorização e recriação da cultura étnica. 
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Religiosidade, trabalho, lazer e esporte faziam parte do cotidiano dos primeiros 

moradores do bairro. Em 18 de fevereiro de 1926, fundaram o Club de Bolão 

Gaúcho. 

Os antigos moradores do bairro Niterói também tiveram representatividade na 

Comissão Pró-Melhoramentos de Canoas. Os novos moradores foram se 

organizando em núcleos, os quais chamaram de vilas, destacando: a Flórida, que 

abrangia as atuais ruas Rui Barbosa e Augusto Pestana; a Guarani, formada pela 

atual rua Joaquim Nabuco; a Bento Gonçalves, que abrangia a rua Antônio Ficagna; 

e a Santos Dumont, formada pela rua Padre Bartolomeu de Gusmão. A Flórida 

parece ter se destacado das demais, pois constituiu, inclusive, uma associação 

comunitária: a Associação Amigos da Vila Flórida e Vilas circunvizinhas, em 1959. 

Em 12 de janeiro de 1961 foi criada a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a qual 

foi assumida pelo Padre Cláudio Affonso Heisler. 

Assim que assumiu a Paróquia, Padre Cláudio iniciou uma campanha junto aos 

moradores que frequentavam a igreja para dar ao bairro o nome de Nossa Senhora 

de Fátima. Foram utilizadas algumas estratégias: as lideranças da igreja percorriam 

as casas dos moradores das quatro vilas, a fim de motivá-los, recolhendo 

assinaturas para abaixo assinado e convencendo comerciantes a mudar o nome de 

seus estabelecimentos para o nome de Nossa Senhora de Fátima. Entre os fiéis da 

igreja a ideia estava consolidada, porém não era absoluto entre toda a comunidade, 

tendo como opositores à ideia o grupo da Associação de Amigos da Vila Flórida, que 

defendia a denominação de Bairro Flórida. Realizado o plebiscito venceu o nome 

defendido pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e em forma de projeto de lei foi 

levado à Câmara.  

O bairro foi denominado como bairro de Fátima, durante o governo de Hugo 

Simões Lagranha a partir da Lei nº 864 de 30 de abril de 1964.  

Seus espaços têm sofrido significativas transformações: o loteamento das 

antigas chácaras perdeu a cobertura vegetal; o calçamento e asfaltamento das 

antigas ruas; a instalação da estação do Trensurb; a ocupação de espaços com 

conjuntos habitacionais populares e a edificação de condomínios fechados. 

Apesar de o bairro ser predominantemente composto por moradias 

residenciais, há também um Grupo de Artes Gaúchas (o Piazitos), um centro de 

treinamento e uma hotelaria para cavalos; uma floricultura; indústrias e diversos 
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outros estabelecimentos comerciais, que se destacam em meio às residências e 

funcionam como referências para os moradores. 

A paisagem do bairro é muito rica e um elemento importante é o contraste 

entre a natureza e a vida urbana. Similarmente à cidade de Canoas, o bairro 

também se divide em dois. Em uma delas, além dos barracos e galpões de 

separadores de material reciclável, existem algumas indústrias, condomínios e 

loteamentos de moradias populares. A segunda parte, corresponde ao resto do 

bairro. O limite entre as duas regiões distintas é um valão. 

A população é marcada pela diversidade étnica, representada pelos 

descendentes dos antigos povoadores e formadores: alemães, italianos, espanhóis, 

lusos, afro brasileiros, poloneses, entre outros. A partir de 1960, assim como em 

ouros bairros da cidade, recebeu uma leva de migrantes diversos que ali se 

estabeleceram, buscando trabalho na região metropolitana de Porto Alegre. 

6.1.2 Bairro Rio Branco 

O histórico do bairro Rio Branco, apresentado nas páginas que seguem, tem 

como referência o livro Rio Branco que é o 4º volume do projeto Canoas – Para 

lembrar quem somos lançado através de uma parceria entre o Centro Educacional 

La Salle e a Prefeitura Municipal de Canoas. Assim, realizamos a seguir uma breve 

retomada histórica do bairro, utilizando-nos da síntese do livro produzido em 2004. 

Situado nas terras que pertenceram a família Hilgert, parte sul de Canoas foi 

criado o bairro Rio Branco. As terras muito alagadiças logo foram aproveitadas para 

o cultivo de hortaliças, arroz e para criação de animais, como porcos, galinhas e 

outros, necessários para a sobrevivência dos pequenos proprietários que ali se 

estabeleceram.  

Três famílias eram conhecidas como os chacareiros da Rio Branco: Wobeto, 

Shein e Cruz. Produziam linguicinha, banha e carne de caças, tudo muito apreciado 

em Porto Alegre, cidade que eles tinham ligação por uma precária estrada de chão 

batido. A construção da faixa de cimento, em 1934, ligando Canoas a Porto Alegre, 

atraiu muitas famílias para o bairro. 

Assim, o povoamento do bairro, ao contrário do resto de quase toda a cidade 

de Canoas, foi se formando sem depender de loteamentos. Para termos uma melhor 
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compreensão da formação do bairro é importante ressaltar a criação da Indústria 

frigorífica. Em 1939 inaugurava-se os Frigoríficos Nacionais Sul-Brasileiros Ltda. O 

convidado especial para presidir o grande evento foi o próprio Presidente da 

República, Getúlio Vargas. 

A cidade de Canoas não tinha população suficiente para suprir a demanda de 

mais de mil trabalhadores e atraiu trabalhadores de outras regiões, como: 

Livramento, Lagoa Vermelha, entre outros. A necessidade era de que fossem 

abatidos diariamente oitocentos a mil suínos e produzir quase oito mil latas de 

derivados.  

Muito comentadas, entre os trabalhadores, eram as exigências na venda da 

carne para Israel. Constatava-se que os judeus vinham matar os bois e que levavam 

só a parte dianteiro. Eles mesmos matavam o animal, sem marreta, mas degolando-

os. 

A partir do momento em que diminuiu a exportação de carne para a Europa, 

que era o principal mercado do Frigosul, iniciou-se uma crise. Em 1973, a 

Cooperativa Languirú comprou o estabelecimento e desativou parte do complexo, 

causando terror na Rio Branco com as ondas de demissões. A Languirú tentou levar 

a diante uma atividade produtiva utilizando a terceirização, mas não foi o suficiente 

para manter as atividades e 29 de julho de 1982 fechou as portas. 

A questão da moradia no bairro foi muito marcada pela característica entre 

residências operárias e industriais. Chama a atenção que a espécie de concentração 

operária ligada ao frigorifico, frequentemente chamada de “pombal”, não existe mais. 

A instalação da empresa atraiu grande número de trabalhadores, levando à 

problemática de como alojá-los próximos à fábrica. A solução foi construção de 

casas de madeira simples mas para os funcionários da área administrativa.   

Assim como o bairro Niterói o bairro Rio Branco também sofria com as cheias 

do rio Gravataí, diversos são os documentos que constam o descontentamento e 

pedido de ajuda da população a políticos da cidade. Em outubro de 1963, a Câmara 

solicitava que o Executivo providenciasse bombas para esgotar os poços d’água da 

Rio Branco, devido as cheias. As águas ficavam contaminadas com a grande 

quantidade de óleo. A rua 13 de Maio, a partir da Hermes da Fonseca ficava 

intransitável em dias de chuva, até mesmo depois de 1964, pois enquanto as demais 

ruas foram levantadas, esta foi mantida com leito mais baixo. 
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6.1.3 Bairro Mato Grande  

O histórico do bairro Mato Grande, apresentado nas páginas que seguem, tem 

como referência singular o livro Mato Grande: onde o rural e o urbano se encontram 

que é o 9º livro da série que é o 5º livro da série Canoas – Para lembrar quem 

somos, lançado através de uma parceria entre o Centro Educacional La Salle e a 

Prefeitura Municipal de Canoas. Assim, realizamos a seguir uma breve retomada 

histórica do bairro, utilizando-nos da síntese do livro produzido em 2003. 

A mata serrada no local onde o local foi constituído foi a origem de seu nome. 

Mato Grande, junto com a mata de Quatro Colônias e Cinco Colônias foi aos poucos 

cedendo espaço à hortas e lavouras. 

A transformação das chácaras em loteamentos, tanto no Mato Grande, como 

no restante de Canoas, deve ser buscada na gestão de Nelson Paim Terra, nos 

anos quarenta, quando as localidades acabaram misturando-se umas às outras. 

Mesmo que esse processo não tenha atuado com muita intensidade no bairro, não 

podendo comparar a outros bairros como Rio Branco e Niterói, ocorreu com a vila 

Mariante, que acabou fundindo-se às chácaras e banhados do Mato Grande, 

formando o atual bairro. Segundo registros históricos, Mato Grande demorou a obter 

água encanada e energia elétrica.  

Quanto à religiosidade, Mato Grande não possui um grande número de 

templos, mas a situação melhorou muito em relação a uma época em que não 

existia nenhum local específico para a fé, com exceção do templo da Assembleia de 

Deus e uma Casa de Umbanda. Em 2000 foi instalada a Capela Nossa Senhora 

Aparecida. Antes disso, os católicos frequentavam a Igreja matriz do centro de 

Canoas. 

 
6.2 Características Populacionais 

Neste item apresenta-se a caracterização da população do Sudoeste por meio 

de indicadores censitários. Essa caracterização por bairros permite visualizar o perfil 

demográfico do território, possibilitando a territorialização das políticas públicas a 

partir das especificidades do quadrante.  
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6.2.1 População Total 

O quadrante Sudoeste é o menos populoso da cidade de Canoas, com 52.269 

habitantes. A população do quadrante corresponde à 16,15% da população total do 

município. O quadro abaixo possibilita visualizar a distribuição da população dos 

bairros que compõem o quadrante.  

O bairro Rio Branco, com 28.384 de habitantes, é o mais populoso do 

quadrante, enquanto que os bairros Fátima, 12.662 de habitantes, e Mato Grande, 

11.223 de habitantes, são os menos populosos. 

 

 
Quadro 72 - População por bairros – Quadrante Sudoeste 

BAIRROS POP. ABS (%) 

RIO BRANCO 28.384 54,3 

FÁTIMA 12.662 24,22 

MATO GRANDE 11.223 21,47 

TOTAL DO QUADRANTE 52.269 100 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010.  

6.2.2 Densidade Demográfica  

A distribuição da população de cada bairro pelos seus limites geográficos é 

diversificada. Os bairros mais populosos do município são Rio Branco com 6.143,72 

hab./km² e Fátima com 2.164,44 hab./km². O menos populoso é o bairro Mato 

Grande com 730,19 hab./km². 

 

 
Quadro 73 - Densidade demográfica por bairros – Quadrante Sudoeste 

BAIRROS HAB/KM² 

RIO BRANCO 6.143,72 

FÁTIMA 2.164,44 

MATO GRANDE 730,19 

TOTAL DE CANOAS 2.494,26 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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6.2.3 Crescimento Populacional  
 

Em um período de 10 anos a população absoluta do quadrante Sudoeste, 

contou com um acréscimo de 7.913 habitantes. Uma das possíveis explicações 

poderá ser atribuída aos índices de nascimentos deste território. Os bairros a seguir 

contribuem com uma variação positiva, o bairro Mato Grande apresenta 5.698 

habitantes, Fátima 2.215 habitantes. O bairro Rio Branco tem um índice negativo, 

totalizando uma redução de -870 habitantes, sendo o único bairro do quadrante com 

decréscimo neste período, esse indicador pode ser explicado através dos índices de 

envelhecimento da população, ou até mesmo, a migração para outros territórios.  

 

 
Quadro 74 - Crescimento Populacional – Quadrante Sudoeste 

BAIRROS CRESCIMENTO POPULACIONAL 

MATO GRANDE 5.698 

FÁTIMA 2.215 

RIO BRANCO -870 

TOTAL DO QUADRANTE 7.913 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
e levantamento Instituto Canoas XXI do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

6.2.3 População por Faixa Etária  

O quadro abaixo apresenta a distribuição das faixas etárias da população do 

quadrante Sudoeste. O maior contingente está na população adulta de 30 a 59 anos 

que se apresenta como a mais numerosa, contando com 21.020 habitantes, 

apontando para uma tendência de envelhecimento. O Segmento com as idades 

entre 18 a 29 anos de idade é composto por 10.651 habitantes. Para as idades entre 

6 e 14 anos, tem-se 7.790 crianças. A população idosa, de 60 anos ou mais, é 

composta por 5.736 pessoas no Sudoeste. Com a menor população estão as duas 

faixas etárias nos intervalos entre 0 a 5 e 15 a 17 anos, contando 4.527 e 2.454 

habitantes respectivamente. Considerando que o número total da população do 

quadrante Nordeste é de 108.997 habitantes, destaca-se que apenas 8,35% (9.098 

hab.) da população pertence a faixa etária de 0 a 5 anos, podendo haver uma 

redução da taxa de natalidade.  
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Quadro 75 - População por faixa etária – Quadrante Sudoeste 

FAIXA ETÁRIA TOTAL SUDOESTE 

0 A 5 ANOS 4527 

15 A 17 ANOS 2454 

18 A 29 ANOS 10651 

30 A 59 ANOS 21020 

6 A 14 ANOS 7790 

60 ANOS OU MAIS 5736 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

6.2.3.1 População de 0 a 17 anos por bairros 

O quadro abaixo apresenta os dados de faixa etárias de 0 a 17 anos de idade 

do quadrante Sudoeste. É possível verificar que neste grupo, a concentração 

populacional está majoritariamente no bairro Rio Branco. Trata-se de uma 

expressiva parcela da população de crianças e adolescentes neste bairro do 

quadrante. 

Da população com idades entre 0 e 5 anos, tem-se em termos absolutos 4.527 

habitantes em todo o quadrante. Deste total o bairro Rio Branco contém 51,2%, 

seguido do bairro Mato Grande, com 26,5% e Fátima com 22,3%. 

Para a população entre 6 e 14 anos, o quadrante Sudoeste conta com 7.790 

habitantes, sendo das três faixas etárias apresentadas, a com o maior número de 

indivíduos. Desta faixa a maior concentração está no Rio Branco, com 55%. 

Já para o segmento etário de 15 a 17 anos, há uma concentração de 2.545 

habitantes no quadrante. O Rio Branco concentra 54,3% desta faixa de idade. Os 

bairros Mato Grande e Fátima concentram o menor percentual do quadrante, com 

aproximadamente 22% cada um. 

Estes dados permitem verificar um predomínio da população de 6 a 14 anos no 

quadrante, seguido da população de crianças entre 0 e 5 anos de idade e, em 

terceiro lugar os adolescentes entre 15 e 17 anos. Todos estes concentrados no 

bairro Rio Branco.  
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Quadro 76 - População de 0 a 17 anos por bairros – Quadrante Sudoeste 

BAIRROS   DE 0 A 5 ANOS   
DE 6 A 14 

ANOS 
  

DE 15 A 17 
ANOS 

    ABS (%)   ABS (%)   ABS (%) 

RIO BRANCO   2.317 51,2   4.285 55   1.382 54,3 

MATO GRANDE   1.200 26,5   1.815 23,3   579 22,8 

FÁTIMA   1.010 22,3   1.690 21,7   584 22,9 

TOTAL DO 
QUADRANTE 

  4.527 100   7.790 100   2.545 100 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

6.2.3.2 População de 18 a mais de 60 anos por bairros 

O quadro abaixo está subdividido em três segmentos etários, quais sejam, 18 a 

29 anos, 30 a 59 anos e 60 anos ou mais, dos bairros do Quadrante Sudoeste. 

Para a população contida na faixa de 18 a 29 anos tem-se um total de 10.651 

habitantes. O bairro Rio Branco é o que conta com a maior população desta faixa 

etária, contém 54,08% da população do segmento no quadrante. 

Quanto ao segmento entre 30 e 59 anos de idade, o bairro Rio Branco contém 

53,92% da população, seguido de Fátima com 25,04% e Mato Grande, com 21,04%. 

No que tange à população de 60 anos ou mais, o bairro Rio Branco concentra 

57,64% dos idosos do quadrante, seguido de Fátima com 29,39%. O bairro com o 

percentual menor de idosos, o bairro Mato Grande com 12,97%.  

Estes dados permitem verificar um predomínio da população de 30 a 59 anos 

no quadrante com 21.020 habitantes, seguido da população de jovens entre 18 a 29 

anos de idade com 10.651 hab. e em terceiro lugar os idosos com mais de 60 anos 

com 5.736 habitantes. Dentro destas faixas etárias, chama a atenção o percentual 

de população idosa do Mato Grande, ao comparar faixas etárias e bairros. Para as 

duas primeiras faixas etárias, a relação entre os bairros guarda certa similaridade. Já 

na população idosa, é possível verificar uma proporção bem menor de idosos no 

Mato Grande, o que permite inferir tratar-se de um bairro jovem. 
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Quadro 77 - População de 18 a 60 anos ou mais por bairros – Quadrante Sudoeste 

BAIRROS 
DE 18 A 29 

ANOS 
DE 30 A 59 

ANOS 
DE 60 ANOS OU 

MAIS 

  ABS (%) ABS (%) ABS (%) 

RIO BRANCO 5.760 54,08 11.334 53,92 3.306 57,64 

MATO GRANDE 2.462 23,12 4.423 21,04 744 12,97 

FÁTIMA 2.429 22,81 5.263 25,04 1.686 29,39 

TOTAL DO 
QUADRANTE 

10.651 100 21.020 100 5.736 100 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

6.2.4 Índice de Envelhecimento  

Este índice faz relação entre o número de indivíduos com 65 anos ou mais 

existentes para cada 100 indivíduos com menos de 15 anos de idade.  

O bairro Fátima apresenta índice de envelhecimento de 62,44%, acima da 

média do município e do quadrante. O bairro Rio Branco, com 50,08% encontra-se 

acima da média do quadrante e abaixo da média do município e o bairro Mato 

Grande, com 24, 68% encontra-se abaixo da média municipal e do quadrante.  

 

Gráfico 18 - Índice de Envelhecimento – Quadrante Sudoeste 

 

FONTE: IBGE – Censo demográfico 2010 
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6.2.5 Índice de Dependência da População  

O índice de dependência19 da população é utilizado para acompanhar o grau de 

dependência econômica de determinada população, para sinalizar o processo de 

rejuvenescimento ou envelhecimento populacional e para subsidiar a formulação de 

políticas nas áreas da saúde e previdência social. Dessa forma, também podemos 

relacionar a população dita dependente com a população economicamente ativa. 

O bairro Rio Branco é o que possuí maior índice de dependência da população, 

com 53,63% estando acima da média municipal e do quadrante, o bairro Fátima com 

53%, está acima da média do quadrante e abaixo da média do município. Já o bairro 

Mato Grande com 50,36% encontra-se abaixo de ambas as médias. 

 

Gráfico 19 - Índice de Dependência da População – Quadrante Sudoeste 

 

FONTE: IBGE – Censo demográfico 2010. 

                                            
 

19 Razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente (os 

menores de 15 anos de idade e os de 60 e mais anos de idade) e o segmento etário potencialmente 
produtivo (entre 15 e 59 anos de idade), na população residente em determinado espaço geográfico, 
no ano considerado. 
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6.2.6 População por Raça/Cor  

O quadro abaixo está subdividido nas cinco etnias, quais sejam, Branca, Preta, 

Amarela, Parda e Indígena, por bairros do quadrante Sudoeste, sendo que este 

território contém 52.269 em sua população total. 

Em relação a distribuição da população Branca, em ordem crescente os bairros 

Mato Grande com 21,43%, Fátima com 25,14% e Rio Branco com 53,43% de sua 

população. 

Já com uma porcentagem menor comparado a etnia anterior, a população de 

raça/cor preta está concentrada respectivamente nos bairros: Mato Grande com 

23,34%, Fátima com 19,70% e Rio Branco, com 56,96%. Referente a cor Parda, o 

quadrante apresenta os bairros Rio Branco com 20,51%, Fátima com 18,84% e Rio 

Branco, com 60,65%. 

As etnias que são minorias no quadrante Sudoeste são os indígenas e da cor 

amarela. Em relação as pessoas da cor Amarela, seguem os bairros Rio Branco com 

52,17%, Mato Grande com 31,88% e Fátima, com 15,94%. Os indígenas aparecem 

nos bairros Mato Grande com 32%, Fátima com 22% e Rio Branco com 46% do total 

da população. 

 

 
Quadro 78 - População por raça/cor – Quadrante Sudoeste 

RAÇA/COR 

BAIRROS 
BRANCA PRETA AMARELA PARDA INDÍGENA 

Nº ABS (%) 
Nº 

ABS 
(%) 

Nº 
ABS 

(%) 
Nº 

ABS 
(%) 

Nº 
ABS 

(%) 

MATO 
GRANDE 

9496 21,43 666 23,34 22 31,88 1023 20,51 16 32,00 

FÁTIMA 11138 25,14 562 19,70 11 15,94 940 18,84 11 22,00 

RIO 
BRANCO 

23674 53,43 1625 56,96 36 52,17 3026 60,65 23 46,00 

TOTAL 44.308 100 2.853 100 69 100 4.989 100 50 100 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010  
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6.3 Características educacionais  

 

O quadro abaixo faz referência aos dados finais do Censo Escolar 2014, 

publicados no Diário Oficial da União no dia 09 de janeiro de 2015, no qual contém 

as Instituições de Ensino do Quadrante Sudoeste. O quadro apresenta categorias de 

ensino Infantil, Fundamental, Médio, Especial, Educação de Jovens e Adultos – EJA 

e Profissional, classificando-os em público e privado, por bairro. 

Com relação a educação infantil, o quadrante conta com cinco (5) instituições 

de ensino pública e duas privadas. O Ensino Fundamental é atendido através de 

quinze (15) instituições públicas e uma (1) privada, o Ensino Médio através de duas 

(2) instituições públicas e uma (1) privada sendo que nenhuma delas se encontra no 

bairro Mato Grande. Não há nenhuma instituição que atenda a educação especial, a 

Educação de Jovens e Adultos é oferecida em cinco (5) instituições públicas e a 

educação Profissional através de duas 2 instituições privadas. 

 

Quadro 79 - Instituições de Ensino por bairro - Quadrante Sudoeste 

BAIRROS 
INFANTIL 

FUNDA
M. 

MÉDIO ESPECIAL           EJA* PROF. 

PÚBL. 
(a) 

PRIV.
(b) 

a b a b a b a b a b 

MATO 
GRANDE 

1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

FÁTIMA 2 2 5 0 1 0 0 0 2 0 0 1 

RIO BRANCO 2 3 7 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 
QUADRANTE 

5 5 15 1 2 1 0 0 5 0 0 2 

* Educação de Jovens e Adultos ** Público *** Privado 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos – 2016 - dados disponíveis no Portal Data Escola Brasil do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP  

 

6.3.1 Pessoas Alfabetizadas 

O quadro abaixo apresenta a taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou 

mais de idade em porcentagem (%), do Censo Demográfico de 2010, subdivido por 

bairros do quadrante Sudoeste. 
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 Destaca-se o bairro com maior percentual de alfabetização, o bairro Fátima 

com 97,90%. Os bairros Rio Branco com 97,20% e Mato Grande com 96,70% tem 

um índice inferior à média municipal de 97,5%. 

 

Quadro 80 - Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais de idade - 
Quadrante Sudoeste 

BAIRROS (%) 

FÁTIMA  97,9 

RIO BRANCO 97,2 

MATO GRANDE 96,7 

MÉDIA QUADRANTE 97,27 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

6.3.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –IDEB  

O gráfico abaixo apresenta o índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

o IDEB, por bairros. É possível visualizar que somente o bairro Rio Branco atingiu a 

meta estipulada para cada bairro nos anos iniciais, e que nem o próprio Rio Branco, 

como o Fátima e o Mato Grande alcançaram as metas estipuladas para os anos 

finais da educação básica. 

 

Gráfico 20 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – Quadrante 
Sudoeste 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Elaboração: 
ObservaSinos – IHU 
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6.4 Características Habitacionais 

 

No item a seguir, apresentam-se as características específicas do âmbito 

habitacional, subdivididas em dois quadros: Quadro 10 - Domicílios particulares 

permanentes e domicílios em outra condição de ocupação. Quadro 11 - Casas, 

apartamentos, condomínios, casa de cômodos. 

 

 
Quadro 81 - Domicílios particulares e em outra condição de ocupação – Quadrante 

Sudoeste 

BAIRROS 

PARTICULARES 
PERMANENTES 

EM OUTRA 
CONDIÇÃO* 

Nº ABS (%) Nº ABS (%) 

RIO BRANCO 8949 53,67 287 39,86 

FÁTIMA 4077 24,45 155 21,53 

MATO GRANDE 3648 21,88 278 38,61 

TOTAL QUADRANTE 16674 100 720 100 

*Em relação ao total de domicílios por bairros 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 

 

Conforme o quadro acima, a distribuição dos domicílios particulares 

permanentes no quadrante Sudoeste encontra-se no bairro Rio Branco com 53,67%. 

Os bairros Fátima com 24,45% e Mato Grande com 21,88% possuem o menor 

número de casas particulares permanentes.  

Em relação ao total de domicílios por bairro em outra condição, que são 

domicílios que não são próprios, alugados ou cedidos, como casas de ocupação, 

destaca-se o bairro Mato Grande que apresenta 38,61%, o bairro Fátima conta com 

21,53% e Rio Branco com 39,86%. Estes dados permitem inferir, o bairro Fátima é o 

que menos concentra os domicílios “em outra condição” em relação à Rio Branco e 

Mato Grande. Considerando o bairro Mato Grande é o proporcionalmente menor em 

termos de domicílios particulares, este apresenta a maior desvantagem entre os 

bairros. 
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Quadro 82 - Casas, Apartamentos20, Casas de vila21 ou condomínio e Casa de 

cômodos22 - Quadrante Sudoeste 

BAIRROS 
CASAS APARTAM. CONDOMÍNIO* 

CASAS DE 
COMODOS** 

Nº ABS (%) 
Nº 

ABS 
(%) 

Nº 
ABS 

(%) Nº ABS (%) 

RIO 
BRANCO 

8.480 54,96 152 18,25 314 77,15 3 75 

FÁTIMA 3.737 24,22 248 29,77 91 22,36 1 25 

MATO 
GRANDE 

3.213 20,82 433 51,98 2 0,49 0 0 

TOTAL 
QUADRANT

E 
15.430 100,00 833 100,00 407 100,00 4 100,00 

*Casas de Vila ou em Condomínio **Casas de Cômodos, Cortiços ou Cabeça de Porco. 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 

 

O bairro Rio Branco concentra 54,96% das casas do quadrante, seguido de 

Fátima com 24,22% e Mato Grande, com 20,82% deste tipo de domicílio.  O bairro 

que contem mais apartamentos é o Mato Grande com 51,98%, seguido do Fátima, 

com 29,77% e Rio Branco com 18,25%. 

Em relação a Casas de Vila ou em Condomínio, o bairro Rio Branco apresenta 

77,15%, Fátima com 22,35% e Mato Grande com 0,49%.  

Referente às Casas de Cômodos, Cortiços ou Cabeça de Porto, há uma 

porcentagem pequena em relação aos outros tipos de domicílios. Rio Branco contém 

3 domicílios deste tipo e Fátima apenas 1. Mato Grande não possui Casa de 

Cômodo em seu território.  

                                            
 

20 Domicílio situado em prédio de um ou mais pavimentos, com mais de um domicílio, servidos por 

espaços comuns; dois ou mais pavimentos, com mais de um domicílio e com entradas independentes 
para os andares; ou três e mais pavimentos, onde as demais unidades fossem não-residenciais. 
21 Domicílio localizado em edificação que fazia parte de um grupo de casas com acesso único a um 

logradouro. Na vila, as casas estão, geralmente, agrupadas umas junto às outras, constituindo-se às 
vezes, de casas geminadas. Cada uma delas possui uma identificação de porta ou designação 
própria. 
22 Domicílio localizado em habitação que se caracteriza pelo uso comum de instalações hidráulica e 

sanitária com outras moradias e utilização do mesmo ambiente para diversas funções. Faz parte de 
um grupo de várias habitações construídas em lote urbano ou em subdivisões de habitação de uma 
mesma edificação, sendo geralmente alugadas, subalugadas ou cedidas e sem contrato formal de 
locação. 
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6.4.1 Domicílios com banheiro exclusivo dos moradores, sanitário ou sem 

banheiro/sanitário  

 

Em relação aos domicílios com banheiro exclusivo dos moradores, sanitário 

ou sem banheiro/sanitário, o bairro Mato Grande possui 91,94% de domicílios com 

banheiro exclusivo, 6,28% de sanitários e 1,78 se banheiro/sanitário. Fátima possui 

98,56% de banheiros exclusivos, 1,10% de sanitários e 0,34% sem 

banheiro/sanitário e, Rio Branco possui 98,85% de banheiros exclusivos, 0,98% de 

sanitários e 0,17% sem banheiro/sanitário. 

Os domicílios que não possuem este tipo de estrutura, apontam para uma 

maior precariedade da condição de moradia, podendo refletir nas condições de 

saúde dos moradores. 

 

Gráfico 21 - Domicílios com banheiro exclusivo dos moradores, sanitário ou sem 
banheiro/sanitário – Quadrante Sudoeste 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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6.4.1 Domicílios sem energia elétrica 

O quadro abaixo apresenta o número de domicílios particulares permanentes 

que possuem energia elétrica distribuída por companhia e com medidor exclusivo, 

dos bairros do quadrante Sudoeste. Sendo que no município de Canoas 83,40% dos 

domicílios possuem energia elétrica distribuída por companhia e com medidor 

exclusivo. 

No quadrante Sudoeste encontramos o maior percentuais no bairro Fátima, 

com 82,86% e os bairros Rio Branco com 79,94% e Mato Grande com 76,70% dos 

domicílios possuem energia elétrica distribuída por companhia e com medidor 

exclusivo. Destaca-se o bairro Mato Grande, com o menor percentual. 

 

Quadro 83 - Domicílios que possuem energia elétrica distribuída por companhia e 
com medidor exclusivo – Quadrante Sudoeste 

BAIRROS (%) 

MATO GRANDE 76,70 

RIO BRANCO 79,94 

FÁTIMA 82,86 

MÉDIA QUADRANTE 79,83 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

6.4.2 Domicílios segundo o destino do lixo - Coletado 

De todo o lixo produzido nas residências do município de Canoas, um total de 

99,36% é coletado. Os bairros Rio Branco com 99,91%, Fátima com 97,41 e Mato 

Grande com 94,22% de seu lixo coletado. Em média, o quadrante sudoeste conta 

com 97,18% de coleta de resíduos urbanos. 

 

Quadro 84 - Domicílios segundo o destino do lixo coletado – Quadrante Sudoeste 

BAIRROS (%) 

RIO BRANCO  99,91 

FÁTIMA 97,41 

MATO GRANDE  94,22 

MÉDIA QUADRANTE 97,18 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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6.5 Indicadores de Trabalho e Renda 

 

Neste item, apresentam-se os dados correspondentes ao âmbito do trabalho e 

renda, sendo eles: renda por sexo e mulheres responsáveis por domicílio do 

quadrante Nordeste. 

6.5.1 Renda por Sexo  

O gráfico abaixo apresenta o percentual de diferença entre a renda salarial das 

mulheres comparada a do sexo masculino, no que tange os bairros do quadrante 

Sudoeste. 

Em relação as diferenças mais significantes, destacamos o bairro Rio Branco 

que possui uma diferença de 48% e o bairro Fátima com 46% de diferença na renda 

entre homens e mulheres. O bairro Mato Grande possui um percentual menor, com 

37% de diferença salarial. 

O perfil de inequidade de renda salarial do quadrante Sudoeste coincide com 

as diferenças salarias de todo o Brasil, marcado historicamente por um modelo 

societário patriarcal e machista, manifestando assim diversos preconceitos e 

discriminações, no qual apontam para a necessidade de se continuar pautando em 

agenda pública as medidas equiparativas e discussões de gênero. 

 

Gráfico 22 - Renda por sexo – Quadrante Sudoeste 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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6.5.2 Mulheres Responsáveis pelo domicílio 

Em relação às mulheres responsáveis pelo domicílio no Munícipio de Canoas 

soma um número absoluto de 45.717 mulheres, segundo os dados do IBGE - Censo 

Demográfico de 2010. 

Nos bairros do quadrante, os dados revelam que 8,67% das mulheres no bairro 

Rio Branco são responsáveis pelo domicílio, sendo este o maior percentual do 

quadrante. O menor percentual encontra-se nos bairros Fátima e Mato Grande com 

4,01% e 3,52% de mulheres. 

 

Quadro 85 - Mulheres Responsáveis pelo domicílio – Quadrante Sudoeste 

BAIRROS ABS. (%) 

RIO BRANCO  3963 53,5 

FÁTIMA 1831 24,7 

MATO GRANDE  1608 21,7 

TOTAL QUADRANTE 7402 100 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

6.6 Características de Saúde 

 

Quanto aos equipamentos de atenção à saúde, o quadrante conta com 

diferentes equipamentos, sendo 6 Unidades Básicas de Saúde; 2 Unidades de 

Pronto Atendimento; 1 Farmácia Comunitária. Localiza-se também neste quadrante 

a Secretaria Municipal de Saúde e Ouvidoria. 
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Quadro 86 - Equipamentos de saúde – Sudoeste 

BAIRRO EQUIPAMENTO DE SAÚDE 

MATO GRANDE 

UBS CENTRAL PARK  

UBS MATO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA 

FÁTIMA UBS FÁTIMA 

RIO BRANCO 

UBS BOA SAÚDE  

UBS PEDRO LUIZ SILVEIRA 

UBS RIO BRANCO 

UPA IDOSO 

UPA 24H 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela Secretaria de 
Saúde e Ouvidoria/SMS. 
 

 

6.7 Características de Segurança Pública 

 

No quadro abaixo se apresenta os aparelhos de segurança que prestam 

atendimento no quadrante Sudoeste. O bairro Rio Branco contém a 4ª Companhia 

da Polícia Militar, o bairro Fátima a 4ª Delegacia da Policia Civil e o bairro Mato 

Grosso não possui aparelhos de Segurança Pública. 

 
Quadro 87 - Aparelhos de Segurança Pública – Sudoeste 

BAIRROS APARELHOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

RIO BRANCO 4º CIA DA POLÍCIA MILITAR 

FÁTIMA 4º DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL 

MATO GRANDE NÃO POSSUI 

Sistematização equipe Unisinos 2016 dos Aparelhos de Segurança Pública disponibilizados na 
internet pelo Observatório de Segurança Pública de Canoas. 
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6.8 Cobertura de Atendimento da Política de Assistência Social 

 

 

Neste item, apresenta-se a cobertura de atendimento da Política de 

Assistência Social no Quadrante Sudoeste, por meio de quadros relacionados as 

entidades socioassistenciais inscritas no CMAS, dados do Cadastro Único, do 

Programa Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada, e dos beneficiários 

do Programa Cidadania Alimentar. 

Referente aos equipamentos públicos da Política de Assistência Social, o 

Quadrante Sudeste possui dois (2) Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, localizado nos bairros Mathias Velho e Harmonia; um (1) Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, localizado no bairro 

Centro; treze (13) Entidades de Proteção Social Básica; cinco (5) Entidade de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade; duas (2) Entidade de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade. 

 

6.8.1 Entidades Inscritas no Conselho Municipal de Assistência em 2015 

No quadro abaixo se referencia as entidades inscritas no Conselho Municipal 

de Assistência Social do quadrante Sudoeste em 2015, classificando-as quanto ao 

bairro e ao nível de proteção. Em relação a proteção social básica o quadrante 

possui uma entidade que presta serviços de geração de renda, uma entidade que 

presta serviços a pessoas dependentes de substâncias psicoativas, uma entidade 

espírita, uma entidade educacional e, uma entidade que também presta serviços da 

média complexidade à pessoa com deficiência. Quanto à alta complexidade, o 

Sudeste conta com uma entidade que presta serviços de acolhimento a pessoa 

idosa, conforme quadro a seguir. 
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Quadro 88 - Entidades Socioassistenciais – Quadrante Sudoeste 

N ENTIDADE BAIRRO SIGLA PROTEÇÃO 

01 

ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

BENEFICENTE E CULTURAL 
MÃOS DADAS 

RIO 
BRANCO 

MÃOS 
DADAS 

BÁSICA 

02 
ASSOCIAÇÃO REDE DIVINA 

PROVIDÊNCIA DE AÇÃO 
SOCIAL E CIDADANIA 

RIO 
BRANCO 

REDIPASC BÁSICA/ALTA 

03 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
BENEFICENTE JARDIM DE 

INFÂNCIA PINÓQUIO 

RIO 
BRANCO 

PINÓQUIO BÁSICA 

04 
CONSELHO COMUNITÁRIO 
DO BAIRRO RIO BRANCO 

RIO 
BRANCO 

CONSECOM BÁSICA 

Fonte: Sistematização equipe Unisinos 2016 dos Aparelhos de Segurança Pública disponibilizados na 
internet pelo Observatório de Segurança Pública de Canoas. 
 

6.8.2 Famílias no cadastro único para programas sociais do governo federal 

Em se tratando do número de famílias inscritas no Cadastro Único no 

quadrante Sudoeste, o quadro abaixo indica que o bairro Rio Branco é o que mais 

possui famílias inscritas em relação aos demais, conforme quadro 89. 

 

Quadro 89 - Famílias inscritas no Cadastro Único – Sudoeste 

BAIRROS Nº ABS % 

RIO BRANCO 2845 52,62 

FÁTIMA 1470 27,19 

MATO GRANDE 1092 20,20 

TOTAL SUDOESTE 5407 100,00 

Fonte: DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016. 

 

6.8.3 Famílias no Cadastro Único com renda per capita de R$ 00,00 até R$ 77,00 

mensais. 

No que se refere ao número de Famílias com renda per capita entre R$ 0,00 

até R$ 77,00 no quadrante sudoeste (quadro 90), percebe-se que o bairro Rio 
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Branco também se destaca com o maior número de pessoas não beneficiadas pelo 

Programa Bolsa Família. Cabe indagarmos se o mesmo bairro se destaca com o 

maior número de inscrição no Cadúnico, qual entrave estaria interferindo para a não 

contemplação dos usuários com um dos principais programas da política de 

assistência social. 

 

Quadro 90 - Famílias com renda per capita entre R$ 0,00 até R$ 77,00 - Sudoeste 

  TOTAL CAD ÚNICO   NÃO BENEFICIÁRIAS PBF 

BAIRROS Nº ABS (%)*   Nº ABS (%)* 

FÁTIMA 442 1,58   102 4,22 

RIO BRANCO 843 3,01   311 12,87 

MATO GRANDE 345 1,23   97 4,01 

TOTAL SUDOESTE 1630 5,82   510 21,1 

*em relação ao total de inscritos 

Fonte DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016. 

6.8.4 Quantidade de Famílias no Programa Bolsa Família 

Em relação a quantidade de famílias no Programa Bolsa Família, no quadrante 

Sudoeste, contata-se que há uma redução de 445 famílias beneficiárias. O bairro 

Rio Branco destaca-se com maior número de reduções de famílias no Programa 

Bolsa Família, com 321 supressões, o que corresponde 10,25% do total de reduções 

no município. 

 

Quadro 91 - Variação do número de famílias beneficiárias do PBF – Sudoeste 

BAIRROS MAR/14 % MAR/15 % VARIAÇÃO 

FÁTIMA 659 5,71 554 5,45 -105 

RIO BRANCO 1243 10,25 922 9,07 -321 

MATO GRANDE 426 3,69 407 4,01 -19 

TOTAL SUDOESTE 2328 19,65 1883 18,53 -445 

CANOAS 11551 100 10160 100 -1391 
Fonte DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016. 
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6.8.4.1 Famílias incluídas no Cadastro Único e beneficiárias do PBF por renda 

No quadrante sudoeste as famílias incluídas no Cadastro Único e beneficiárias 

do PBF com renda até R$77,00 representam 47,53% do total de famílias 

beneficiadas no quadrante. As famílias incluídas no Cadastro Único e beneficiárias 

do PBF com renda entre R$77,01 até R$154,00 traduzem 32,55% do número total 

de beneficiados no quadrante. E, as famílias incluídas no Cadastro Único e 

beneficiárias do PBF com renda entre R$154,01 até ½ salário mínimo afiguram 

19,91% do total do quadrante sudoeste. O quadro 92 pormenoriza esta análise. 

 

Quadro 92 - Famílias incluídas no Cadúnico por renda per capita – Sudoeste 

BAIRROS TOTAL 
ATÉ R$ 
77,00 

ENTRE 
R$77,01 ATÉ 

R$154,00 

ENTRE 
R$154,01 

ATÉ 1/2 S.M. 

FÁTIMA 554 303 168 83 

RIO BRANCO 922 472 312 138 

MATO GRANDE 407 120 133 154 

TOTAL SUDOESTE 1883 895 613 375 
Fonte DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016. 

6.8.4.2 Famílias que recebem o Benefício de Superação de Extrema Pobreza  

Quanto às famílias que recebem o Benefício Superação de Extrema Pobreza, 

denota-se que o bairro Rio Branco se distingue dos demais pelo número mais 

elevado de famílias com esse benefício, representando 9,85% do total do município 

e 47,04% do total do quadrante. 

 

Quadro 93 - Famílias beneficiárias do Benefício de Superação da Extrema Pobreza 
– Sudoeste 

BAIRROS N° ABS 

FÁTIMA 162 

RIO BRANCO 239 

MATO GRANDE 107 

TOTAL SUDOESTE 508 

CANOAS 2425 
Fonte DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016. 
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6.8.4.3 Beneficiários do PBF por idade 

No que se refere aos beneficiários do PBF por idade, o bairro Rio Branco é o 

que tem o maior número de beneficiários em todas as faixas etárias, sendo que a 

faixa etária atingida pelo PBF com maior número absoluto neste bairro é dos 7 aos 

15 anos de idade, conforme quadro 94.  

 

Quadro 94 - Membros de famílias beneficiárias do PBF até 17 anos - Sudoeste 

BAIRROS 0 A 6 ANOS  7 A 15 ANOS 16 A 17 ANOS 

  Nº ABS (%) Nº ABS (%) Nº ABS (%) 

FÁTIMA 500 29,89 647 28,65 124 25,51 

RIO BRANCO 784 46,86 1094 48,45 250 51,44 

MATO GRANDE 389 23,25 517 22,90 112 23,05 

TOTAL SUDOESTE 1673 100,00 2258 100,00 486 100,00 

Fonte DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016. 

6.9. Quantidade de cidadãos usuários do Benefício de Prestação Continuada 

Em termos da quantidade de cidadãos usuários do Benefício de Prestação 

Continuada o bairro Rio Branco sobressai-se novamente, com 547 beneficiados, 

representando 10,90% do número total de beneficiários do BPC no município. O 

quadro 95 detalha essa categoria. 

 

Quadro 95 - Quantidade de beneficiários do BPC - Sudoeste 

BAIRROS Nº ABS (%) 

FÁTIMA 189 21,75 

RIO BRANCO 547 62,95 

MATO GRANDE 133 15,30 

TOTAL SUDOESTE 869 100 

TOTAL CANOAS 5018 - 
Fonte DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016. 

 
 

Em se tratando da quantidade de participantes do Programa BPC na Escola 

no quadrante sudoeste pode-se afirmar que há um número reduzido de beneficiários 

no bairro Mato Grande, em comparação com o número total de Canoas, pois 
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representa apenas 3,80% do total de beneficiários no município. Sobressai-se com o 

maior alcance o bairro Rio Branco. 

 

Quadro 96 - Número de participantes do Programa BPC na Escola – Sudoeste. 

 
BAIRROS 

Nº ABS (%) 

FÁTIMA 21 21,87 

RIO BRANCO 51 53,13 

MATO GRANDE 24 25 

TOTAL SUDOESTE 96 100 

TOTAL CANOAS 631 - 

Fonte DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016. 

6.10 Programa Cidadania Alimentar 

Analisando o número de participantes do Programa Cidadania Alimentar no 

quadrante sudoeste, constata-se que o bairro Mato Grande se afasta dos demais em 

termos de abrangência do benefício, visto que abarca 10,59% do total de 

beneficiários do quadrante, conforme revela o quadro 97.  

 

 
Quadro 97 - Participantes do Programa Cidadania Alimentar - Sudoeste 

BAIRROS ABS % 

FÁTIMA 38 22,35 

RIO BRANCO 114 67,06 

MATO GRANDE 18 10,59 

TOTAL SUDOESTE 170 100 
Fonte DVSAGI/SMDS – Canoas. Sistematização equipe Unisinos 2016 
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7. QUADRANTE SUDESTE 
 

 

O Quadrante Sudeste é composto por dois bairros: Nossa Senhora das 

Graças e Niterói. De acordo com o senso de 2010, possui uma população total de 

55.201 pessoas. A seguir, apresenta-se o histórico de cada bairro do quadrante. 

 

7.1 Caracterização sócio histórica 

 

Segue apresentação histórica da construção de cada bairro, bem como as 

particularidades sócio demográficas do quadrante Sudeste. 

7.1.1 Bairro Nossa Senhora das Graças 

O histórico do bairro Nossa Senhora das Graças, apresentado nas páginas 

que seguem, tem como referência o livro Bairro Nossa Senhora das Graças, que é o 

10º livro da série Canoas –Para lembrar quem somos, lançado através de uma 

parceria entre o Centro Educacional La Salle e a Prefeitura Municipal de Canoas. 

Assim, realizamos a seguir uma breve retomada histórica do bairro, utilizando-nos da 

síntese do livro produzido em 2005. 

O processo de ocupação do bairro Nossa Senhora das Graças se deu a partir 

da aquisição de terras provenientes de loteamentos de áreas de chácaras 

existentes. A Chácara Barreto e a Vila Fernandes se colocam como significativos no 

processo histórico e formativo entre as décadas de 1920 e 1930.  

As terras da Chácara Barreto começaram a ser loteadas no início da década 

de 1930. A estrada Vitor Barreto foi inaugurada no ano de 1909 e a antiga faixinha 

se torna a principal avenida de Canoas. 

A primeira casa comercial do bairro foi a “Casa do Otto”, que era propriedade 

do alemão Otto Hausladen e que servia de ponto de encontro para socialização e 

possíveis comemorações.  

Na Chácara Barreto eram predominante os pomares e a plantação de 

pêssegos, foi a primeira área urbanizada do bairro. Os primeiros moradores da 

região foram os próprios funcionários das fazendas, descendentes de alemães ou 

oriundos da Alemanha. Indicações apontam que foi em 1920, que parte dos terrenos 
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da chácara de 360 hectares de José Antônio Fernandes começou a ser loteados 

para venda, fazendo nascer a Vila Fernandes. Logo, a mesma torna-se espaço de 

lazer de amigos e familiares tendo como atrativos da região açudes, campos, pesca 

e caça aos finais de semana. Segundo relatos, o deslocamento de Porto Alegre a 

Canoas na época era feito de trem. 

A Vila Fernandes se originou da venda de alguns lotes que compreendiam 

uma área com vastos campos, com criação de gado e existência de um açude.  

Os primeiros ocupantes eram no geral, operários trabalhadores de fábricas da 

cidade de Porto Alegre. Na década de 1940 houve desapropriação de terrenos por 

parte do Ministério da Aeronáutica para a construção de uma estação de rádio 

transmissão, logo desativada. 

O Jardim Ideal foi fundado na década de 1970. Todos os proprietários das 

casas eram sócios da Associação dos Moradores. Atualmente não existem mais a 

Vila e o Jardim Ideal. 

O Nossa Senhora das Graças configurou-se basicamente como um bairro 

residencial. As motivações que trouxeram moradores para o local acenam para o 

horizonte de possibilidades que se apresenta relativo ao progresso. As perspectivas 

de crescimento eram extremamente positivas, grande número de pessoas se fixou 

na região pela busca de oportunidade de trabalho. Famílias inteiras se deslocavam 

do interior, região metropolitana, capital e até mesmo outros Estados procurando 

uma forma de subsistência. 

A vida dos moradores se alicerçava na produção de leite ou lavoura e criação 

de gado para uso doméstico. Os produtos da plantação eram comercializados nos 

armazéns. Pessoas em busca de trabalho, trabalhadores de empresas, profissionais 

liberais ou empreendedores, de naturalidade canoense ou vindas de várias 

localidades, como: Porto Alegre, Montenegro, Gravataí, São Leopoldo, Santa Maria, 

Vacaria, Ibirubá, Tapejara, Santo Antônio da Patrulha, Bom Princípio, Garibaldi, 

Lajeado, Getúlio Vargas, São Vicente do Sul, Roca Sales, Taquara e estado de 

Santa Catarina (São Carlos e Caçador) serão as que impulsionaram o movimento 

que delineou o futuro perfil do bairro. No bairro, estão localizadas várias sociedades 

culturais e beneficentes como: Esporte Clube Oriente, Grêmio Esportivo Beneficente 

Getúlio Vargas, Salão do Alves, Sociedade Cultural e Beneficente Rui Barbosa, 

Clube Dezessete, Esporte Clube Paineiras, Clube dos 40 bocha. 
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Uma característica peculiar nesses espaços existentes no bairro era a 

discriminação racial, acentuada nas décadas de 1940 e 1960 e que se materializava 

de forma acirrada, na rivalidade étnica entre os clubes que se dividiam entre brancos 

e negros. 

O Esporte Clube Oriente fundado em 6 de janeiro de 1932, é um dos mais 

antigos clubes esportivos de Canoas. Este foi campeão municipal em vários anos e 

também contava com outros esportes como o vôlei feminino e masculino.  

O Grêmio Esportivo Beneficente Getúlio Vargas foi fundado em 14 de outubro 

de 1951, na Vila Fernandes. Tinha como atividades o futebol, pingue-pongue, bolão 

e bocha, acrescentando-se mais tarde o futsal. 

A sociedade Treze de Maio, localizada na rua Quinze de Novembro, na 

Chácara Barreto, teve suas atividades iniciadas na década de 1930. Era um salão 

de baile considerado só de raça negra. 

A Sociedade Cultural e Beneficente Castro Alves, mais antigo que o Rui 

Barbosa, foi fundada em 22 de fevereiro de 1959. Foi considerado um dos clubes de 

maior expressão dentro da cidade de Canoas. 

A Sociedade Cultural Rui Barbosa de acordo com a Ata de Fundação, no dia 

28 de junho de 1956, foi constituída a sociedade recreativa União Canoense, cuja 

finalidade era “congregar os elementos de cor” domiciliados em Canoas, a fim de 

reunir famílias em ambiente social e recreativo. 

O Clube Dezessete fundado provavelmente na década de 1930, era um clube 

social, de propriedade privada, situado na Chácara Barreto. O clube era considerado 

de elite, ofertava possibilidade de diversão aos brancos. A entrada de negros em 

suas dependências era expressamente proibida.  

O Esporte Clube Paineiras foi fundado em 1º de maio de 1975. Surgiu de um 

campo de futebol, como um clube destinado ao convívio e atividades sociais. Suas 

atividades incluíam ginástica feminina, musculação masculina e bocha. O clube 

contava com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Canoas. 

Clube dos 40 localiza-se no Bairro Ideal e foi fundado em 05 de agosto de 

1990, na praça Fernando Ferrari.  
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7.1.2 Bairro Niterói 

O histórico do bairro Niterói, apresentado nas páginas que seguem, tem como 

referência o livro Bairro Niterói, que é o 2º livro da série Canoas –Para lembrar quem 

somos, lançado através de uma parceria entre o Centro Educacional La Salle e a 

Prefeitura Municipal de Canoas. Assim, realizamos a seguir uma breve retomada 

histórica do bairro, utilizando-nos da síntese do livro produzido em 2004. 

Niterói ou Nictheroy, conforme a língua indígena, está localizada proporciona 

uma abundância de águas pela sua proximidade com o rio Gravataí. Este fator 

trouxe vantagens, mas também acarretou diversos problemas ainda bem vivos na 

memória dos seus moradores e foi decisivo no processo de cultivo agrícola, 

principalmente para a rizicultura. 

A maior parte das terras que constituem hoje a localidade pertencia aos 

irmãos Alberto Bins e Frederico Bins. Arthur Oscar Jochims foi o responsável pela 

criação da vila operária, vendendo e distribuindo os primeiros lotes de terreno para 

quem trabalhava na cultura do arroz. Nesta conjuntura, um grupo de empresários 

liderados por Arthur Jochims, fundou em 15 de outubro de 1931 a Empresa 

Territorial Nictheroy Ltda., iniciando a venda de lotes em prestações baratas aos 

interessados. No dia 3 de novembro do ano seguinte se deu a abertura da primeira 

rua: Av. Nictheroy, atualmente chamada 1º de Maio. Segundo o filho de Arthur 

Jochims, naquela época o local pertencia a Gravataí e a infraestrutura era 

administrado pela empresa. Em 1940, Niterói passou a pertencer a Canoas.  

Boa parte das casas edificadas em meio aos alagadiços eram construídas à 

noite, pois todos trabalhavam durante o dia, nas hortas e lavouras. Constituía-se 

assim o bairro Niterói, ainda sem luz, sem água encanada e sem calçamento. 

Assim Niterói integrou-se à parte urbana de Canoas. As terras muito baixas e 

impróprias à moradia foram vendidas em lotes com pagamento facilitado, contando 

com o fornecimento de madeira para construção. Pode-se verificar que até 1945 a 

expansão física ocorreu de forma acelerada. A partir 1954, dá-se um maior controle 

sobre o Plano Diretor da Cidade, baixando assim o ritmo da ocupação urbana. 

Um grande problema para o bairro Niterói sempre foram as cheias dos rios, 

que na época do inverno alagavam os banhados. Os valões não davam conta de 

segurar as águas. O deslocamento no bairro era complicado também em épocas 
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normais devido ao barro. Era complicado acessar os serviços públicos no centro. 

Curiosamente, a Comissão de Serviços Públicos da Câmara recebeu um em 1958, 

um documento no qual os moradores solicitavam botas de borracha. A comissão 

não gostou do teor do pedido, mas sensibilizada pela real e precária situação dos 

moradores opinou favoravelmente ao caso.  

Nos anos 1960 a questão ainda persistia, mas optava-se por apenas executar 

pequenos reparos. Em 09 de setembro de 1965, a construção do dique diminuiu um 

pouco os alagamentos. Seguidas vezes foi enviado à Câmara pedidos de limpeza 

por parte dos moradores, pois com a proximidade do inverno o dique encontrava-se 

obstruído por pedras e folhas. 

 

7.2 Características Populacionais 

 

Neste item apresentam-se as características populacionais do quadrante 

Sudeste por meio de indicadores de população total, densidade demográfica, 

crescimento populacional, população por faixa etária, índice de envelhecimento, 

índice de dependência e população por raça/cor. Este último indicador é 

compreendido pela equipe que construiu o Diagnóstico Socioterritorial de Canoas 

como população por etnia, entretanto, manteve-se tal qual está na fonte, que é o 

Censo Demográfico de 2010.  

7.2.1 População Total 

O quadrante Sudeste possui 55.201 habitantes, segundo o Censo 

Demográfico de 2010, caracterizando-se como o quadrante menos populoso de 

Canoas. O quadro abaixo apresenta a população do quadrante Sudeste por bairros, 

bem como o número relativo ao quadrante por bairros. O bairro Niterói possui a 

maior população do quadrante, com 69,7%, e o bairro Nossa Senhora das Graças 

possui 30,3% da população do Sudeste. 
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Quadro 98 - População por Bairros – Quadrante Sudeste 

BAIRROS POP ABS (%) 

N. S. DAS GRAÇAS 16.723 30,3 

NITERÓI 38.478 69,7 

TOTAL 55.201 100,0 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

7.2.2 Densidade demográfica 

No quadro a seguir apresenta-se a densidade demográfica do quadrante 

Sudeste e dos seus bairros. O quadrante possui 2.841,02 habitantes por km². O 

bairro Niterói apresenta a maior densidade demográfica, possuindo 6.600 habitantes 

por km², enquanto que o Nossa Senhora das Graças possui 1.229,63 habitantes por 

km². 

 

Quadro 99 - Densidade Demográfica por bairros – Quadrante Sudeste 

BAIRROS HAB/KM² 

N. S. DAS GRAÇAS 1229,63 

NITERÓI 6600 

TOTAL QUADRANTE 2841,02 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

7.2.3 Crescimento Populacional  

O quadro abaixo apresenta a comparação entre os censos demográficos de 

2000 e 2010, fornecendo a informação do crescimento populacional no Sudeste 

nesse período. O quadrante apresentou uma diminuição em sua população 

absoluta, registrada em -4546 habitantes, sendo -3396 no Niterói e -1150 no Nossa 

Senhora das Graças. Esse fenômeno pode ser melhor compreendido a partir de 
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outros indicadores como taxa de natalidade e mortalidade, bem como emigração 

populacional. 

Quadro 100 - Crescimento populacional de 2000 a 2010 por bairros – Quadrante 
Sudeste 

BAIRROS Nº ABS 

N. S. DAS GRAÇAS -1150 

NITERÓI -3396 

TOTAL QUADRANTE -4546 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS e 

levantamento Instituto Canoas XXI do IBGE – Censo Demográfico 2010 

7.2.4 População por Faixa Etária  

Abaixo se apresenta um quadro com a população total do Sudeste por faixa 

etária, por ordem crescente de predominância. A população adulta compreendida 

nas faixas etárias de 30 a 59 anos e 18 a 29 anos é a mais expressiva no quadrante, 

com 22.742 pessoas e 10.585 pessoas respectivamente. A população idosa, 

compreendida na faixa etária de 60 anos ou mais, possui 8.745 pessoas. O menor 

número populacional por faixa etária no Sudeste está expresso na faixa dos 15 a 17 

anos com 2.417 pessoas.  

 

 

Quadro 101 - População por faixa etária – Quadrante Sudeste 

FAIXA ETÁRIA TOTAL SUDESTE 

0 A 5 ANOS 3797 

6 A 14 ANOS 6915 

15 A 17 ANOS 2417 

18 A 29 ANOS 10585 

30 A 59 ANOS 22742 

60 ANOS OU MAIS 8745 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010 
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7.2.4.1 População de 0 a 17 anos 

O quadro abaixo apresenta a distribuição por bairros da população de 0 a 17 

anos do quadrante Sudeste, bem como a porcentagem por bairros relativa ao total 

do quadrante. Observa-se que o bairro Niterói apresenta uma proporção constante 

de mais de 74,4% da população de 0 a 17 anos do Sudeste, enquanto que o Nossa 

Senhora das Graças não ultrapassa a proporção de 25,6%. 

 

 

Quadro 102 - População de 0 a 17 anos por bairros – Quadrante Sudeste 

POPULAÇÃO   0 A 5 ANOS   6 A 14 ANOS   15 A 17 ANOS 

BAIRROS   ABSOL. (%)   ABSOL. (%)   ABSOL. (%) 

N. S. DAS 
GRAÇAS   960 25   1701 25   618 25,6 

NITEROI   2837 75   5214 75   1799 74,4 

TOTAL 
SUDESTE   3797 100   6915 100   2417 100 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010 

7.2.4.2 População de 18 a mais de 65 anos 

A concentração da população de 18 a mais de 60 anos por bairros diferencia-

se do padrão apresentado nas faixas etárias já mencionadas nos bairros Centro e 

São Luís, que invertem as suas posições, indicando que há uma maior população 

adulta no centro da cidade. A população idosa, com 60 anos ou mais, é a que 

proporcionalmente mais está presente no Centro, tendo assim como todas as outras 

faixas etárias, sua presença mais significativa no bairro Mathias Velho.  

O quadro abaixo está subdividido em três segmentos etários, quais sejam 18 a 

29 anos, 30 a 59 anos e 60 anos ou mais. A população adulta de 30 a 59 anos é a 

mais expressiva no quadrante Noroeste, com 22.742 pessoas, seguida da 

população de 18 a 29 anos com 10.585 e por último, a população idosa que 

compreende 8.745 pessoas com 60 anos ou mais. 
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Quadro 103 - População de 18 a mais de 60 anos por bairros – Quadrante Sudeste 

POPULAÇÃO 
 

18 A 29 ANOS 
 

30 A 59 ANOS 
 

60 ANOS OU + 

BAIRROS 
 

ABSOL. (%) 
 

ABSOL. (%) 
 

ABSOL. (%) 

N. S. DAS GRAÇAS 
 

3207 30,3 
 

7300 32,1 
 

2937 33,6 

NITEROI 
 

7378 69,7 
 

15442 67,9 
 

5808 66,4 

TOTAL SUDESTE 
 

10585 100,0 
 

22742 100,0 
 

8745 100,0 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

7.2.5 Índice de envelhecimento 

O gráfico abaixo apresenta o índice de envelhecimento do quadrante Sudeste 

por bairros. Confirmando a indicação do Quadro 103, o bairro Nossa Senhora das 

Graças possui a população idosa superior à população jovem, tendo como índice de 

envelhecimento 110,37 pessoas com mais de 60 anos para cada 100 jovens de até 

15 anos. O bairro Niterói possui a razão desse mesmo índice em 72,14%. 

 

Gráfico 23 - Índice de Envelhecimento - Quadrante Sudeste 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010, elaborado por DVSAGI/SMDS 
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7.2.6 Índice de dependência da população 

 

O gráfico abaixo apresenta o índice de dependência da população do Sudeste 

por bairros. O bairro Niterói possui o índice mais expressivo do quadrante, indicando 

que a sua população economicamente inativa é maior que a do Nossa Senhora das 

Graças 

 

Gráfico 24 - Índice de Dependência – Quadrante Sudeste 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010, elaborado por DVSAGI/SMDS 

 

7.2.7 População por raça/cor  

No quadro que segue apresenta-se a distribuição étnico/racial do quadrante 

Sudeste por bairros. A população predominante é a autodeclarada branca, com 

48.169 pessoas no quadrante. Apenas 76 pessoas se autodeclaram amarelas e 39 

indígenas no Sudeste. 

O bairro Niterói apresenta seus maiores índices proporcionais ao quadrante 

na população autodeclarada indígena (82%), preta e parda (78% e 79% 

respectivamente). Enquanto que o bairro Nossa Senhora das Graças apresenta um 

único índice superior no quadrante, sendo a população autodeclarada amarela, com 

59%.  
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Quadro 104 - População por raça/cor - Quadrante Sudeste 

BAIRROS BRANCA 

 

PRETA 

 

PARDA 

 

AMARELA 

 

INDÍGENA 

N. S. DAS GRAÇAS 15.170 31% 
 

777 22% 
 

724 21% 
 

45 59% 
 

7 18% 

NITERÓI 32.999 69% 
 
2.741 78% 

 
2.675 79% 

 
31 41% 

 
32 82% 

TOTAL SUDESTE 47.169 100% 
 

3518 100% 
 

3399 100% 
 

76 100% 
 

39 100% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016 do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

 

7.3 Características Educacionais 

 

O quadro abaixo faz referência aos dados finais do Censo Escolar 2014, 

publicados no Diário Oficial da União no dia 09 de janeiro de 2015, no qual contém 

as Instituições de Ensino do Quadrante Sudeste. O quadro apresenta os segmentos 

de ensino, classificando-os em público e privado, por bairro. 

A educação infantil no Sudeste é coberta por quatro (4) instituições públicas e 

nove (9) privadas, sendo que o público desse segmento etário é de 3.797 crianças 

de 0 a 5 anos no quadrante. O ensino fundamental, que contempla a faixa etária de 

seis (6) a quatorze (14) anos, é coberto por onze (11) instituições públicas e três (3) 

privadas.  

O ensino médio é coberto por uma (1) instituição pública e duas (2) privadas, 

e destas nenhuma está no bairro Nossa Senhora das Graças, apesar de 618 jovens 

de 15 a 17 anos residirem neste bairro. Não há escolas de educação especial no 

Sudeste. A educação para jovens e adultos é atendida através de três (3) escolas 

públicas e uma (1) privada e a educação profissional através de duas (2) instituições 

privadas. 
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Quadro 105 - Instituições de Ensino por bairro – Quadrante Sudeste 

BAIRROS 
INFANTIL FUNDAMENTAL MÉDIO ESPECIAL EJA* PROFISSIONAL 

PÚBL.** PRIV.*** PÚBL. PRIV. PÚBL. PRIV. PÚBL. PRIV. PÚBL. PRIV. PÚBL. PRIV. 

N. S. DAS 
GRAÇAS 

2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

NITERÓI 2 7 8 3 1 2 0 0 2 1 0 2 

TOTAL 
QUADRANTE 

4 9 11 3 1 2 0 0 3 1 0 2 

Fonte: Sistematização da equipe Unisinos – 2016 adaptado dos dados finais do Censo Escolar 2014 
realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

 
 

7.3.1 Pessoas Alfabetizadas 

 

O quadro que segue apresenta a taxa de alfabetização do quadrante Sudeste 

por bairros. No Sudeste, 98,3% das pessoas de mais de 10 anos são alfabetizadas. 

O índice dos dois bairros, assim como do próprio quadrante se encontram acima da 

taxa municipal, que é de 97,5%. 

 

 

Quadro 106 - Taxa de Alfabetização das pessoas de mais de 10 anos – Quadrante 
Sudeste 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

 
7.3.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

 

O IDEB é o indicador que mede a qualidade educacional através do fluxo 

escolar e do desempenho em avaliações, além de estipular metas de desempenho. 

O gráfico abaixo apresenta os resultados do IDEB no quadrante Sudeste. O bairro 

Nossa Senhora das Graças não atingiu a meta estipulada tanto para as séries 

BAIRROS % 

N. S. DAS GRAÇAS 98,9 

NITERÓI 97,7 

MÉDIA QUADRANTE 98,3 
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iniciais quanto para as séries finais, enquanto que, o bairro Niterói atingiu a meta das 

séries iniciais e ficou abaixo na meta das séries finais. Esse indicador pode ser 

melhor compreendido se avaliado a partir do número de vagas asseguradas no 

quadrante para cada segmento educacional “versus” o número de pessoas no 

segmento etário. 

 

Gráfico 25 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB - Quadrante 
Sudeste 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Elaboração: 
ObservaSinos – IHU 

 

 

7.4 Características Habitacionais 

 

No item a seguir, apresentam-se as características específicas do âmbito 

habitacional, subdivididas em dois quadros: Quadro 107 - Domicílios particulares 

permanentes e domicílios em outra condição de ocupação e o Quadro 108 - Casas, 

apartamentos, condomínios, casa de cômodos. 
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Quadro 107 - Domicílios particulares e em outra condição de ocupação - Quadrante 

Sudeste 

DOMICÍLIOS: PARTICULARES PERMANENTES EM OUTRA CONDIÇÃO* 

BAIRROS Nº ABS (%) Nº ABS (%)* 

N. S. DAS GRAÇAS 5.792 5,57 27 0,00 

NITERÓI 12.397 11,93 127 0,01 

MÉDIA DO QUADRANTE 18.189 17,5 154 0,01 

*Em relação ao total de domicílios por bairro 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

Conforme o quadro acima, o bairro Niterói destaca-se, em relação ao 

quadrante, no indicador domicílios particulares permanentes com 11,93% e no 

indicador de domicílios em outra condição, com o número absoluto de 127 

domicílios, que fornece dados sobre a vulnerabilidade socioeconômica da 

população.  

 

Quadro 108 - Casas, Apartamentos, Casas de vila ou condomínio e Casa de 
cômodos - Quadrante Sudeste 

DOMICÍLIOS: CASA APARTAMENTO 
CASA DE VILA 
/CONDOMÍNIO 

CASA DE 
COMODOS / 
CORTIÇO/ 

CABEÇA DE 
PORCO 

BAIRROS 
Nº 

ABS 
(%) Nº ABS (%) Nº ABS (%)* Nº ABS (%)* 

N. S. DAS 
GRAÇAS 

4.016 69,34 1.613 27,85 162 2,8 1 0,02 

NITERÓI 11.753 94,81 476 3,84 159 1,28 9 0,07 

MÉDIA DO 
QUADRANTE 

15.769 83,97 2.089 6,338 321 2,04 10 0,045 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 
 

O bairro Niterói concentra 94,81% das casas do quadrante, seguido de N.S das 

Graças 69,34% deste tipo de domicílio.  O bairro que contem mais apartamentos é o 

N.S. das Graças com 69,34%, e Niterói com 3,84%. 

Em relação a Casas de Vila ou em Condomínio, o bairro N.S das Graças 

apresenta 2,8% e Niterói com 1,28%. 
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Referente às Casas de Cômodos, Cortiços ou Cabeça de Porto, há uma 

porcentagem pequena em relação aos outros tipos de domicílios. O bairro Niterói 

contém um número absoluto de nove (9) domicílios deste tipo e N.S das Graças 

apenas um (1).  

 

7.4.1 Domicílios com banheiro exclusivo dos moradores, sanitário ou sem 

banheiro/sanitário 

O gráfico abaixo apresenta a porcentagem de domicílios em que há somente 

sanitários, bem como a porcentagem de domicílios em que não há nem banheiro 

nem sanitários, no Sudeste. O bairro Niterói possui 99,12% de domicílios com 

banheiro exclusivo, 0,43% com sanitários e 0,45% sem sanitário, o bairro Nossa 

Senhora das Graças, possui 99,80% dos seus domicílios com banheiros exclusivos, 

0,10% com sanitários e 0,10% sem sanitário. 

 

Gráfico 26 - Domicílios com sanitário 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

7.4.2 Domicílios sem energia elétrica  

O quadro abaixo apresenta indicadores dos domicílios cobertos pela 

concessionária distribuidora de energia elétrica do município e que possuem 

medidor próprio. O bairro Nossa Senhora das Graças possui 91,7% dos domicílios 
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com energia elétrica e medidor próprio enquanto que o bairro Niterói possui 83,02% 

dos domicílios. 

 

Quadro 109 - Domicílios cobertos pela distribuição de energia elétrica da companhia 
e com medidor próprio -  Quadrante Sudeste 

QUADRANTE SUDESTE 

BAIRROS (%) 

N. S. DAS GRAÇAS 91,7 

NITERÓI 83,02 

MÉDIA DO QUADRANTE 87,36 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

7.4.3 Domicílios segundo o destino do lixo – coletado 

O quadro abaixo apresenta o indicador da cobertura de atendimento da coleta 

de lixo municipal no Sudeste. O bairro Nossa Senhora das Graças possui 99,95% 

dos domicílios atendidos pela coleta municipal, enquanto que o bairro Niterói possui 

99,93% dos domicílios com lixo coletado. 

 

Quadro 110 - Domicílios particulares permanentes segundo a coleta de lixo – 
Quadrante Sudeste 

BAIRROS (%) 

N. S. DAS GRAÇAS 99,95 

NITERÓI 99,93 

TOTAL DO QUADRANTE 99,94 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

7.5 Características de Trabalho e Renda 

 

Neste item, apresentam-se os dados correspondentes ao âmbito do trabalho 

e renda, sendo eles: renda por sexo e mulheres responsáveis por domicílio do 

quadrante Sudeste. 
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7.5.1 Mulheres Responsáveis pelo Domicílio 

O quadro abaixo apresenta o número absoluto de mulheres responsáveis por 

domicílios no Sudeste além do número relativo ao município. No município de 

Canoas 18,24% das mulheres responsáveis pelo domicilio encontram-se no 

Sudeste, sendo 12,84% no Niterói e 5,4% no Nossa Senhora das Graças.  

 

Quadro 111 - Mulheres responsáveis pelo domicílio – Quadrante Sudeste 

 BAIRROS Nº ABS (%) 

N. S. DAS GRAÇAS 2469 5,4 

NITERÓI 5872 12,84 

TOTAL DO QUADRANTE 8341 18,24 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela 
DVSAGI/SMDS do IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

7.5.2 Renda por Sexo 

O gráfico abaixo fornece indicadores da desigualdade de renda entre homens 

e mulheres no quadrante Sudeste. No bairro Nossa Senhora das Graças a diferença 

de renda entre homens e mulheres é de 49% e no bairro Niterói a diferença é de 

42%. 

 

Gráfico 27 - Diferença salarial por gênero - Quadrante Sudeste 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2010 
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7.6  Características de Saúde 

 

Quanto aos equipamentos de atenção à saúde, a rede de atendimento à 

saúde do Sudeste é composta pelos seguintes equipamentos: No bairro Nossa 

Senhora das Graças há uma (1) UBS, um (1) CAPS duas (2) farmácias públicas e 

um (1) hospital. No Niterói há três (3) UBS, uma (1) UPA e uma (1) farmácia pública. 

 
Quadro 112 - Equipamentos de saúde – Quadrante Sudeste 

BAIRROS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

N. S. DAS GRAÇAS 

UBS FERNANDES 

CAPS ad III – AMANHECER 

FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 

FÁRMACIA DO ESTADO 

HOSPITAL N. S. DAS GRAÇAS 

NITEROI 

UBS NITEROI 

UBS CONCOBAN 

UBS NOVA NITEROI 

UPA SUDESTE 

FARMÁCIA SUDESTE 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos - 2016, adaptado do mapa elaborado pela Secretaria de 

Saúde e Ouvidoria/SMS. 

 

7.7 Características de Segurança 

 

A segurança pública é uma demanda intersetorial que deve envolver a 

articulação entre diversos aparelhos e políticas. No quadro abaixo se apresenta os 

aparelhos de segurança que atendem as demandas do quadrante Sudeste. 

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania localiza-se no 

bairro Nossa Senhora das Graças, bairro o qual também se situa o Observatório de 

Segurança Pública de Canoas. Neste bairro há também uma Delegacia Regional 

Metropolitana, a Delegacia da Mulher, a Delegacia de Delitos de Trânsito, a 

delegacia Especializada de furto e roubo de veículos e a Defesa Civil. No bairro 

Niterói há a existência de dois aparelhos, a 2º Cia da Polícia Militar e a 2º Delegacia 

Polícia Civil.  
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Quadro 113 - Equipamentos de Segurança - Quadrante Sudeste 

BAIRROS APARELHOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 

N. S. DAS GRAÇAS 

2º DELEGACIA REGIONAL METROPOLITANA 
 

DEFESA CIVIL 
 

DELEGACIA DA MULHER – DEAM 
 

DELEGACIA DE DELITOS DE TRÂNSITO 
 

DEL. ESPECIALIZADA DE FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS 
 

OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CANOAS 
 

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚB. E CIDADANIA 
 

NITERÓI 
2º CIA DA POLÍCIA MILITAR 

 

2º DELEGACIA POLÍCIA CIVIL 
 

Fonte: Sistematização equipe Unisinos 2016 dos Aparelhos de Segurança Pública disponibilizados na 
internet pelo Observatório de Segurança Pública de Canoas. 

 

 

7.8 Cobertura de atendimento da política de Assistência Social no quadrante 

sudeste 

 

Neste item apresenta-se a cobertura de atendimento da Política de Assistência 

Social no Quadrante Sudoeste, por meio de quadros relacionados as entidades 

socioassistenciais inscritas no CMAS, dados do Cadastro Único, do Programa Bolsa 

Família, do Benefício de Prestação Continuada, e dos beneficiários do Programa 

Cidadania Alimentar. 

Referente aos equipamentos públicos da Política de Assistência Social, o 

Quadrante Sudeste possui um (1) Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, localizado no bairro Niterói; quatro (4) Entidades de Proteção Social Básica; 

e uma (1) Entidade de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
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7.8.1 Entidades do Quadrante Sudeste Inscritas no Conselho Municipal de 

Assistência Social em 2015 

No quadro abaixo se referencia as entidades inscritas no Conselho Municipal 

de Assistência Social do quadrante Sudeste em 2015, classificando-as quanto ao 

bairro e ao nível de proteção. Em relação a proteção básica o quadrante possui uma 

entidade que presta serviços de geração de renda, uma entidade que presta 

serviços a pessoas dependentes de substâncias psicoativas, uma entidade Espírita, 

uma entidade educacional e uma entidade que também presta serviços da média 

complexidade à pessoa com deficiência. Quanto à alta complexidade, o Sudeste 

conta com uma entidade que presta serviços de acolhimento a pessoa idosa. 

 

Quadro 114 - Entidades inscritas no CMAS – Quadrante Sudeste 

ENTIDADE BAIRRO SIGLA PROTEÇÃO 

Associação das Senhoras Campanha 
dos Bebês 

NITEROI 
CAMPANHA DOS 

BEBES 
Básica 

Associação Canoense de Deficientes 
Físicos  

N.S 
GRAÇAS 

ACADEF Básica/Média 

Grupo de Inclusão Social e 
Tratamento de Drogas e Álcool  

NITEROI GISEDA Básica 

Grupo Espirita Irmão Ismael NITEROI Ismael Básica 

Ação social Santa Isabel 
N.S 

GRAÇAS 
Sta. Isabel Alta 

Sociedade Porvir Cientifico – Centro 
de Assistência Social Lasalle  

NITEROI LASALLE Básica 

Fonte: Sistematização Equipe Unisinos 2016, a partir dos dados fornecidos pela SMDS/DVSAGI. 

7.8.2 Famílias no Cadastro Único 

O quadro que segue referencia-se ao número de famílias inscritas no Cadastro 

Único no quadrante Sudeste. Em abril de 2015 haviam 4.058 famílias inscritas no 

CadÚnico no quadrante, sendo 390 no Nossa Senhora das Graças e 3.668 no bairro 

Niterói. 
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Quadro 115 - Famílias inscritas no Cadastro Único em abril de 2015 – Quadrante 
Sudeste. 

 

BAIRROS ABS % 

N. S. DAS GRAÇAS 390 9,61 

NITERÓI 3668 90,39 

TOTAL SUDESTE 4058 100,00 

 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do CECAD. 

7.8.3 Famílias no Cadastro Único com renda per capita de R$00,00 até R$77,00 

O quadro abaixo apresenta o número de famílias no CadÚnico com renda de 

até setenta e sete reais (R$ 77,00) per capita. Esta condição social é caracterizada 

como Extrema Pobreza, e as pessoas que se encontram sob essa faixa de renda 

constituem perfis condicionais ao Programa Bolsa Família. Sendo assim, o quadro 

também apresenta a informação de quantas pessoas cadastradas com essa renda 

não são beneficiárias do PBF. 

O Sudeste possui 1.004 famílias no Cadúnico com renda de até R$ 77,00, 

sendo 104 habitantes do Nossa Senhora das Graças e 900 do Niterói. Das pessoas 

em situação de Extrema Pobreza do Sudeste, 31,18% não são beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. 

 

Quadro 116 - Cadastro Único por renda de até R$ 77,00 em julho de 2014 – 
Quadrante Sudeste 

BAIRROS 
TOTAL CAD ÚNICO    NÃO BENEFICIARIAS PBF 

ABS %   ABS %  

N. S DAS GRAÇAS 104 10,36   55 52,88 

NITERÓI 900 89,64   258 28,67 

TOTAL SUDESTE 1004 100,00   313 31,18 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do CECAD.jul/2014. 
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7.8.4 Quantidade de Famílias no Programa Bolsa Família 

Neste item apresenta-se indicadores das famílias vinculadas ao Programa 

Bolsa Família no quadrante Sudeste. O quadro abaixo apresenta o número de 

famílias beneficiários do PBF no Sudeste por bairros em março de 2014 e em maio 

de 2015, sendo 1.336 e 1.157 respectivamente. Indicadores que se traduzem no 

decréscimo de -179 famílias beneficiárias do PBF nesse espaço de tempo no 

Sudeste. 

 
Quadro 117 - Famílias beneficiárias do PBF – Quadrante Sudeste 

BAIRROS MAR/14 % MAI/15 % VARIAÇÃO 

Niterói 1243,00 11% 1084 0,11 -159 

N. S. Graças 93 0,81% 73 0,72% -20 

Total 1336,00 12% 1157 0,11 -179 

Canoas 11.551 100% 10560 100% 0 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela 
DVSAGI/SMDS do CECAD. 

 

7.8.4.1 Famílias incluídas no Cadastro Único e beneficiárias do PBF por renda 

 O quadro abaixo apresenta a distribuição dos beneficiários do PBF por faixa 

de renda no quadrante Sudeste em maio de 2015. Neste período no Sudeste haviam 

589 famílias sob a faixa de até R$ 77,00 e que estavam incluídas no PBF, sendo 

que em julho de 2014 haviam 691 famílias no quadrante sob as mesmas condições 

(ver quadro 115 - Cadastro Único por renda de até R$ 77,00 – Quadrante Sudeste).  

A faixa de renda compreendida entre R$ 77,01 até R$ 154,00 per capita é 

categorizada como situação de pobreza pelo Cadastro Único, sendo também alvo 

prioritário dos programas e serviços como o PBF. No Sudeste, 381 famílias vivem 

sob essa faixa de renda e são beneficiárias do PBF e 187 famílias beneficiárias do 

programa possuem renda de até meio salário mínimo per capita. 
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Quadro 118 - Famílias beneficiárias do PBF por faixa de renda per capita – 
Quadrante Sudeste 

BAIRROS TOTAL 
ATE 

R$77,00 

ENTRE 
R$77,01 ATE 

R$154,00 

ENTRE 
R$154,01 
ATE 1/2 

S.M. 

N. S. DAS GRAÇAS 73 36,00 26 11 

NITERÓI 1084 553,00 355 176 

TOTAL 1157 589,00 381 187 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela 
DVSAGI/SMDS do CECAD.mai.2015. 

 

7.8.4.2 Famílias que recebem o Benefício de Superação de Extrema Pobreza 

A vinculação ao Programa Bolsa Família não é sinônimo de emancipação 

financeira, podendo acontecer de as famílias continuarem em situação de Extrema 

Pobreza mesmo recebendo o benefício. Para estes casos existe o Benefício de 

Superação de Extrema Pobreza, o BSP. O quadro abaixo indica as famílias 

vinculadas ao BSP no quadrante Sudeste. Em Canoas, 2.425 famílias recebem o 

benefício, sendo que 12,99% deste número são habitantes do Sudeste. 

 

Quadro 119 - Famílias beneficiárias do BSP por bairros - Quadrante Sudeste 

BAIRRO ABS % 

N. S. DAS GRAÇAS 21 0,01 

NITERÓI 294 12,12% 

TOTAL 315 0,13 

CANOAS 2425 100,00% 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela 
DVSAGI/SMDS do CECAD.set/2015. 

 

7.8.4.3 Beneficiários do PBF por idade 

O PBF, para além de um programa vinculado unicamente à renda, possui em 

suas diretrizes a relação direta com a rede educacional, que possui como público 

majoritário as crianças e adolescentes. Neste item apresenta-se a distribuição dos 

beneficiários do PBF por idade de 0 a 17 anos por bairros do quadrante Sudeste. 
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A ordem decrescente do público de crianças e adolescentes do PBF por faixa 

etária no Sudeste etárias é dos 7 aos 15 anos, com 1.363 pessoas, seguida dos 0 

aos 6 anos com 1.065 pessoas e por último dos 16 aos 17 anos com 287 pessoas.  

O bairro Niterói, apresenta uma proporção média de 75% do número total de 

crianças e adolescentes do quadrante, enquanto que, se tratando das crianças e 

adolescentes do PBF essa proporção passa dos 92%. Compreende-se, então, que a 

vulnerabilidade social das famílias com crianças e adolescentes do Sudeste é mais 

expressiva no Niterói, para além da razão do Nossa Senhora das Graças ser menos 

populoso. 

 

Quadro 120 - Programa Bolsa Família por faixa etária - Quadrante Sudeste 

BAIRROS 
 

0 A 6 ANOS 
 

7 A 15 
 

16 A 17 

N. S. DAS GRAÇAS 
 

82 7,70% 
 

107 7,85% 
 

20 6,97% 

NITERÓÍ 
 

983 92,30% 
 
1256 92,15% 

 
267 93,03% 

TOTAL SUDESTE 
 
1.065 100,00% 

 
1.363 100,00% 

 
287 100,00% 

 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do CECAD. 

 

7.8.5 Quantidade de cidadãos usuários do Benefício de Prestação Continuada 

Neste item apresenta-se o número de usuários do BPC no quadrante 

Sudeste. O quadro abaixo indica o total de 831 usuários do benefício no quadrante, 

sendo 701 no bairro Niterói e 130 no Nossa Senhora das Graças.  

 

Quadro 121 - Benefício de Prestação Continuada - Quadrante SUDESTE 

BAIRROS ABS % 

N. S. DAS GRAÇAS 130 16% 

NITERÓI 701 84% 

TOTAL 831 100% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela 
DVSAGI/SMDS do CECAD.mai.2015 

 

Dentro destes usuários do Benefício de Prestação Continuada no quadrante 

Sudeste destaca-se aqueles que estão incluídos no programa BPC na Escola. O 

quadro abaixo indica o número de pessoas com deficiência que estão vinculadas a 
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este programa por bairros. Apenas 11% das pessoas que recebem o BPC 

participam do BPC na escola no Sudeste, sendo 14% no bairro Nossa Senhora das 

Graças e 10% no Niterói. 

 

Quadro 122 - BPC na Escola -  Quadrante Sudeste 

BAIRROS ABS % 

N. S. DAS GRAÇAS 18 14% 

NITERÓI 71 10% 

TOTAL 89 11% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

do CECAD.mai.2015 

7.8.6 Programa Cidadania Alimentar 

Neste item apresenta-se o Programa Cidadania Alimentar no quadrante 

Sudeste, por bairros. Sobre o quadro abaixo, salienta-se que a comparação feita 

entre o número absoluto de beneficiários do programa e o número absoluto de 

pessoas de mais de 60 anos deve ser observada com viés de simulação da 

realidade, visto que os indicadores do Programa são de 2014 enquanto que os da 

faixa etária são do Censo Demográfico de 2010. No Sudeste, 145 pessoas idosas 

possuem renda per capita inferior a meio salário mínimo sendo atendidas pelo PCA. 

 

Quadro 123 - Programa Cidadania Alimentar - Quadrante Sudeste 

BAIRROS ABS ÍNDICE RELATIVO A FAIXA ETÁRIA +60 

N. S. DAS GRAÇAS 9 0,31% 

NITERÓI 136 2,34% 

TOTAL 145 1,66% 
Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 

da DSAIP.mai.2014 
 
 
8 PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS 

 

 

O Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal é um 

instrumento de acesso à cidadania das famílias de baixa renda. Está vinculado na 

inclusão a mais de 30 programas sociais e fornece subsídios à gestão das políticas 
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públicas, constituindo-se em instrumento de diagnóstico das vulnerabilidades sociais 

da população nos territórios.  

Conforme resolução 18 de junho de 2013, que institui o pacto de 

aprimoramento SUAS, a meta dos municípios de grande porte é acompanhar 10% 

das famílias beneficiárias Bolsa Família através do PAIF, inferindo que a 

insuficiência de renda familiar é fator que guarda relação com outras 

vulnerabilidades sociais.  De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), o PAIF consiste no trabalho 

social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover o acesso a 

direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

 O trabalho social continuado do PAIF deve utilizar ações nas áreas culturais 

para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e 

proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. O PAIF, tem foco à 

prevenção e, situa-se no âmbito proteção básica, visando precautelar às 

vulnerabilidades e riscos sociais, que se caracterizam para além da insuficiência de 

renda. 

O quadro abaixo apresenta os indicadores do Pacto de aprimoramento do 

SUAS no quadrante Noroeste. Em abril de 2015, conforme relatório do CECAD, 

haviam 3.773 famílias do Noroeste incluídas no PBF, destas, 242 estavam em 

acompanhamento no PAIF através dos dois CRAS do território. Esse número de 

acompanhamentos do PAIF corresponde à 5,6% das famílias do PBF, indicando que 

em maio de 2015 faltavam 190 famílias à serem atendidas através do PAIF para que 

a meta do Pacto fosse atingida. 

 

 
Quadro 124 - Indicadores do Pacto de Aprimoramento do SUAS - Famílias PBF - 

Quadrante Noroeste 

FAMÍLIAS NO PBF = 4327 

META 432,7 10% 

ATINGIDO 242,3 5,60% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 
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Conforme quadro abaixo, o quadrante Nordeste que tinha como meta do 

Pacto de aprimoramento acompanhar 334 famílias do Programa Bolsa Família, 

atingia a meta em 0,90% acompanhando 30 famílias. 

 
Quadro 125 - Indicadores do Pacto de aprimoramento do SUAS - Famílias PBF – 

Quadrante Nordeste 

FAMÍLIAS NO PBF = 3347 

META 334,7 10% 

ATINGIDO 30,12 0,90% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

No que tange a meta de acompanhamento no PAIF das famílias do PBF, o 

quadrante Sudoeste alcança o melhor índice do município. Conforme quadro abaixo, 

das 188 famílias que a meta estipulava 141 estavam em acompanhamento. 

. 
 

Quadro 126 - Indicadores do Pacto de aprimoramento do SUAS - Famílias PBF – 
Quadrante Sudoeste 

FAMÍLIAS NO PBF = 1.883 

META 188,3 10% 

ATINGIDO 141,22 7,50% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

O quadro que segue apresenta a meta de acompanhamento do PAIF das 

famílias do PBF do Sudeste. Das 115 famílias que deveriam estar em 

acompanhamento em abril de 2015, somente 26 estavam. 

 

Quadro 127 - Indicadores do Pacto de aprimoramento do SUAS - Famílias PBF – 
Quadrante Sudeste. 

 FAMÍLIAS NO PBF = 1157 

META 115,7 10% 

ATINGIDO 26,61 2,30% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

Uma das metas estipuladas pelo Pacto de Aprimoramento do SUAS é o 

acompanhamento através do PAIF de 10% das famílias com membros integrantes 

do BPC. O quadro abaixo traz indicadores do BPC em abril de 2015 relacionados à 

meta do Pacto. Dos 2.056 cidadãos usuários do Benefício, somente 24 estavam em 

acompanhamento pelo PAIF diretamente ou através de familiares, indicando que 
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para alcance da meta de 10% faltavam 182 inclusões de BPC no PAIF no Noroeste. 

Uma das estratégias que podem contribuir para ampliar este alcance é a busca 

ativa, por parte das equipes de referência dos CRAS. Mas para que isso seja 

possível, é necessário que as mesmas tomem conhecimento das famílias inscritas 

no BPC, para que seja possível planejar estas ações, além de dispor da estrutura 

necessária para tal.  

Os quadros que seguem apresentam as metas estipuladas pelo Pacto de 

aprimoramento do SUAS, referentes ao acompanhamento através do PAIF das 

famílias do BPC. 

Quadro 128 - Metas estipuladas pelo Pacto de Aprimoramento do SUAS – BPC - 
Noroeste. 

BPC = 2.056 

META 206 10% 

ATINGIDO 24 1,20% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

Quadro 129 - Metas estipuladas pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – BPC - 
Nordeste 

BPC = 1.299 

META 130 10% 

ATINGIDO 0 0,00% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

Quadro 130 - Metas estipuladas pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – BPC - 
Sudoeste. 

BPC = 887 

META 89 10% 

ATINGIDO 40 44,94% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

Quadro 131 - Metas estipuladas pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – BPC - 
Sudeste 

BPC = 841 

META 84 10% 

ATINGIDO 2 0,20% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

O quadro laranja apresenta a meta estipulada para o quadrante noroeste: das 

206 famílias do BPC que deveriam estar em acompanhamento, somente 24 
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estavam. O quadro azul apresenta a meta do Nordeste, indicando que neste 

quadrante não havia nenhuma família com membro vinculado ao BPC em 

acompanhamento no PAIF do CRAS Guajuviras em abril de 2015. O quadro verde 

indica a meta do Sudoeste, que apresenta o maior índice, atingindo 44,94%. O 

quadro rosa indica a meta do Sudeste, que das 84 famílias que deveriam estar em 

acompanhamento, somente duas estavam.  

Torna-se extremamente importante o reconhecimento dos fatores que 

influenciam no alcance ou não da meta. No caso do acompanhamento familiar de 

famílias cadastradas, podem-se encontrar realidades paralelas. Uma é caracterizada 

por situações em que há acompanhamento de fato das famílias, porém sem o 

registro dos dados no sistema de acompanhamento. Dessa forma, tem-se o 

subregistro de informações. Esse possível subregistro pode ocorrer ou pela falta de 

infraestrutura de informática disponível, pela falta de conhecimento dos 

trabalhadores que deveriam utilizá-lo ou até mesmo o não reconhecimento da meta 

de gestão. Ante a isso, ocorrendo ou não o subregistro de informações, é importante 

verificar o compasso entre o acompanhamento de fato e o registro destas 

informações. A outra realidade possível é a capacidade de acompanhamento “de 

fato” do estar aquém do necessário em termos de recursos humanos. 

Outra meta estipulada pelo Pacto de Aprimoramento do SUAS em articulação 

com o Benefício de Prestação Continuada é atingir a inclusão de 60% de usuários 

do BPC no Cadúnico. O quadro abaixo traz estas informações, indicando que dos 

1.234 usuários do Noroeste que deveriam estar cadastrados em abril de 2014, 

somente 24 estavam. 

 

Quadro 132 - Meta estipulada pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – BPC no 
CadÚnico - Noroeste. 

BPC = 2.056 

META 1234 60% 

ATINGIDO 24 1,20% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

O quadro abaixo traz os números da meta de cadastramento dos usuários do 

BPC do Nordeste. Somente 21 usuários estavam cadastrados, faltando 758. 
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Quadro 133 - Meta estipulada pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – BPC no 
CadÚnico - Nordeste. 

BPC = 1.299 

META 779 60% 

ATINGIDO 21 1,60% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

No que tange a meta de cadastramento do BPC do Sudoeste estipulada pelo 

Pacto de Aprimoramento do SUAS, o quadrante atingia percentual de 1,60%, 

faltando 418 usuários serem cadastrados. 

 

Quadro 134 - Meta estipulada pelo Pacto de aprimoramento do SUA – BPC no 
CadÚnico - Sudoeste. 

BPC = 887 

META 532 60% 

ATINGIDO 14 1,60% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

O quadro abaixo traz informações da meta de cadastramento do BPC no 

Sudeste que apresenta o menor índice do município. Dos 505 usuários que 

deveriam estar cadastrados, somente 6 estavam. 

 

Quadro 135 - Meta estipulada pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – BPC no 
CadÚnico - Sudeste. 

BPC = 841 

META 505 60% 

ATINGIDO 6 1,00% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos também compõe a 

proteção social básica, com o intuito de prevenir situações de risco social e 

fortalecer vínculos familiares e comunitários. "O SCFV organiza-se em grupos, de 

modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como 

desenvolver o seu sentimento de pertença e de identidade." (MDS, 2015) 

A meta estipulada pelo Pacto de Aprimoramento do SUAS no que tange ao 

SCFV é reordenar o serviço com o intuito de atingir a inclusão de 50% do público 

prioritário. 
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Quadro 136 - Meta estipulada pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – SCFV - 
Noroeste 

PBF NOROESTE SCFV META ATINGIDO 

0 A 5 2.330 0 1165 0% 

6 A 14 ANOS 4.615 71 2307,5 1,54% 

15 A 17 ANOS 1.353 11 676,5 0,81% 

TOTAL NOROESTE 8.298 82 4149 0,99% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 
 

Quadro 137 - Meta estipulada pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – SCFV - 
Nordeste 

PBF NORDESTE SCFV META ATINGIDO 

0 A 5 2.042 0 1021 0% 

6 A 14 ANOS 3.961 29 1980,5 0,73% 

15 A 17 ANOS 1.183 0 591,5 0,00% 

TOTAL NORDESTE 7.186 29 3593 0,40% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

Quadro 138 - Meta estipulada pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – SCFV - 
Sudoeste. 

PBF SUDOESTE SCFV META ATINGIDO 

0 A 5 1.205 0 602,5 0% 

6 A 14 ANOS 2.297 15 1148,5 0,65% 

15 A 17 ANOS 634 6 317 0,95% 

TOTAL SUDOESTE 4.136 21 2068 0,51% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

Quadro 139 - Meta estipulada pelo Pacto de aprimoramento do SUAS – SCFV - 
Sudeste. 

PBF SUDESTE SCFV META ATINGIDO 

0 A 5 690 0 345 0% 

6 A 14 ANOS 1.324 0 662 0,00% 

15 A 17 ANOS 387 0 193,5 0,00% 

TOTAL SUDESTE 2.401 0 1200,5 0,00% 
Fonte: Sistematização da equipe Unisinos 2016 do Relatório CECAD, mai.2015; Devolutivas RMA’S 
2015, sistematizadas pela SMDS/DVSAGI. 

 

Considerando os quadros anteriormente apresentados, pode-se inferir que as 

metas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estão muito 

distanciadas do valor definido pelo Pacto de Aprimoramento do SUAS. No que tange 

a faixa etária de 0 a 5 anos não foi atingida em nenhum quadrante, o que evidencia 

uma carência de atendimento a essa faixa etária. 
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A faixa etária de 6 a 14 anos não alcança, em nenhum quadrante, 2% do valor 

estipulado pelo Pacto. A faixa etária de 15 a 17 anos não é atingida em nenhum 

quadrante e, não alcança nem mesmo 1% da meta indicada pelo Pacto, sendo que 

nos quadrantes nordeste e sudeste o percentual de alcance é nulo. 

A partir desses indicadores, chama-se a atenção da necessidade de 

potencializar o atendimento dessas faixas etárias, tanto no âmbito dos serviços 

públicos da política municipal de assistência social, como a rede complementar, no 

sentido de estabelecer parcerias na construção de Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, direcionada ao público de 0 a 17 anos. 
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9 INDICADORES QUALITATIVOS 
 

 

Este item traz informações e indicadores qualitativos relevantes para compor o 

Diagnóstico Socioterritorial do município, no intuito de embasar a construção da 

política de prevenção e monitoramento das vulnerabilidades e riscos sociais. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o mapa falado aplicado em oficinas 

nos quatro quadrantes de Canoas, com diferentes atores. 

 

9.1 O MAPA FALADO COMO INSTRUMENTO: SINALIZANDO PROTEÇÕES E 

DESPROTEÇÕES SOCIAIS 

 

A escolha do uso do mapa falado se deu por este ser um instrumento que 

proporciona o diálogo por meio de um processo democrático, cujas vozes dos 

cidadãos e cidadãs são evidenciadas neste tipo de experiência (FERNANDES e 

CANABARRO, 2015).O Mapa Falado foi pensado como um instrumento importante 

e diferenciador, para integrar o diagnóstico socioterritorial do município. A escolha 

deste instrumento surgiu a partir de experiências de outros municípios brasileiros, 

que a utilizaram para a construção do diagnóstico socioterritorial. Empregando a 

divisão territorial administrativa já existente23, a aplicação do processo se deu a partir 

dos quadrantes da cidade. O maior objetivo não é completar o mapa, e sim propiciar 

a discussão sobre cada componente da realidade (FARIA E NETO, 2006 apud 

FERNANDES e CANABARRO, 2015. p. 46).Assim, os diferentes atores marcaram 

os pontos de proteções e desproteções sociais no mapa do quadrante da região à 

qual pertenciam, usando a cor vermelha para indicar a desproteção e a cor azul a 

proteção social.  

Os marcadores foram elaborados contendo serviços públicos nas mais 

diversas áreas, tais como: saúde, assistência social, habitação, segurança, 

                                            
 

23 O município de Canoas é divido em quatro quadrantes, ou seja, sudeste, sudoeste, nordeste e 

noroeste e, tem 18 bairros reconhecidos legalmente. 
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educação e etc. sua abrangência se deu também pelos serviços não 

governamentais existentes nos territórios, bem como, locais e perigos do cotidiano 

dos moradores, como farmácia, mercado, ponto de drogas, perigo de alagamento 

entre outros. Entendendo assim a proteção social não só como responsabilidade da 

política de assistência social, mas incluindo possíveis desproteções de 

responsabilidade de outras políticas públicas. 

 

Estar protegido significa ter forças próprias ou de terceiros, que impeçam 
que alguma agressão/precarização/privação venha a ocorrer, deteriorando 
uma dada condição. Porém, estar protegido não é uma condição inata, ela é 
adquirida não como mera mercadoria, mas pelo desenvolvimento de 
capacidades e possibilidades. No caso ter proteção e/ou estar protegido não 
significa meramente portar algo, mas ter uma capacidade de enfrentamento 
e resistência (SPOSATI, 2009, p.17). 

 

O Mapa Falado de Canoas foi pensado e construído com base na Pesquisa 

participante24. Para Freire (1986) o povo tem que participar na investigação como 

investigador e estudioso e não como mero objeto. Borba (1986) entende a pesquisa 

participante como um instrumento de transformação social, visto que investigamos 

para responder questões que nos são postas pela realidade. Silva (2006) ressalta 

que “o objetivo do conhecimento deve ser a mudança social capaz de universalizar o 

acesso de toda a população aos bens e serviços necessários à garantia de um 

padrão de vida digna para todos” (p.130). Nesse sentido, o mapa falado foi 

operacionalizado por meio da metodologia de oficinas. A metodologia utilizada para 

construção do mapa falado englobou as seguintes etapas:  

1ª)Definição da metodologia a ser utilizada, planejada pelo grupo de Trabalho 

Unisinos, do Observasinos do Instituto Humanitas, SMDS/DVSAGI; 

2ª) Apresentação da proposta à gestão da SMDS em reunião de diretoria desta 

Secretaria; 

3ª)Discussão da proposta e definição de calendário junto às coordenações dos 

equipamentos sociais e gestão da SMDS, em reunião de planejamento da Política 

de Assistência Social na Cidade. Nessa mesma oportunidade pactuou-se que a 

                                            
 

24  Compreendemos por pesquisa participativa aquela em que os sujeitos envolvidos com a situação 

do objeto pesquisado, participam de todas ou de alguma etapa do processo da pesquisa. 
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história de cada bairro seria estudada e apresentada pelos usuários dos serviços na 

Oficina do Mapa Falado. A pesquisa da história do Bairro foi tema de grupos como 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); 

4ª) Busca de apoio da Secretaria de Relações com a Comunidade para a 

divulgação do calendário, tendo o cuidado de agendar as datas de forma com que 

não entrassem em conflito com outras atividades importantes do município. 

5ª) Ainda como caminho de divulgação e mobilização para as oficinas do Mapa 

Falado, foi realizada uma reunião com a Rede Socioassistencial, com serviços 

contratados pela SMDS, bem como com o Conselho Municipal de Assistência 

Social. Esta teve como objetivo apresentar a proposta e metodologia do Mapa 

Falado, sendo que assim esses atores teriam condições de mobilizar as entidades e 

os usuários para as oficinas. 

6ª) Busca da participação das Secretarias, que já tinham contribuído na 

construção das informações para o diagnóstico, assim como dos locais de 

sistematização das informações das políticas públicas, enviando convite com 

cronograma de datas e locais dos trabalhos; 

7ª) Realização das oficinas, deu-se a partir do engajamento das equipes da 

SMDS e Unisinos. De modo que: as oficinas iniciaram com a apresentação a 

explicitação dos indicadores quantitativos do Diagnóstico Socioterritorial e com a 

proposta da construção coletiva do Mapa falado dos respectivos quadrantes, com 

base nos conceitos de proteção e desproteção social. As primeiras oficinas foram 

realizadas com os trabalhadores, que se foram divididos de acordo com os 

quadrantes nos quais moravam e/ ou trabalham. A seguir, expuseram-se os relatos 

das oficinas, afim de que fossem melhor compreendidos em sua totalidade. 

Para a divulgação e mobilização das oficinas do Mapa Falado foi solicitada a 

divulgação do calendário para a secretaria de relações com a Comunidade. Também 

foi realizada uma reunião com a Rede Socioassistencial, conveniada com a 

prefeitura, para apresentar a metodologia, visando a mobilizar as entidades e os 

usuários para a participação das oficinas. Os órgãos que contribuíram no primeiro 

momento com as informações foram convidados a participar, sendo-lhes 

encaminhado o cronograma com as datas e locais das oficinas.  
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As oficinas do Mapa Falado foram realizadas pelos trabalhadores da SMDS, 

com a participação dos integrantes do observasinos e do curso de Serviço Social da 

Unisinos. A construção do Mapa Falado teve como frase norteadora “Quais as 

expressões de proteção e de desproteção social nesta região?” (OBSERVASINOS, 

2015). A partir daí, buscou-se levantar as manifestações de proteção e desproteção 

sociais sob o ponto de vista dos trabalhadores/as, conselheiros/as, usuários/as, 

enfim do/as participantes que ali estavam, e vivenciavam aquele território. De acordo 

com Koga (informação verbal)25: 

 

Os elementos aqui propostos não se constituem em um “manual de 
diagnóstico socioterritorial” propriamente dito, mas essencialmente em uma 
“caixa de ferramentas metodológicas” que contenha os aportes 
considerados importantes para se elaborar um diagnóstico socioterritorial no 
âmbito da política de assistência social. Esta proposta se justifica pelo fato 
de que se parte do pressuposto de que um “diagnóstico socioterritorial” é, 
antes de tudo, um processo coletivo de construção do conhecimento de 
uma dada realidade vivenciada por diferentes atores e agentes sociais. Um 
diagnóstico que pretende ser socioterritorial necessita desenvolver a 
capacidade de acompanhar as dinâmicas presentes na realidade que 
pretende descrever e analisar, na perspectiva da participação dos agentes 
que atuam no território. 

 

Nessa perspectiva, foram realizadas onze oficinas, sendo duas direcionadas 

às/aos trabalhadores do SUAS, uma reunindo o/as representantes dos conselhos 

das políticas e dos segmentos sociais; e as demais com o/as usuários/as, que vivem 

no território dos quadrantes do município.  

A maior parte dos participantes da pesquisa foram usuários do CRAS e de 

entidades de inclusão produtiva. Além destes, destacam-se os usuários e 

trabalhadores da saúde, representantes da média complexidade e rede 

socioassistencial não governamental. Por outro lado, não tiveram representantes da 

proteção especial alta complexidade, que contribuíram muito com a avaliação da 

política de assistência social. 

                                            
 

25 Informação coletada na Conferência Políticas públicas: territórios de vida e territórios vividos,  no 

evento que integra 2º Ciclo de Estudos Metrópoles, Políticas Públicas e Tecnologias de Governo. 
Territórios, governamento da vida, realizada no Instituto Humanitas Unisinos no dia 01 set. 2015.  
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Ressalta-se que ficou sob responsabilidade do CRAS e das entidades 

mobilizarem a comunidade para a participação nas mesmas. Um ponto importante a 

ser destacado nas oficinas foi à significativa participação do/as usuário/as, 

totalizando 114 participações, conforme se mostra no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 28 - Primeira fase Mapa Falado - Participantes - Canoas 

 

Fonte: SMDS/DVSAGI. 

 

Gráfico 29 - Devolutivas do Mapa Falado - Participantes - Canoas 

 

Fonte: SMDS/DVSAGI. 

 

Os pontos ou fatores de proteção e desproteção foram identificados nos mapas 

falados com pontos azuis (proteção) e pontos vermelhos (desproteção). Foram 
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apontados em todas as oficinas do mapa falado o total de 1.327 pontos, sendo 810 

pontos de proteção e 517 de desproteção. Em relação aos pontos por oficina, como 

é possível verificar na figura abaixo, os trabalhadores apontaram 304, os 

conselheiros apontaram 195 e os usuários apontaram 828 pontos. 

 

 

Mapa 19 – Mapa falado de Canoas – Pontos de Proteção e Desproteção 

 

Fonte: SMDS/DVSAGI. 

 

Com base na metodologia descrita anteriormente, a seguir descreve-se a 

experiência da oficina com os trabalhadores do SUAS. 

 

a) A Oficina com trabalhadores do SUAS de Canoas 

A oficina ocorreu no espaço da Casa dos Conselhos do município e, reuniu em 

torno de 30 trabalhadores dos serviços de Canoas. Para introduzir o assunto, 

inicialmente foi realizada a apresentação da experiência na construção do 

diagnóstico socioterritoritorial do município, com base nos conceitos de proteção e 

desproteção social.  
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Após a construção dos mapas pelos trabalhadores, a dinâmica seguiu com a 

manifestação das percepções durante o processo. As reações foram diversas, como 

a descoberta de espaços que se colocam como proteção dentro do território, e nem 

sempre reconhecidos. Destacaram a melhora na visibilidade da rede de proteção 

existente, se constituindo como uma possível melhora em sua articulação. Foram 

também apontados equipamentos públicos que se configuram como espaço de 

desproteção por diversos motivos, defasagem no quadro de pessoal, que implica na 

qualidade dos serviços prestados, não suficiente para atendimento da demanda, 

local com má localização, ausência de segurança em alguns lugares e a falta de 

acesso da população, o que também se configura como desproteção.  

Pode-se perceber o desconhecimento dos trabalhadores acerca do território 

onde trabalham, desconhecendo o que acontece no território onde trabalham. 

Destacamos que no quadrante Sudoeste, os trabalhadores identificaram maiores 

áreas de proteção do que desproteção social, o que não acontece no quadrante 

nordeste, onde se identificou mais locais desprotegidos do que protegidos. 

 

b) A Oficina com representantes dos Conselhos de Canoas 

A proposta da oficina foi de que os representantes dos conselhos municipais das 

diferentes políticas públicas e segmentos populacionais estivessem presentes, 

porém, na ocasião, houve baixa participação dos mesmos, aproximadamente quinze 

pessoas. Esta oficina teve a participação de membros do Conselho Municipal de 

Assistência Social, do Conselho da pessoa com deficiência, do conselho da criança 

e do adolescente e do conselho do idoso, sendo que o número de participantes de 

cada um se configurou de acordo com os dados no gráfico a seguir: 
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Gráfico 30 - Número de participantes nas oficina por conselho. 

 

Fonte: SMDS/DVSAGI. 

 

 

De acordo com os destaques dos conselheiros, o quadrante sudoeste é 

marcado pela violência e pela falta de segurança pública. Como ponto positivo, 

houve destaques ao bairro Mathias Velho, onde há um número significativo de 

serviços oferecidos à população (como bancos, mercados, farmácias, UBS, Pronto 

Socorro e etc.). Isso se configura como um facilitador de acesso dessa população, 

não sendo necessário o deslocamento para outros bairros à procura de serviços. 

Houve destaque, também, de um ponto de desproteção social no bairro Niterói, 

especificadamente quanto aos moradores da Vila João de Barro, pois este território, 

segundo os conselheiros, está desprotegido no que se refere à política de 

assistência social e de saúde. O grupo também destacou o descontentamento pela 

falta de participação popular.  

Uma conselheira e trabalhadora de uma associação do município (do 

quadrante noroeste), explicitou a satisfação com a proximidade dos equipamentos 

públicos com a associação. Em contrapartida, foi destacado como um fator de 

desproteção o referente à Vila Santo Operário, que não possui equipamentos 

públicos, somente ONGs, sendo que o CRAS é muito distante do território 

considerado vulnerável.  

Outros pontos de desproteção foram destacados tais como: a desproteção na 

segurança, no lazer, na regionalização dos serviços de Saúde, quando ocorre o não 
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atendimento de moradores, que residem apenas há quadra do limite da 

regionalização. 

A desproteção social se materializa, segundo os participantes, também em 

relação ao trabalho em rede, visto que funciona de forma desarticulada no 

município. O grupo chamou a atenção para o tamanho dos bairros, pois são muito 

grandes, e em função disso a proteção social dentro dos territórios se torna limitada.  

Com o exercício do mapa falado foi possível, também, perceber, por meio dos 

pontos destacados pelos conselheiros, que o bairro Estância Velha está totalmente 

descoberto por serviços públicos 

. 

9.1 OFICINAS POR QUADRANTES DO MUNICÍPIO 

 

Com o intuito de resguardar as particularidades de cada quadrante que 

compõe o município, descrevemos nas páginas que seguem os processos 

vivenciados durante a construção do mapa falado nos diferentes quadrantes.  

9.1.1 A oficina no Quadrante Sudoeste 

A Oficina foi realizada na Associação Mãos Dadas no bairro Rio Branco, 

contando com grande participação da comunidade. As pessoas que compareceram 

moram em média há 35 anos no quadrante, muitos deles acompanharam toda 

evolução e crescimento dos bairros. Apresentou-se o objetivo do diagnóstico 

socioterritorial e a proposta do uso do mapa falado como construção coletiva. 

A distribuição nos bairros dos pontos de proteção e desproteção sociais no 

quadrante sudoeste está representada no mapa abaixo: 
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Mapa 20 - Pontos de Proteção e Desproteção - Quadrante Sudoeste 

 

Fonte: SMDS/DVSAGI. 

 

Dentre os principais destaques de desproteção social estão o monopólio das 

empresas de transporte coletivo, em nível municipal; a forma com que alguns 

moradores descartam o lixo, largando nas esquinas do bairro Rio Branco; a falta de 

segurança; e a falta de creches na região. A falta de equipes nos espaços públicos 

também foi ressaltada pelos grupos, como um fator de desproteção social, bem 

como a má localização dos serviços. 

Houve pontos positivos abordados, como o asfalto, que atualmente há em 

todas as ruas; a canalização de uma vala existente; as UBSs; e o atendimento de 

saúde que apresenta melhoras. 

Aclara-se que foram marcados 103 pontos de desproteção social e 182 pontos 

de proteção social no quadrante sudoeste, cuja distribuição por bairros é destacada 

no gráfico a seguir. 
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Gráfico 31 - Distribuição por bairros do número de pontos de proteção e 

desproteção sociais - Quadrante Sudoeste 

 

Fonte: dados sistematizados pela DVSAGI/ SMDS. 

 

No quadro abaixo apresentamos o número de desproteções elencadas 

duramente a realização do mapa falado no quadrante, ressaltando que estão 

presentes todos os pontos destacados pela população, independente da política 

pública que se inserem. Podemos identificar o total de pontos marcados no 

quadrante, o total por bairro e o total por categoria. Observa-se que a maior parte 

dos pontos marcados foram referentes à política de educação, seguido pela política 

de saúde. 

 

Quadro 140 - Pontos por categorias - Quadrante Sudoeste 

CATEGORIA PROT. DESP. PROT. DESP. PROT. DESP.

ABASTECIMENTO 8 0 9 1 10 0

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 7 9 1 5 4

EDUCAÇÃO 8 0 13 0 19 2

LAZER 4 4 8 2 3 1

MOBILIDADE 3 0 3 1 6 4

SANEAMENTO 2 7 3 9 1 5

SAÚDE 4 5 6 8 8 8

SEGURANÇA 0 8 2 11 2 8

RELIGIÃO 6 0 7 0 8 0

OUTROS 8 1 5 4 9 2

TOTAL 44 32 65 37 73 34

MATO GRANDE FÁTIMA RIO BRANCO

TOTAL PONTOS DE DESPROTEÇÃO NO SUDOESTE: 103

TOTAL PONTOS DE PROTEÇÃO NO SUDOESTE: 182

 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, dos dados fornecidos pela DVSAGI/SMDS. 
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Quanto à avaliação do instrumento mapa falado, a mesma foi apontada como 

positiva, sendo vista como um canal de escuta entre o poder público e a população. 

Nos quadros que seguem apresentamos as desproteções identificadas no 

quadrante sudoeste, segundo as seguranças afiançadas pela Política de Assistência 

Social e que estão descritas na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

vinculadas à política de assistência social, por serviços que as atendem. 

Ressaltamos que as análises priorizam as desproteções que são identificadas como 

de responsabilidades da política pública de Assistência Social. 

 
Quadro 141 - Mapa Falado Rio Branco - Quadrante Sudoeste 

TERRITÓRIO RIO BRANCO - QUADRANTE SUDOESTE 
TOTAL DE PONTOS DE PROTEÇÃO E DESPROTEÇÃO: 107 

  72 PROTEÇÃO 34 DESPROTEÇÃO 

ABASTECIMENTO 10 

Feira de Hortifrutigranjeiros (2), Torres 
de Alta tensão, Supermercado (2),  
Restaurante (2), Posto de Gasolina (2), 
Bar  0   

ASSISTÊNCIA SOCIAL 5 

Cidade de Solda, Entidade 
socioassistencial, Pinóquio, Mãos 
Dadas, Conselho Comunitário 4 

Situação de Rua, Projeto, CREAS, 
CRAS 

EDUCAÇÃO 19 
EMEI (5), EEE (3), EMEF (10), Escola 
Estadual  2 Falta de RH, EMEI 

LAZER 3 Praça (2), Campo de Futebol 1 Quadra de Esportes 

MOBILIDADE  6 
Viaduto (2), parada de ônibus (2), 
Estação Trensurb - Niterói (2) 4 

Terminal de Ônibus, Pouco Horário 
de Ônibus, Estação Trensurb, Falta 
de Acessibilidade PCD 

SANEAMENTO 1 Usina de Reciclagem 5 
Perigo de Alagamento (4), Estação d 
eTratamentode Efluentes 

SAUDE 8 
UPA (2), Upa idoso, UBS (3), CAPS, 
Farmácia 8 

Consumo de Drogas, (5), CAPS, 
Lancheria, UBS 

SEGURANÇA 2 Brigada Militar (2) 8 
Descarte de corpos (3), Tráfico de 
Drogas (3), Brigada Militar, Bar 

RELIGIÃO 8 
Igreja Católica (2), Igreja (3), Igreja 
Evangélica, Centro Espírita (2) 0   

OUTROS 9 

Equip. municipal - subprefeitura (2), 
prefeitura; Org. trabalhista - Sindicato; 
Habitação - MCMV (2); Associação- 
Clube de mães, Associação de 
moradores (2)  2 

Iluminação - Falta de iluminação 
pública (2) 

Fonte: DVSAGI - SMDS/ Observasinos – Sistematização equipe Observasinos. 
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9.1.2 A oficina no Quadrante Noroeste 

A Oficina foi realizada na Horta Comunitária, no bairro Mathias Velho, em 

novembro de 209 Foram apontados na oficina com a presença dos diferentes atores 

do território do quadrante noroeste 445 pontos, sendo 275 pontos de proteção (62%) 

e 170 (38%) de desproteção sociais, assim representados no gráfico abaixo.  

 

 
Gráfico 32 - Pontos de Proteção e Desproteção - Quadrante Noroeste 

 

Fonte: Elaboração SMDS/ DVSAGI. 

 

 

O mapa do quadrante abaixo mostra a distribuição por bairros dos pontos de 

proteção e de desproteção sociais. Observa-se que há uma maior concentração 

desses pontos nos bairros Harmonia com 197 pontos, Mathias Velho com 192 e 

Centro com 53 pontos elencados.  
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Mapa 21 - Pontos de Proteção e Desproteção - Quadrante Noroeste 

 

Fonte: Elaborado por DVSAGI/SMDS. 

Na análise dos fatores de proteção e desproteção sociais apontados, os grupos 

explicitaram o crescimento do bairro Mathias Velho em relação aos serviços públicos 

como escolas, creches, UBS, UPA, Pronto Socorro e etc. Nesse momento, os 

representantes dos dois CRAS, responsáveis pelo atendimento do quadrante, 

expuseram a história de surgimento, tanto do bairro Mathias Velho, como do bairro 

Harmonia, contando com depoimentos (falado e escrito) da população mais antiga 

nos bairros.  

O principal fator de desproteção social, identificado no território pelos 

participantes, foi a violência, ressaltado em todas as falas. 

No quadro abaixo, podemos identificar o total de pontos marcados no 

quadrante Noroeste, o total por bairro e o total por categoria. Observa-se que a 

maior parte dos pontos marcados foram referentes à política de segurança, seguido 

pela política de saúde. Percebe-se que o bairro Industrial não possui pontos, devido 

à pouca população e nenhuma representatividade no processo construtivo. 
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Quadro 142 - Pontos de proteção e desproteção – Quadrante Noroeste 

CATEGORIA PROT. DESP. PROT.DESP.PROT.DESP. PROT. DESP. PROT. DESP.

ABASTECIMENTO 1 6 0 9 0 14 1

ASSISTÊNCIA SOCIAL 5 5 8 6 14 10

EDUCAÇÃO 35 2 6 0 27 2

LAZER 10 4 5 0 9 1

MOBILIDADE 2 3 6 2 1 2 9

SANEAMENTO 2 8 0 0 4 18

SAÚDE 16 26 2 0 16 11

SEGURANÇA 3 36 1 5 13 17

RELIGIÃO 25 0 1 0 13 1

OUTROS 6 1 6 1 9 2

TOTAL 0 0 3 0 111 88 40 13 121 72

TOTAL PONTOS DE DESPROTEÇÃO NO NOROESTE: 173

INDUSTRIAL SÃO LUÍS HARMONIA CENTRO MATHIAS VELHO

TOTAL PONTOS DE PROTEÇÃO NO NOROESTE: 275

 

 
 

Na segunda oficina, de devolução dos dados coletados, os presentes foram 

desafiados a definir, em coletivo, quais as desproteções sociais deveriam ter 

prioridade em seu enfrentamento, e ainda como se processaria este enfrentamento. 

No quadrante noroeste, o descarte de lixo foi identificado como um ponto de 

desproteção a ser enfrentado com prioridade.  
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O trabalho contínuo com campanhas educativas, eco ponto, ampliação da 

coleta seletiva em escolas, associações e CRAS foram destacados como formas de 

resolutividade. Além desse deste fator de desproteção social, o consumo e tráfico de 

drogas também foram ressaltados, sendo preciso ter campanhas educativas de 

prevenção e orientações em escolas, CRAS, UBS, CAPS, CREAS para crianças, 

adolescentes, pais e avós durante todo o ano.  

Outro grupo pediu a redução dos pontos de distribuição das drogas através de 

projetos sociais. Um apontamento significativo de desproteção social para a 

população foi o alagamento em torno de uma escola, que poderia ser evitado com a 

GRUPO PONTO DE DESPROTEÇÃO O QUE FAZER COMO COM QUEM FAZER QUANDO

Trabalhar com foco 

na prevenção

Ampliar os horários 

de ônibus 

principalmente no 

bairro Porto Belo

Com usuários, 

familiares e 

sociedade

No sistema de ensino, 

saúde Segurança 

Pública e Assistência 

Social

Trabalhar com foco 

nas situações 

emergentes

Política de redução 

de pontos

Usuários, familiares 

e sociedade
Projetos Sociais

Lixo Eco Ponto Prefeitura Junto com moradores O mais rápido possível

Alagamento em torno 

da escola Tereza, na rua 

Santos Dias

Limpar os Boeiros 

mais seguido

SMSU e orientação 

da população em 

relação ao lixo nas 

ruas

Com a população Sempre

Drogas; 
Mais facilidade para menor aprendizUm centro de apoio

Com os pais e 

autoridades
O mais rápido possível

Escolas Infantis Construir Prefeitura Secretaria de Obras Pra Ontem;

Mosquitos e ratos
Pulverizar e detetizar

Com orientação e 

com a prefeitura

Com a prefeitura ACS 

e população
O mais rápido possível

Mapear as áreas de 

insegurança

Reuniões 

Comunitárias

Atores Sociais do 

Território e 

Comunidade

Agosto

Mobilizar a 

população para 

participar do fórum 

de segurança

Buscando maiores 

detalhes do evento 

para divulgarmos 

para a população

Usuários Setembro

Buscar aproximar a 

política dos Jovens

Verificando o 

interesse dos 

mesmos

Jovens e Gestores Outubro

Cobrar dos Órgãos  

Públicos 

investimentos

Secretaria da 

Segurança Pública

No primeiro semestre  

de 2015

Mobilização da 

população

Nos espaços de 

controle Social; 

Pontos de apoio 

socioassistenciais

CRAS, UBS, Escola, 

Justiça Comunitária, 

Mulheres da Paz

No primeiro semestre 

de 2015

Participação nos 

espaços de 

discussão, nas 

conferencias e outros

Pessoas participando Na conferência.
No primeiro semestre 

de 2015

GRUPO 5: Horta 

Comunitária/ 

Mathias Velho

Insegurança

QUADRANTE NOROESTE: 11/05/2015

Consumo e Trafico de 

Drogas

GRUPO 2: Horta 

Comunitária/ 

Mathias Velho

GRUPO 3: Horta 

Comunitária/HOCO

UNO/ Mathias 

Velho

GRUPO 4: Horta 

Comunitária/HOCO

UNO/Mathias 

Velho

Segurança Pública

Quadro 143 – Oficina mapa falado Quadrante Noroeste 
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limpeza dos bueiros e conscientização sobre as consequências de se jogar o lixo 

nas ruas. Pediram por segurança, como pode ser observado nos quadros que 

seguem.O quadro acima contempla as prioridades elencadas por cada grupo, bem 

como as possíveis soluções e atores chamados a contribuir, bem como uma 

estimativa de prazos. 

 

9.1.3 As oficinas no Quadrante Sudeste 

A oficina do mapa falado foi realizada no Salão da Igreja São Paulo, no bairro 

Niterói, em dezembro de 2014. Foram identificados 293 pontos, sendo 170 pontos 

de proteção social e 123 pontos de desproteção social, assim representados no 

mapa abaixo. 

  

 
 

Mapa 22 - Pontos de Proteção e desproteção – Quadrante Sudeste 
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Entre as percepções de proteção social relatadas pelacomunidade do 

quadrante estão principalmente os serviços públicos como: saúde, educação, 

segurança e atividades para crianças, adolescentes e idosos.  

 

 

Quadro 144 - Pontos de Proteção e Desproteção – Quadrante Sudeste 

CATEGORIA PROT. DESP. PROT DESP.

ABASTECIMENTO 18 3 0 0

ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 22 2 1

EDUCAÇÃO 32 3 7 0

LAZER 8 9 1 0

MOBILIDADE 11 16 0 0

SANEAMENTO 6 12 1 0

SAÚDE 17 23 4 2

SEGURANÇA 9 24 1 2

RELIGIÃO 22 0 0 0

OUTROS 17 5 2 1

TOTAL 152 117 18 6

NITERÓI N. S. DAS GRAÇAS

TOTAL PONTOS DE PROTEÇÃO NO SUDESTE: 170

TOTAL PONTOS DE DESPROTEÇÃO NO SUDESTE: 123  

 

O quadro acima compila o total de ponto do quadrante, o total por bairro e o 

total por categoria. Observa-se que o maior número de pontos refere-se à política de 

saúde, seguida pela política de educação. 

No debate dos fatores destacados foram: na vila João de Barro, as principais 

marcações foram referentes à saúde como fator de desproteção, visto que a vila 

teve um crescimento populacional significativo devido aos conjuntos habitacionais 

instalados e, os equipamentos de saúde não acompanharam esse crescimento. Os 

moradores do bairro Niterói apontaram a base aérea como um local de desproteção, 

devido ao forte barulho que ocasiona nas casas.  

Nas descobertas feitas a partir da elaboração dos mapas falados foram 

destacados pontos como a melhora da saúde. O bairro é conhecido pelo grande 

número de idosos residentes, sendo que os moradores percebem o bairro como 

acolhedor, e, portanto, sendo um bom bairro para residir. Houve também descoberta 

de área de lazer abandonada, bem como um destaque importante sobre o 
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desconhecimento dos moradores sobre o bairro onde moram, os serviços e as 

necessidades existentes no local. 

É importante ressaltar que no bairro Niterói foram destacados mais fatores de 

proteção do que desproteção sociais, sendo apontado o maior policiamento como 

ponto positivo. 

Na segunda oficina foi destacado o consumo e tráfico de drogas como 

prioridade a ser enfrentada, através de mapeamento dos locais de venda da droga, 

relatórios sobre a realidade dos usuários e ações qualificadas envolvendo usuários, 

famílias, professores e atores da política de assistência social. Além disso, outro 

grupo propôs encontros do Amor Exigente e ampliação do PROERD com apoio da 

política de Educação, Saúde, Segurança Pública e Assistência Social. Outro grupo 

priorizou a desproteção causada pela violência nos Becos João de Barro e Conduto, 

que poderia ser solucionada com a sensibilização de gestores, promoção de uma 

cultura de paz e desenvolvimento de atividades de esporte, de cultura e de lazer. 

Para além, apontam a necessidade de reavaliar nas conferências o tele 

agendamento da saúde. 

O quadro abaixo contempla as prioridades elencadas por cada grupo, bem 

como as possíveis soluções e atores chamados a contribuir, além de estimativa de 

prazo para cumprimento. 

 



 

 

 

234 

 

 

9.1.4 As oficinas no Quadrante Nordeste 

A oficina do mapa falado foi realizada na Subprefeitura Nordeste, no Bairro 

Guajuviras, em dezembro de 2014. Os moradores destacaram no bairro Estância 

Velha, o maior número de desproteções sociais, como a precária cobertura de 

equipamentos públicos nesta área. No bairro Olaria, os moradores apontaram como 

GRUPO PONTO DE DESPROTEÇÃO O QUE FAZER COMO COM QUEM FAZER QUANDO

Realização 

qualificada de ações 

com usuários, 

professores, 

Assistência Social as 

família

Projetos 

socioeducativos

Gestores, 

professores,família, 

entidades

Permanente e 

continuado

Mapeamentos, 

relatórios da 

realidade dos 

usuários e dos seus 

territórios.

Monitoramento e 

avaliação

Saúde e 

teleagendamento

Uma avaliação da 

Gestão junto com a 

população sobre 

efetividade do 

serviço

Aproveitar as pré 

conferências  e a 

conferência da saúde

Comunidades Gestão 

e Conselhos

Pré conferência 30/05 

e 13/06/2015; 

Conferência  26/06 e 

27/06/2015

Promoção de Cultura 

de Paz

Entrar em relação 

propondo estratégias 

de aproximação 

entre serviços e 

comunidade.

Trabalhadores e 

comunidades; 

Movimentos sociais 

organizados Imediato

Desenvolver 

atividades de 

Cultura, Lazer e 

Esporte

Capacitar 

trabalhadores; 

(educação 

permanente ) Imediato

Sensibilizar Gestores

Apresentando as 

lacunas no alcance a 

comunidade

Imediato após 

planejamento das 

ações

Mobilizar os serviços 

que possam ofertar e 

promover essas 

ações

Educação convidar o 

grupo Amor Exigente 

para participar no 

quadrante e ampliar 

participação PROERD

Fazendo contato com 

o grupo Amor 

Exigente e PROERD, 

através das escolas 

do quadrante

Com as instituições 

assistenciais e de 

saúde e educação de 

forma integrada

Em reuniões e 

Capacitação de rede

Saúde- Melhor 

aproveitamentos dos 

espaços públicos 

para atividade física

Levando as aulas de 

educação física aos 

espaços públicos 

próximos á escolas

Articulando com os 

serviços de educação 

e lazer e cultura

Planejado e 

determinado em 

reuniões de rede

Segurança

Assistência  Social

QUADRANTE SUDESTE 25/05/2015

Violência na João de 

Barro e Beco do 

Conduto

Consumo e Tráfico de 

Drogas

GRUPO 1: Salão 

Igreja São Paulo

Consumo de Drogas

GRUPO 4: Salão 

Igreja São Paulo

Quadro 145 – Oficina mapa falado Quadrante Sudeste 
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fatores de desproteção sociais: a falta de escolas públicas de ensino médio, a falta 

de iluminação pública e a grande quantidade de igrejas evangélicas no bairro. 

Já no bairro Guajuviras, identificaram o crescimento dos indicadores de 

proteção social, um deles foi o mercado que fica aberto 24h. Identificaram, também, 

as entidades religiosas (igrejas e centro espírita) como fator de proteção social, que 

estão muito presentes no bairro. Outro ponto de proteção foi o grande número de 

Associações de moradores. 

No quadro abaixo apresentamos o número de desproteções elencadas 

duramente a realização do mapa falado no quadrante, ressaltando que estão 

presentes todos os pontos destacados pela população, independente da política 

pública que se inserem. Podemos identificar o total de pontos marcados no 

quadrante, o total por bairro e o total por categoria. Observa-se que a maior parte 

dos pontos marcados foram referentes à política de assistência social, seguido pela 

política de educação. 

 

 

Quadro 146 - Pontos de Proteção de desproteção - Quadrante Nordeste 

CATEGORIA PROT. DESP. PROT. DESP. PROT. DESP. PROT. DESP. PROT. DESP. PROT. DESP. PROT. DESP.

ABASTECIMENTO 0 0 0 0 2 0 3 4 5 1 1 3 1 0

ASSIST. SOCIAL 0 0 1 1 2 1 15 13 6 2 5 7 2 2

EDUCAÇÃO 0 0 4 0 6 0 22 3 5 0 4 1 7 1

LAZER 0 0 0 1 2 0 6 1 3 3 4 3 1 0

MOBILIDADE 0 0 1 0 0 1 3 3 0 2 0 4 0 2

SANEAMENTO 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 6

SAÚDE 0 0 2 1 1 0 8 6 6 3 1 6 2 1

SEGURANÇA 0 0 0 1 2 0 10 12 2 5 3 5 0 1

RELIGIÃO 0 0 0 0 1 0 11 0 1 0 5 0 1 0

OUTROS 0 0 0 1 0 0 4 3 1 3 4 4 2 1

TOTAL 0 0 8 5 16 2 87 48 29 19 27 33 16 14

MAR. RONDON EST. VELHA OLARIABRIGADEIRA SÃO JOSE IGARA GUAJUVIRAS

TOTAL PONTOS DE DESPROTEÇÃO NORDESTE: 121

TOTAL PONTOS DE PROTEÇÃO NORDESTE: 183
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É imperioso destacar, que durante a oficina do mapa falado, foi retomada a 

história do bairro, com a contribuição de alguns moradores que estavam presentes. 

Conforme os relatos, inicialmente o bairro era uma grande fazenda, que 

posteriormente foi ocupada por um grande número de pessoas. Os moradores locais 

lembram que, na época, eram apelidados como “sarna” pelo poder público, devido à 

insistência em solicitar melhorias para o local.  

Na segunda oficina no quadrante, a qual se tinha o objetivo de refletir sobre os 

pontos de proteção e desproteção sociais, a saúde foi apontada como prioridade de 

desproteção para a população, a qual poderia ser enfrentada com a ampliação das 

equipes nas UBS (profissionais concursados), implantar a estratégia de saúde da 

família e melhorar o serviço de tele agendamento. Reivindicaram mais capacitações 

para os profissionais e aumento a verba da saúde, para agilizar exames e aumentar 

atendimentos, que poderia ser conquistado com maior participação no conselho de 

saúde. Para os pontos de drogas, acreditam que o policiamento e iluminação 

poderiam ajudar. Além disso, campanhas para prevenção do uso de drogas, e 

promoção de ações nas praças do bairro para atrair a atenção dos jovens e combate 

dos pontos de vendas são destaques com caráter de urgência, como pode ser 

observado nos quadros que seguem. 
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GRUPO PONTO DE DESPROTEÇÃO O QUE FAZER COMO COM QUEM FAZER QUANDO

Implantar equipe 

(Ampliar); Completa 

no CAIC e demais 

UBS

Concurso público 

contratação 

conferência OP

Governo participação 

em conferência

Implantar Estrátegia 

de saúde de família

Concurso público 

contratação 

conferencia OP

Governo participação 

em conferência

Melhorar o 

atendimento no tele 

agendamento

Concurso público 

contratação 

conferencia OP

NASF

Concurso público 

contratação 

conferencia OP

GRUPO 2: GANSA Saúde

Diminuir morosidade 

do atendimento de 

Exames e 

especialidades

Aumento de verba, 

Número de RH; 

Capacitações

Gestão participativa 

dos conselhos
Conselho; Ouvidoria

        Ponto de Drogas
Solicitar mais 

policiamento; Ter 

mais iluminação

Viaturas; 

Brigadianos; 

Iluminação nas ruas

Solicitar com 

secretaria de 

segurança pública 

casas de 

acolhimento

Prefeitura na Rua

Saúde
Solicitar um melhor 

atendimento médico 

e de mais qualidade

Atendendo mais 

consultas ao dia, 

sem agendamento 

com mais agilidade

Solicitar junto a 

secretaria de saúde

Prefeitura na Rua; pré 

conferencias de saúde

Albergue para situação 

de Rua

Próximo a EM Olga 

Roncheti

Plenárias OP; Abaixo 

Assinado

Secretaria de 

desenvolvimento 

Social

Ponto de cultura
Plenárias OP; Abaixo 

Assinado
Secretaria Cultura

Posto Guarda Municipal
Plenárias OP; Abaixo 

Assinado

Secretaria segurança 

pública

Posto de Saúde da 

Mulher; Posto de 

Especialidades

Plenárias OP; Abaixo 

Assinado
Secretaria de Saúde

Orientação para  os 

usuários e futuros 

usuários

Prevenção 

(Formação); Espaços 

de convivência; 

Mobilizar Ações 

intersetoriais; 

Montar projeto c/as 

entidades

Praça (Noite); Ações 

integradas; (Saúde, 

Educação, Segurança 

Assistência Social)

Atividades de 

Cidadania nas 

Escolas, Praças

Combater os pontos 

de tráfico (Venda)

Organização efetiva 

da (Policia Especial) 

(Inteligência da 

Policia)

Segurança

Organizar cronograma 

com rede de proteção, 

saúde, educação, 

segurança

Incluir os usuários 

SPA em programas e 

atividades (casa da 

juventude)

Conversando com 

eles, abordagem nas 

praças, rodas de 

conversas.

CRAS, CREAS, Casa 

da Juventude, 

Escolas do bairro.

Articular ação nas 

reuniões de sede

Ampliar as vagas do 

mais educação

Divulgar as 

atividades que 

acontecem no bairro

Entidades, CAPSI, 

CAPS AS

Outros espaços 

deliberativos 

Promover ações nas 

praças do bairro p/ 

atrair a atenção e 

interesse dos jovens.

Incluir os usuários 

SPA em programas e 

atividades (casa da 

juventude)

Conversando com 

eles, abordagem nas 

praças, rodas de 

conversas

CRAS, CREAS, Casa 

da Juventude, 

Escolas do bairro

Articular ação nas 

reuniões de sede 

Ampliar as vagas do 

mais educação 

Divulgar as 

atividades que 

acontecem no bairro

Entidades, CAPSI, 

CAPS AS

Outros espaços 

deliberativos

Promover ações nas 

praças do bairro p/ 

atrair a atenção e 

interesse dos jovens

SaúdeGRUPO 1: GANSA

QUADRANTE NORDESTE 18/05/2015

GRUPO 7: GANSA Ponto de Drogas

     Ponto de DrogasGRUPO 8: GANSA

GRUPO 3: GANSA

GRUPO 4: GANSA

Pontos de Drogas 

(VENDA)

GRUPO 5 E 6: 

GANSA

Quadro 147 – Oficina mapa falado Quadrante Nordeste 
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9.2 Análise geral das oficinas dos mapas falados em Canoas 

 

Ao retomar os fatores de proteção e desproteção sociais, os atores do 

Território de Canoas elencaram como pontos de proteção social, os seguintes 

elementos, considerando os bairros com representação nas oficinas: Mato Grande, 

Fátima, Rio Branco, Niterói, Mathias Velho, Harmonia, Centro, Igara, Guajuviras, 

Marechal Rondon e Estância Velha destacam o mercado e o posto de gasolina, 

locais do cotidiano e de serviços prestados, identificados, portanto como espaços de 

proteção. Desta mesma forma, os bairros Mato Grande, Fátima, Rio Branco, Niterói, 

Mathias Velho, Guajuviras e Marechal Rondon apontaram a Feira Hortigranjeira26 

como local de proteção social, sendo que, nos referidos bairros, sabe-se que são 

desenvolvidas atividades de agricultura urbana para comércio.  

No que se refere à Política de Assistência social, todos os bairros citaram 

proteções sociais distintas, todavia, observa-se que as entidades socioassistenciais 

são citadas com grande assiduidade. Entre estas entidades estão: o Centro de 

Distribuição de Alimentos, a Casa Lar, a Associação Rede Divina Providência de 

Ação Social e Cidadania (Redipasc), o Lar de Acolhimento de Idosos, Cidade de 

Solda27, o Chimarrão da Amizade; a Associação Getúlio Vargas; a ADEVIC; a APAE; 

o Reviver; o Pinóquio (Sociedade Cultural Beneficente Jardim de Infância Pinóquio); 

o Mãos Dadas (Associação Comunitária Beneficente Mãos dadas); o Conselho 

Comunitário (CONSECON); a Horta comunitária Contel (que está em construção); a 

Horta comunitária Nancy; o Grupo de Ação Social Nossa Senhora Aparecida 

                                            
 

26 No ano de 2009, durante a 35º edição do projeto Prefeitura na Rua, após pedido de apoio pela 

Associação de Agricultores do Bairro Mato Grande, a gestão propôs a criação de feiras no município. 
Ver mais em: <http://www.canoas.rs.gov.br/site/noticia/visualizar/id/107086) 
(http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2013/08/producao-rural-resiste-em-canoas-na-
regiao-metropolitana-4227160.html>.  
27 O projeto Cidades da Solda é uma iniciativa pioneira na formação especializada de soldadores e 

maçariqueiros em comunidades vulneráveis, próximas a unidades industriais e fornecedores de bens 
e serviços, para atender a demanda dos grandes investimentos planejados para os próximos anos 
nos setores de Petróleo e Gás Natural, Siderurgia, Mineração e Papel e Celulose. De acordo com o 
site do projeto, “obteve resultados de empregabilidade surpreendentes”. Nos dois primeiros as vagas 
foram para 400 pessoas entre 18 e 59 anos, com baixa renda. Ver mais em: 
<http://cidadesdasoldacosmopolis.org.br/57/avancos-do-projeto#more-57>. 
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(GANSA); e o SOS Casa de acolhida; FAC - São Cristóvão. Para além destes, 

também foram destacados serviços e entidades vinculados à rede do município 

como o CRAS, o CREAS, o Albergue e o Conselho Tutelar.  

Destacamos que as Entidades de Assistência Social, frequentemente 

destacadas pela população, são regidas pela Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS). O CRAS deve ser a porta de entrada dos programas da Política de 

Assistência Social, sendo o lugar que proporciona o acesso à grande número de 

família para a rede de proteção social. O CRAS deve prevenir as situações de 

vulnerabilidade, “por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 

direitos de cidadania” (NOB/SUAS 2004).  

No âmbito da educação, todos os bairros apontaram as Escolas Municipais de 

Educação Infantil como fatores de proteção social. As faculdades e a biblioteca 

pública também são identificadas como proteção social, principalmente nos bairros 

que as sediam. No bairro Mathias Velho, destaca-se a presença da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Especial para Surdos Vitória.  

Quanto ao lazer, uma das opções lembradas é a Praia de Paquetá28, localizada 

no bairro Mato Grande. Os CTGs são mencionados nos bairros Fátima e Mathias 

Velho, sendo que constam também no histórico destes bairros. As sociedades 

culturais e beneficentes também receberam destaques protetivos, sendo que muitas 

estão localizadas no bairro Nossa Senhora das Graças. O Parque Eduardo Gomes29 

é visto pela comunidade do bairro Fátima simultaneamente como proteção e 

desproteção sociais. Outros apontamentos referem-se à pista de skate, praça, 

centro esportivo, cinema, campo de futebol, praça da juventude, quadra de esportes, 

                                            
 

28 O local pertence ao Balneário do Parque Estadual Delta do Jacuí, e dispõe de uma paisagem 

encantadora que revela a beleza do ponto de encontro entre o Rio dos Sinos e Rio Jacuí. Além disso, 
pertence a área de Proteção Ambiental Estadual do Delta do Jacuí, instituída pela Lei Estadual nº 
12.371 de 2005. Ver mais em: <https://www.leismunicipais.com.br/a/rs/c/canoas/lei-
ordinaria/2014/589/5882/lei-ordinaria-n-5882-2014-denomina-a-praia-do-paqueta-e-da-outras-
providencias> e em: <http://www.canoas.rs.gov.br/site/noticia/visualizar/id/100954>.   
29 Foi inaugurado em 28 de novembro de 1981. O nome foi escolhido em homenagem ao general do 

Ministério da Aeronáutica que resistiu à invasão de tropas estrangerias no Brasil durante a segunda 
guerra mundial. Têm13 hectares de área de circulação, com pista para caminhada, canchas 
esportivas e 43 galpões para atividades tradicionalistas. 
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casa de Artes Vila Mimosa30. O bairro Marechal Rondon apontou a comunidade 

Quilombola como um espaço de proteção social.  

No que se refere à Mobilidade, os bairros Niterói, Harmonia, Mathias Velho, 

Centro, Guajuviras e São José apontaram os terminais e paradas de ônibus além da 

presença da empresa Trensurb.  

Quanto ao saneamento, as usinas de reciclagem, as estações de tratamento 

de água (ETA) e de esgoto (ETE), foram evidenciadas como pontos de proteção 

social para os bairros Niterói, Mathias Velho e Guajuviras.  

No campo da saúde, os pontos que obtiveram maior frequência, nos diferentes 

bairros, referente à proteção, foram as farmácias e as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS). 

Quanto à segurança, percebeu-se que os bairros Mato Grande, Igara e São 

José não identificaram proteções relacionadas a essa categoria. O bairro Nossa 

Senhora das Graças ressaltou a presença da Secretaria Municipal de Segurança 

Pública e Cidadania e os bairros restantes assinalaram a presença de Delegacia, do 

policiamento, do Programa Projovem, do Projeto Justiça comunitária e Mulheres da 

Paz. 

Percebe-se que as entidades religiosas têm presença marcante nos bairros, 

dividindo-se em comunidades Católicas, Espíritas, Evangélicas, e Centros de 

Umbanda. São quarenta e três referências relacionadas a entidades religiosas 

encontradas nos relatos dos mapas falados. 

A presença de associação de moradores foi destacada como um aspecto de 

proteção social nos territórios, especialmente nos bairros: Rio Branco, Mato Grande, 

Niterói, Mathias Velho, Harmonia, Guajuviras, Estância Velha e Olaria. O Programa 

Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, também foi evidenciado nos bairros 

Fátima, Mato Grande, Guajuviras e Olaria, assim, como a Política de Habitação, 

sendo que estes bairros possuem áreas de reassentamento urbano e regularização 

de lotes.  

                                            
 

30 A Casa das Artes Villa Mimosa, um dos prédios mais antigos da zona urbana de Canoas. Tombado 

como patrimônio histórico municipal em 2009, o local foi posteriormente restaurado na primeira 
gestão do atual Governo Municipal, constituindo-se no primeiro centro cultural público do Município. 



 

 

 

241 

Em contrapartida, os fatores de desproteção social apontados pelos atores 

sociais e, que merecem o planejamento de estratégias de enfrentamento, são: na 

categoria abastecimento, as desproteções permaneceram no mercado para os 

bairros Fátima, Niterói e Estância Velha. Para os bairros Niterói e Estância Velha, a 

Feira Hortifrutigranjeira e que também se caracteriza como um local de desproteção.  

No que se refere à Política de Assistência Social, os representantes dos bairros 

Mato Grande, Fátima, Nossa Senhora das Graças, Niterói, Mathias Velho, Harmonia, 

Centro, São José, Igara, Guajuviras e Estância Velha apontaram como fatores de 

desproteção social a situação de rua e o trabalho infantil31. Os moradores do bairro 

Rio Branco identificaram a rua Henrique Roessler como espaço de desproteção, 

quando há pessoas em situação de rua nesse local. No bairro Rio Branco, a 

carência de serviços de CRAS e CREAS foram destacados como pontos de 

desproteção, pois evidenciam as situações de extrema vulnerabilidade social dos 

Diques, atrelada à dificuldade de acesso ao CRAS e ao CREAS da localidade de 

referência.  

A falta de restaurante popular nos bairros Niterói, Mathias Velho, Guajuviras e 

Marechal Rondon também foi citada. Para, além disso, os equipamentos públicos 

sem acessibilidade como: CREAS; CRAS; Centro de Convivência; Casa de 

Acolhimento; Horta Comunitária; Albergue foram identificados como de 

desproteções nos bairros Niterói, Guajuviras e Harmonia.  

Segundo as Orientações Técnicas dos Centros de Referência de Assistência 

Social, o imóvel do CRAS, seja alugado, cedido ou público, deve assegurar a 

acessibilidade para pessoas com deficiência e idosas. Constitui fator relevante para 

a escolha do imóvel a possibilidade de adaptação de forma a garantir o acesso a 

todos os seus usuários (BRASIL, 2009. p.48). 

Sendo atrelado à proteção social de média e alta complexidade, o trabalho 

infantil é de responsabilidade do CREAS. O Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) deve ser implementado por esse órgão, como forma de enfrentamento 

                                            
 

31 Segundo informações do programa Cidades Sustentáveis, através de dados concedidos pelo 

Conselho Tutelar do município, em 2013 foram 106 notificações de trabalho infantil no município de 
Canoas, um aumento considerável, sendo que em 2009 eram 48 notificações. 
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a essa expressão da Questão Social. Para além deste, também deve ser 

desenvolvido trabalho referente às pessoas em situação de rua, principalmente 

através da abordagem social.  

Os participantes dos bairros Rio Branco, Niterói, Mathias Velho, Harmonia e 

Guajuviras apontaram como condição de desproteção social a falta de escolas de 

educação infantil e de recursos humanos para o campo da educação. 

Referente ao lazer, a Praia de Paquetá foi identificada como espaço de 

desproteção pelo bairro Mato Grande. Os bairros Fátima, Niterói e Guajuviras 

indicaram a praça e o parque Eduardo Gomes como espaços de desproteção e os 

outros bairros identificaram locais como quadra de esportes, pista de skate e centro 

de eventos como espaços desprotegidos. 

Para a categoria mobilidade, os grupos dos bairros Fátima e Niterói 

assinalaram a parada de ônibus como desproteção. Para os bairros Rio Branco, 

Niterói, Mathias Velho, Harmonia, Centro, Igara, Guajuviras e Estância Velha, as 

desproteções são encontradas no terminal de ônibus, na Estação do Trensurb, na 

falta de acessibilidade à PCD e, ainda, nos poucos horários para linhas de ônibus. 

Quanto ao saneamento, os representantes dos bairros Mato Grande, Fátima, 

Rio Banco, Niterói, Guajuviras e Olaria alertaram para os perigos de alagamento. Os 

bairros Mato Grande, Fátima, Guajuviras e Olaria apontaram o descarte de lixo como 

desproteção para a população.  

Referente à saúde, os membros dos bairros Rio Branco, Mato Grande, Fátima, 

Niterói, Nossa Senhora das Graças, Guajuviras, Marechal Rondon e Estância Velha 

mencionaram o consumo de drogas. Os bairros Niterói, Estância Velha e Guajuviras 

assinalam ainda a falta de atendimento nos espaços de saúde.  

Na segurança, foi destacado pelos sujeitos dos bairros Mato Grande, Fátima, 

Rio Branco, Niterói, Nossa Senhora das Graças, Estância Velha, Marechal Rondon e 

Guajuviras o tráfico de drogas. Os grupos dos bairros Rio Branco e Fátima 

apontaram ainda a presença de descarte de corpos. 

No que se refere à categoria religião, os grupos dos quadrantes sudoeste, 

sudeste e nordeste não apontaram desproteções. Os bairros Mathias Velho e 

Harmonia destacaram desproteções nos espaços da Igreja Evangélica, da Igreja 

Católica, do Centro Espírita e do Centro de Umbanda.  
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Os integrantes dos bairros Mato Grande e Fátima assinalaram, ainda, a 

habitação como desproteção, sendo destacadas as ocupações irregulares, a Vila de 

Passagem, o Loteamento Torres e o Loteamento Prata. 

Em continuidade aos apontamentos dos pontos de desproteção social, a falta 

de iluminação pública também foi marcada pelos membros dos bairros Rio Branco, 

Niterói, Guajuviras, Estância Velha e Olaria. Os grupos dos bairros Mato Grande, 

Fátima, Niterói, Mathias Velho, São José e Marechal Rondon apontaram as 

Associações de Moradores. 

As prioridades na área da Saúde e segurança podem ser visualizadas nos 

bairros, conforme mostra o mapa abaixo: 

 

Mapa 23 - Prioridades devolutiva – Município de Canoas 
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Observando o mapa acima, percebe-se a área de saúde como a principal 

prioridade apontada pelos grupos nas oficinas do mapa falado. 

Em relação aos fatores de proteção social indicados no mapa falado, pode-se 

observar no mapa de Canoas que se segue, que os equipamentos da Educação se 

sobressaem entre os demais. 

 

 
Mapa 24 - Pontos de proteção – Município de Canoas 

 

A distribuição dos fatores de desproteção social e a distribuição dos 

equipamentos do SUAS nos bairros de Canoas podem ser visualizados no mapa da 

cidade: 
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Mapa 25 - Pontos de desproteção – Município de Canoas 

 

Considerando os pontos destacados anteriormente, para o enfrentamento dos 

fatores de desproteção social e para a garantia da proteção social, podemos fazer 

uma reflexão a partir da NOB-SUAS/2012, em seu artigo 23, quando é proposto 

Pacto Nacional de Aprimoramento do SUAS. O pacto passou a ser um dos 

mecanismos para qualificação das ações da política de Assistência Social no âmbito 

dos municípios, com vigência de quatro anos. Dessa forma, o primeiro pacto é válido 

para o quadriênio 2014/2017.  

A instância na qual foram propostas as ações metas do pacto é a Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), que é uma instância de negociação e pactuação, 

composta por gestores municipais, estaduais e nacional do SUAS. A CIT é 

composta por cinco representantes de cada ente federado. O Ministério do 
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Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) indica os representantes do 

gestor nacional do SUAS; O Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado da 

Assistência Social (FONSEAS), indica os cinco representantes dos Estados; e, o 

Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), 

por sua vez, indica os cinco representantes dos municípios. O pacto de 

aprimoramento do SUAS vigente está composto por quatro eixos: Proteção Social 

Básica, Proteção Social Especial, Controle Social e Gestão do SUAS, distribuídos no 

quadro que se segue, que se refere ao município de Canoas/RS. 

Sugerimos que a utilização do instrumento mapa falado, em um próximo 

momento, tenha suas oficinas realizadas por bairros ou por agrupamentos e maior 

divulgação dos locais, o que proporcionará uma participação mais efetiva dos 

usuários e uma maior abrangência do diagnóstico socioterritorial, pois é: 

 

neste contexto das diferenças e dos consensos, dos opostos e das 
disputas, da conciliação e das rupturas que buscamos, 
incessantemente, construir por meio do diálogo um mundo mais justo 
e humano, onde vivam sujeitos de direitos, mesmo diante de tantas 
adversidades que insistem em movimentos contrários e 
ameaçadores (FERNANDES e CANABARRO, 2015.p. 45). 
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10 CRUZAMENTO DOS INDICADORES DO MUNICÍPIO COM DADOS DO MAPA 

FALADO 

 

Tendo como propósito relacionar os indicadores quantitativo do diagnóstico 

socioterritorial aos achados do mapa falado, optou-se por utilizar as prioridades nele 

elencadas, pelos participantes, como ponto de partida para análise dos indicadores. 

Isso porque, quando nos referimos a dados: 

 

[...] não se trata de esvaziar ou reduzir a importância dos 

cálculos estatísticos, dos indicadores socioeconômicos, mas de 

considerar suas potencialidades e limites de análise. Faz-se 

necessário associar aos números outros olhares sobre os territórios 

capazes de compreender as conexões, desconexões, interações e 

fraturas que compõem sua dinâmica relacional (KOGA, 2008, p. 3). 

 

Sendo assim, ao analisarmos as prioridades apontadas no mapa falado, 

identificamos que três delas perpassavam os limites dos territórios dos quadrantes, 

sendo consideradas uma demanda de todo o município. São elas: Segurança 

Pública, Saúde e Venda e Consumo de Drogas. Além das prioridades em si, 

também foram identificados no mapa falado, subcategorias dos pontos de 

desproteção referente a essas prioridades. As subcategorias com mais 

apontamentos, foram de grande contribuição para a construção da estrutura deste 

documento, pois nos possibilitaram o entendimento prévio de que as três prioridades 

estavam, de alguma forma, intrinsecamente interligadas. 

Para além da análise, elencamos sugestões de ações e práticas como 

possíveis potencializadoras de cidadania ativa e enfrentamento as desproteções 

através das políticas públicas, em todo o território do município e no território 

específico de cada quadrante. 

Após a identificação das desproteções, prioridades e sugestões referentes as 

diversas políticas públicas do município, faz-se uma análise a respeito da cobertura 

da política de Assistência Social, assim como sua relação com os apontamentos do 

mapa falado e possíveis intervenções para qualificação do SUAS.  

Prioridades de desproteção social a serem enfrentadas:   
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A Segurança Pública foi identificada como uma das principais prioridades de 

enfrentamento. Para entender melhor o que a falta de segurança pública representa 

para os participantes, utilizamos o gráfico a seguir, que identifica a porcentagem de 

pontos de desproteção em cada subcategoria dela.  

 

Gráfico 33 - Mapa Falado - Segurança 

 

Fonte: DVSAGI/SMDS 

 

No gráfico, pode-se perceber que a grande maioria (70%) dos participantes, 

apontou o tráfico de drogas como uma das principais questões a serem enfrentadas 

no quesito segurança, seguido de descarte de corpos, falta de brigada, afogamentos 

e falta de projetos de segurança. Para entender melhor essa relação da Segurança, 

tráfico de drogas, e demais questões implicadas, vamos utilizar alguns indicadores 

estatísticos que compõem o diagnóstico socioterritorial do município. 

 

Segurança Pública e tráfico de drogas 

 

Considerando o quadro abaixo, constata-se que houve um aumento 

significativo de posse e tráfico de entorpecentes do ano de 2002 a 2012, sendo que 

a posse aumentou mais de cinco vezes e o tráfico de entorpecentes mais de oito 

vezes o valor inicial. 
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Quadro 148 – Ocorrências policiais por tipo de delito - Canoas 

 

Fonte: Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul 

 

Referenciando que o tráfico de drogas se relaciona intrinsecamente com à 

questão da violência, dentre elas o homicídio pode-se inferir, de acordo com o mapa 

“hot spot” (pontos quentes em vermelho), no qual é possível vislumbrar através da 

escala de cores – frias e quentes - as áreas, que existe uma maior concentração de 

homicídios dentro dos bairros: Mathias Velho, Harmonia, Guajuviras, Olaria, Niterói, 

Rio Branco, Mato Grande e Centro.  
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Mapa 26 – Áreas com concentração ocorrência de Homicídios 

 

 

Evidenciamos que [...] a violência estrutural e sistêmica que “se refere às 

condições adversas e injustas da sociedade para com a parcela mais desfavorecida 

de sua população” e “se expressa pelo quadro de miséria, má distribuição de renda 

(salário-mínimo que não cobre as necessidades básicas), exploração dos 

trabalhadores, crianças nas ruas [...], falta de condições mínimas para a vida digna 

(moradia, alimentos, saneamento básico, etc.), falta de assistência em educação e 

saúde” (MALDONADO, 1997, p.09 apud GROSSI, 2005). 

É possível localizar os contextos nos quais as violências são gestadas, com 

suas dimensões histórica, social, cultural, institucional, pública, privada, econômica, 

étnico racial, sexual, geracional, política, nacional, territorial e global, o que mostra 

que as violências jamais estão numa relação linear de causa e efeito (ZAPELINI, 

2010). É na complexidade das relações sociais e nas conjunturas sociopolíticas e 

econômicas que se configuram inúmeros processos de exclusão, que têm 

desdobramentos no modo e na condição de vida das pessoas em situação de 

pobreza e extrema pobreza, dentre esses, a violência. 

Neste contexto, a Cultura de Paz, marco de atuação da UNESCO, vai ao 

encontro de um novo olhar sobre esta situação, pois compreende o cultivo de 
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valores essenciais à vida democrática, tais como, participação, igualdade, respeito 

aos direitos humanos, respeito à diversidade cultural, liberdade, tolerância, diálogo, 

solidariedade, desenvolvimento e justiça social (ABRAMOVAY et al., 2001 apud 

GROSSI, 2005). 

 

Indicadores de Trabalho e Renda 

 

O quadro abaixo, ilustra os dados quantitativos em relação a escolaridade da 

população inserida no mercado de trabalho de Canoas nos anos de 2006, 2011 e 

2012, trazendo valores relativos ao ano e ao período.  

 

 

Quadro 149 - Mercado de trabalho formal em Canoas – Escolaridade 

 
 

  
      No ano No período 

Escolaridade 2006 2011 2012 
Var. 
Abs. 

Var. 
Rel. 

Var. Abs. 
Var. 
Rel. 

Analfabeto 152 85 119 34 40,0% -33 -21,7% 

Até 5ª 
Incompleto 

1.260 1.543 1.492 -51 -3,3% 232 18,4% 

5ª Completo 
Fundamental 

2.489 2.263 2.233 -30 -1,3% -256 -10,3% 

6ª a 9ª 
Fundamental 

8.820 8.152 8.622 470 5,8% -198 -2,2% 

Fundamental 
Completo 

12.425 14.226 13.602 -624 -4,4% 1.177 9,5% 

Médio 
Incompleto 

6.330 7.889 7.914 25 0,3% 1.584 25,0% 

Médio 
Completo 

22.314 37.337 39.907 2.570 6,9% 17.593 78,8% 

Superior 
Incompleto 

4.543 5.073 4.967 -106 -2,1% 424 9,3% 

Superior 
Completo 

7.338 11.009 11.870 861 7,8% 4.532 61,8% 

Total 65.671 87.577 90.726 3.149 3,6% 25.055 38,2% 

Fonte de dados: RAIS / PDET / MTE.    Elaboração: 
Observatório Unilasalle 
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O quadro a seguir, identifica os dados quantitativos em relação a faixa etária 

da população inserida no mercado de trabalho de Canoas nos anos de 2002, 2011 e 

2012, assim como os valores relativos ao ano e ao período.  

 

 

Quadro 150 - Mercado de trabalho formal em Canoas – Faixa etária 

Faixa 
Etária 
(anos) 

2002 2011 2012 
No ano No período 

Var. 
Abs. 

Var. 
Rel. 

Var. 
Abs. 

Var. 
Rel. 

10 a 14 10 41 23 -18 -43,9% 13 130,0% 

15 a 17 627 1.542 1.482 -60 -3,9% 855 136,4% 

18 a 24 11.693 16.394 16.577 183 1,1% 4.884 41,8% 

25 a 29 8.439 14.116 14.237 121 0,9% 5.798 68,7% 

30 a 39 15.846 23.908 25.538 1.630 6,8% 9.692 61,2% 

40 a 49 12.906 18.255 18.698 443 2,4% 5.792 44,9% 

50 a 64 5.917 12.649 13.407 758 6,0% 7.490 126,6% 

65 ou 
mais 

283 672 764 92 13,7% 481 170,0% 

Total* 55.740 87.577 90.726 3.149 3,6% 34.986 62,8% 

Fonte de dados: RAIS / PDET / MTE.    
Elaboração: Observatório Unilasalle  

 
   

 

Considerando as exigências para o acesso ao mercado formal de trabalho, 

pode-se afirmar, a partir dos indicadores de trabalho e renda, no que se refere às 

categorias mercado de trabalho formal e escolaridade, que desde o ano de 2006 

houve um aumento de pessoas contratadas com maior escolarização, condensando 

no ensino médio e superior completos. A partir disso, constata-se que houve uma 

redução na contratação de pessoas com baixa escolaridade, deixando-as em 

situação de vulnerabilidade de renda, o que pode deixá-las suscetíveis ao trabalho 

informal e ao tráfico de drogas como alternativa de renda. 

Tal afirmação é reforçada quando observamos a inserção no mercado de 

trabalho formal e faixa etária em Canoas, visto que há um menor acesso da 

população entre 18 e 24 anos no trabalho formal. Sendo esta faixa etária 

considerada, por autores que estudam a temática do uso, do abuso e da 
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dependência química, como uma das vulneráveis ao uso de drogas, infere-se que 

estes dados podem estar corroborando com a propensão dos jovens ao consumo e 

tráfico de drogas no município. 

E importante destacar que, os adolescentes e jovens em contexto de uso de 

drogas são estigmatizados como “problemáticos”. Isso gera um processo 

autodestrutivo, que se materializa no cotidiano e afeta a rede de relações desses 

sujeitos, tais como a escola, os laços familiares, a inserção no grupo cultural 

(ZAPELINI, 2010). Tal afirmação remete a importância do fortalecimento de vínculos 

no enfrentamento a essa questão, a fim de potencializar uma rede de proteção 

integral, que propiciem alternativas de resiliência dos sujeitos. 

A “organização das políticas relativas ao Estado, vinculadas à inclusão de 

forma geral e, mais estreitamente, à inserção no mercado de trabalho e condições 

de acesso às políticas“ e “os modos pelos quais os indivíduos, grupos ou famílias 

organizam-se no sentido de responder aos diferentes desafios ou adversidades 

sociais, ocupando determinadas posições nos jogos de poder” se constituem 

aspectos importantes de análises multifacetadas a respeito da vulnerabilidade social 

(CRUZ e HILLESHEIM, 2016, p. 301).  

Rocha (2010) referindo-se a estudos de fenômenos vinculados ao tráfico de 

drogas, traz uma citação de uma autora que enfatiza as condições de vida e de 

acesso a direitos das pessoas que vivem em territórios de vulnerabilidade e risco 

social :  

 

[...] ficou claro, no decorrer destes dois anos de ida a campo, como a 
realidade do tráfico de drogas, as condições de vida dos sujeitos de 
pesquisa, o conceito de justiça e de moral e a ausência de cidadania, 
presente no seu cotidiano, eram muito diferentes daqueles experimentados 
por nós (FARIA, 2009, p. 33 apud ROCHA, 2010. p. 9). 

 
 

Com vistas a essa vulnerabilidade a qual os jovens estão expostos, por 

estarem fora do mercado de trabalho formal, podemos analisar o mapa abaixo, que 

trata da porcentagem da população de 15 a 24 anos que não estudam, não 

trabalham e são vulneráveis, a fim de complementar nosso entendimento a esse 

respeito nos territórios deste município. 
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Mapa 27 – Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham 
e são vulneráveis - Canoas 

 

 

Contata-se que a maior incidência de pessoas na faixa etária de 15 a 24 anos 

que não estudam, não trabalham e são vulneráveis ocorre nas microrregiões: Fátima 

(microrregião n.4), Niterói A (microrregião n.19), centro/Mathias Velho (microrregião 

n.2) identificadas com a cor vermelha escura no mapa. Destaca-se que a 

microrregião Centro e Mathias Velho também condensa o maior número de 

homicídios, o que agrava a situação de vulnerabilidade social da população local, 

por conseguinte, dessa faixa etária. 

Fazendo relação com o índice de Gini, contasta-se que os territórios com 

maior concentração de renda são 3, 9, 12, 22, 18, 23 e 25, que estão localizados 

nos bairros Marechal Rondon, Nossa Senhora das Graças, parte do Estância Velha, 

do Rio Branco, do Fátima, e do Harmonia. Em contrapartida, os territórios com 

menos concentração de renda são 3, 6, 7, 13, 14, 15, localizados no quadrante 

Noroeste (Harmonia, Mathias Velho e São Luís) e Nordeste (Estância Velha, 

Guajuviras e Olaria).  
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Mapa 28 – Índice de Gini - Canoas 

 

Características de Saúde 

 

As características de Saúde no município devem levar em consideração a 

descentralização, através da regionalização e da municipalização da Saúde, e é a 

estratégia ideal para que todas as instâncias responsáveis pelo sistema de saúde 

possam se articular nesse esforço. 

Nesse sentido, sintonizar as diversas fases do ciclo da política, a saber, 

formulação-implementação-avaliação (VIANA, 1996), com as necessidades da 

população, os saberes produzidos no cotidiano do trabalho na UBS são 

considerados como importantes dispositivos à Política de Saúde. Elucida-se, a 

importância de participação da equipe e da comunidade nas diferentes fases do ciclo 

da política como forma de garantir políticas voltadas para as especificidades de cada 

território (KRUG, 2010). 

Quanto menor a integração, a comunicação, o vínculo e o reconhecimento 

mútuo entre profissionais e usuários, entre equipes de profissionais e gestores das 
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diversas instâncias do sistema de saúde, menor será a possibilidade de eficácia no 

atendimento da população. 

Para resolver esses desafios e melhorar a eficácia no atendimento à saúde, 

não basta investir na eficiência técnico-científica e na racionalidade administrativa. 

Qualquer atendimento à saúde, assim como qualquer relação entre gestores e 

equipes profissionais, é caracterizado pelas relações humanas. 

Destacamos que é frequente os profissionais identificarem os agentes 

comunitários de saúde (ACSs) como elo, como canal de comunicação entre a 

comunidade e UBS, acreditando que é por meio deles que a comunidade consegue 

espaço para se expressar (KRUG, 2010). 

A proposta de humanização dos serviços públicos de saúde é, portanto, valor 

básico para conquistar uma melhor qualidade no atendimento à saúde dos usuários 

e nas condições de trabalho dos profissionais de todo o sistema de saúde. 

A humanização tem como meta uma nova cultura institucional, que possa 

instaurar padrões de relacionamento ético entre gestores, técnicos e usuários. O 

processo de humanização dos serviços de saúde nos coloca frente a uma dupla 

tarefa: refletir sobre a realidade do sistema de saúde e a particularidade de cada 

instituição/situação, e criar soluções para enfrentar os desafios e otimizar as 

oportunidades (HUMANIZASUS, 2016). 

Em se tratando dos serviços de saúde oferecidos, apresentam-se distribuídos 

em Canoas, conforme o Mapa abaixo: 
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Mapa 29 – Mapa da Saúde - Canoas 

 

  

Na análise do mapa acima, pode-se evidenciar que há um número 

considerável de UBS, entretanto, considerando as reclamações dos usuários pela 

falta das mesmas, acredita-se que se devam estar vinculadas a má distribuição 

dessas. Chama-se a atenção que os bairros Fátima e Nossa Senhora das Graças 

possuem apenas uma UBS, sendo que estes bairros se encontram na terceira faixa 

de maior densidade demográfica em Canoas, conforme mapa a seguir. 
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Mapa 30 – Densidade demográfica - Canoas 

 

 

Em se tratando do bairro Mato Grande, que tem apenas duas UBS, ressalta-

se que há uma carência desse serviço, pois o mesmo se encontra na faixa de maior 

crescimento populacional no período de 2000 a 2010, de acordo com o mapa 

abaixo: 
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Mapa 31 – Crescimento populacional 2000 – 2010 - Canoas 

 

 

Quanto à desproteção apontada pelos atores sobre a carência de Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), observa-se que estes estão concentrados entre os 

bairros Centro e Marechal Rondon, ficando os demais bairros, com exceção do 

Nossa Senhora das Graças, cobertos apenas pela atenção básica, carecendo de 

serviços especializados. 
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Gráfico 34 - Mapa Falado - Saúde 

 

 

Como os atores do território de Canoas apontaram em 91% a desproteção 

social do consumo de drogas, relacionando-a com a Saúde (embora o 

enfrentamento deste fator perpasse as diferentes Políticas) sublinha-se que as 

Secretarias da Saúde, de Desenvolvimento Social e de Segurança Pública e 

Cidadania com demais Secretarias e Coordenadorias têm a proposta de trabalho em 

conjunto com a sociedade civil em ações de prevenção, proteção e tratamento no 

Programa de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e outras Drogas, vinculado ao 

Rede Canoas Viva. Enfatiza-se a importância deste programa e a necessidade da 

efetividade de suas ações em Canoas. 

  

Propostas: 

 

- Fortalecer os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

- Trabalhar projeto de geração de trabalho e renda. 

- Potencializar ações preventivas ao uso de drogas, no sentido da educação 

pela paz. 

- Fomentar a integração entre os diferentes setores e políticas públicas. 

- Intensificar o atendimento humanizado. 

- Implantar novos serviços de Saúde nas áreas descobertas, tanto na atenção 

básica como na especial. 
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- Divulgar e potencializar as ações do Programa de Prevenção ao Uso Indevido 

de Álcool e outras Drogas, por meio dos diversos canais de comunicação, mas 

sobre tudo através dos agentes comunitários de saúde como elo de comunicação 

entre a comunidade e UBS. 

 

Cruzamento dos Indicadores dos Quadrantes e dos dados do Mapa Falado 

 

Esta seção, tem como objetivo analisar as especificidade de cada quadrante 

com relação as prioridades de desproteção elencadas, pelos participantes do mapa 

falado, com vistas nas vivencias em seu território. Os apontamentos dos atores do 

território vem de encontro a qualificação dos dados quantitativos de seu respectivo 

quadrante. Para além da análise, elencamos sugestões de ações e práticas como 

possíveis potencializadoras de cidadania ativa e enfrentamento as desproteções 

através das políticas públicas do município, dentro de cada quadrante. 

 

Quadrante Noroeste 

 

As oficinas foram realizadas na Horta Comunitária, no bairro Mathias Velho, 

em novembro de 2014. Na oficina, que contou com a presença dos diferentes atores 

do quadrante noroeste, foram mapeados 445 pontos, sendo 275 pontos de proteção 

(62%) e 170 (38%) de desproteção sociais, conforme pode ser visualizado no mapa 

abaixo, que apresenta o total de pontos de proteção e desproteção sociais do 

quadrante. 
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Mapa 32 – Mapa falado Quadrante Noroeste 

 

 

Este quadrante conta com 34% do total de pontos de desproteção do 

município. Quanto aos pontos de proteção, são também, 34%. Com um 

desdobramento dos pontos que foram indicados como de desproteção, foram 

categorizados os pontos de desproteção. O gráfico abaixo apresenta a proporção 

dos pontos de desproteção mapeados, nas oficinas do mapa falado no quadrante 

noroeste, distribuídos em categorias. A que apresenta maior ocorrência é 

“segurança”, que corresponde a 32% dos pontos. 

 

Gráfico 35 - Pontos de Desproteção - Quadrante Noroeste 

 
Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 
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Durante as oficinas de devolução, foram apresentados os resultados do 

mapeamento e proposto aos participantes que elencassem prioridades. No 

quadrante noroeste, as principais desproteções foram a “violência” prioridade eleita 

pelos participantes, que são específicas do quadrante foram Escolas Municipais de 

Educação Infantil e os alagamentos do quadrante, como pode ser vislumbrado no 

gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 36 - Prioridades de Desproteção - Quadrante Noroeste 

 

Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 

  

 

As situações de alagamentos figuraram como prioridade específica do 

quadrante noroeste. Essa é uma realidade que vem sendo vivenciada com 

frequência pelos moradores deste quadrante. Um exemplo disto foi o acorrido no 

mês de outubro de 2015, quando o município foi atingido por fortes temporais que 

causaram o desabrigamento de diversas famílias. Segundo informações da 

DVSAGI, o processo de trabalho para o atendimento as famílias atingidas envolveu 

equipes de diferentes secretarias municipais. O procedimento consistiu em 

acolhimento em abrigos, cadastramento dos atingidos e visitação as famílias após a 

volta para casa, com vistas a prestar orientações e encaminhamentos. No quadrante 

foram abrigadas 30 famílias. No município como um todo, foram 188 famílias. 

O mapa a seguir evidencia a maior a desproteção a qual os moradores do 

quadrante noroeste estão expostos: 
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Mapa 33 - Sistema de Proteção Contra Cheias 
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 Um estudo revela que, em consequência das características naturais do 

município, há uma frequente ocorrência de inundações devido a cheia dos rios e 

arroios em algumas áreas. Além disso, a ocupação de determinados espaço 

acarreta em sobrecarga de alguns sistemas previamente existentes, que não foram 

dimensionados para a nova demanda. O crescimento da cidade impacta diretamente 

nos sistemas de drenagem pluvial, o que pode alterar o comportamento das 

enchentes, como o aumento de magnitude e frequência das inundações. 

Pode-se identificá-las áreas de alagamento no mapa abaixo: 

 

Mapa 34 – Áreas de alagamento - Canoas 

 
 
 
O estudo realizado avaliou um indicador que relaciona a existência de vazios 

urbanos e de espaços construídos dentro de cada uma das bacias hidrográficas de 

Canoas. Uma vez que, a ocorrência de inundações e alagamentos estão 

relacionados com a intensa urbanização e a impermeabilização do solo, se indicador 

foi utilizado considerando a atual situação do município e as possibilidades e limites 

futuros em relação aos empreendimentos previstos ou em fase de estudo. O mapa 

abaixo delimita e identifica-os: 
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Mapa 35 – Vazios Urbanos 

 
 
Portanto, esse importante estudo de caso, nos revela que, além dos 

alagamentos que já em acontecendo no município: 

 
...há possibilidades reais de ocorrerem impactos sobre a drenagem urbana 
devido à implantação de diversos empreendimentos previstos. Assim, mesmo 
que algumas medidas sejam tomadas para evitar danos, isso pode não ser 
suficiente, pois em geral tais medidas não são capazes de eliminar os impactos 
na drenagem, apenas os transferem para locais à jusante...Os resultados 
obtidos mostraram que algumas regiões do município podem ser bastante 
afetadas, pois terão suas áreas vazias consideravelmente diminuídas. Além 
disso, Canoas possui um aspecto que agrava sua situação relativa à drenagem 
urbana: o fato de se localizar em cotas muito baixas, tendo uma área 
significativa do seu território que necessita ser protegida por um sistema de 
diques. Assim, fica claro que as características do município o colocam em 
uma situação que exige bastante atenção no momento de planejar o 
crescimento e a expansão, com o intuito de evitar maiores danos aos seus 
habitantes e ao ambiente natural. 

 

No que se refere às ações da Assistência Social, está previsto o Serviço de 

Proteção em situação de Calamidades Públicas, regulamentado pelo CNAS através 

Resolução 12 de 11 de junho de 2013. Insere-se no âmbito da Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade. Segundo CNAS (2013): 
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Art. 3º São objetivos do Serviço: 
I - assegurar o acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, 

observando as especificidades dos grupos etários, ciclos de vida, 

deficiências, dentre outras situações específicas; 
II - manter alojamentos provisórios, quando necessário; 
III - identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida; 
IV – articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para 

prover as necessidades identificadas; e 
V – promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso, quando for o 

caso, a benefícios eventuais. Parágrafo único. As provisões necessárias à 

implementação do serviço e às aquisições devidas aos usuários deverão 

observar o disposto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

e nas orientações técnicas do MDS, compreendendo ambiente físico, 

recursos materiais, recursos humanos e trabalho social essencial ao 

serviço. (CNAS, 2013). 

 

Dessa forma, deve-se reconhecer a necessidade de dar resposta as 

demandas da população em caso de alagamentos, por meio da Política de 

Assistência Social. No entanto, a prevenção e o enfrentamento dessa desproteção 

cabe a diversas políticas, como a habitação, meio ambiente, saúde, entre outras. 

Para além da responsabilidade estatal, há de se fomentar incisivamente a discussão 

acerca das responsabilidades da esfera privada nas consequências da apropriação 

de territórios, pois seus impactos ultrapassam seus limites contratuais e econômicos, 

e afetam de maneira significativa a vida de toda a população.  

Outra prioridade apontada pelo quadrante foi a necessidade de construção de 

Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI. Segundo indicadores do 

Diagnóstico Socioterritorial, o quadrante conta com 10 Escolas Públicas e 14 

Escolas Privadas. Segundo os indicadores deste Diagnóstico Socioterritorial, que 

tomam por base o censo de 2010, a faixa etária de 0 a 5 anos conta com 8.923 

crianças no quadrante noroeste. 

Somente os bairros Mathias Velho e Harmonia respondem por 88,2% do total 

de crianças nesta faixa etária no território. Segundo informações do MDS, 

sistematizadas pela DVSAGI/SMDS, 79,41% das crianças de 0 a 3 anos não 

frequentam creche no noroeste. Já para a faixa etária de 4 a 5 anos, este percentual 

é de 53,36%. Tratam-se dos maiores percentuais entre os quadrantes do município. 

Tendo em vista que a Educação Infantil não está universalizada no Brasil, 

cabe a reflexão de qual o lugar da Educação Infantil na proteção social em Canoas? 

Será voltada aos que estão no mercado de trabalho, ou aos que estão fora do 

mercado de trabalho? Se houver focalização no público do PBF, a política de 
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Educação Infantil adota a focalização nos mais pobres ou exerce a função de 

política afirmativa? 

Outra importante relação com a política de Educação Infantil é o número de 

mulheres responsáveis pelo domicílio no quadrante. Conforme quadro abaixo, 

tratam-se de 13.961 mulheres, sendo 43,8% delas somente no Bairro Mathias Velho. 

Em relação ao município, o quadrante concentra 30,5% das mulheres nessa 

condição. 

 

Quadro 151 – Mulheres responsáveis pelo domicílio – Quadrante Noroeste 

 

BAIRROS Nº ABS (%) 

1º MATHIAS VELHO 6.115 13,38 

4º HARMONIA 4.529 9,91 

7º CENTRO 2.626 5,74 

15º SÃO LUÍS 677 1,48 

17º INDUSTRIAL 14 0,03 

 

TOTAL DO QUADRANTE 13.961 30,5 

Fonte: Sistematização da Equipe Unisinos 2016, adaptado do mapa elaborado pela DVSAGI/SMDS 
do IBGE - Censo Demográfico 2010 

  

A Educação Infantil pode vir a apresentar uma importante contribuição para as 

mulheres responsáveis pelo domicílio e que tenham filhos. Tanto as que estão 

inseridas no mercado de trabalho formal, quanto as que exercem atividade informal, 

possibilitando maior autonomia. 

Considerando estas análises, em se tratando de uma prioridade do mapa 

falado, percebe-se a importância de aprofundar a atenção do SUAS no quadrante 

para o fortalecimento do acesso do público usuário à política de Educação Infantil, 

através da relação intersetorial com a Política de Educação; o estímulo ao 

protagonismo das mulheres nas instâncias de participação municipal, para dar 

visibilidade à demanda da Educação Infantil entre outras possibilidades. 

 

 

Quadrante Nordeste 

  

 As oficinas do mapa falado deste quadrante, foram realizadas na 

Subprefeitura Nordeste, no bairro Guajuviras, em dezembro de 2014. 
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O quadrante conta com 23% do total de pontos de desproteção do município. 

Quanto aos pontos de proteção, são também 23%. O gráfico abaixo apresenta a 

proporção dos pontos de desproteção mapeados nas oficinas do mapa falado no 

quadrante Nordeste, distribuídos em categorias. No qual, apresentam maior 

ocorrência é a categoria a “Assistência Social” com 21%, “segurança” com 20%, e a  

“Saúde” com  14% correspondente aos pontos de desproteção. 

 

Gráfico 37 – Pontos de desproteção social – Quadrante Nordeste 

 

Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 

 

Em relação as categorias escolhidas como prioritárias do quadrante Nordeste, 

configura-se a questão da cultura, do posto da guarda, lixo, educação e 

pavimentação, conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico 38 - Prioridades de Desproteção  - Quadrante Nordeste 

 

Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 
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Para dar conta da cultura como prioridade, precisamos observar que o conceito 

de cultura é muito amplo e pode ter significados distinto. Para tentar entender a 

perspectiva na qual a população e o poder público a entende, assim como qual é 

perspectiva de cultura que venha de encontro aos objetivos de nossa propostas, 

utilizamos os mapas a seguir: 

Observando o mapa abaixo, que foi elaborado pelo Instituto Canoas XXI, 

identificasse o que é sinônimo de bens culturais para o poder público: 

Mapa 36 - Bens Culturais – Município de Canoas 
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Gráfico 39 - Disponibilidade de Equipamentos Culturais - Canoas 
 

 

 

Ao analisar a quantidade de oferta e acesso a cultura nessa perspectiva, nota-

se que há uma grande oferta, e que essa oferta vem aumentando ao longo dos 

anos, entre 2010 e 2013. Isso pode indicar que a necessidade de cultura dessa 

população não corresponde ao que é oferecido. 

O mapa abaixo, sobre a porcentagem de crianças em domicílios em que 

ninguém tem fundamental completo, segundo o atlas de desenvolvimento humano 

de Canoas, podemos identificar um fator importantes da forma como a população se 

relaciona ou busca se relacionar com a cultura. 

 

Mapa 37 – Percentual de crianças em domicílios em que ninguém tem ensino 
fundamental completo - Canoas 
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O mapa, mostra a discrepância do nível de escolaridade do bairro Guajuviras 

aos demais bairros do quadrante, assim como outros dados quantitativos do 

diagnóstico também já apontaram a respeito do percentual de mortalidade infantil, 

violência e demais situações de risco advindas da vulnerabilidade social a qual essa 

população. 

Além da vulnerabilidade, este bairro Guajuviras também é o mais populoso do 

quadrante, chamando a atenção para uma maior concentração de olhares a 

realidade das relações sociais dos cidadãos deste território e os desdobramentos a 

elas implicados. Buscando referências sobre educação e cultura, Paulo Freire nos 

fala que “a educação e conscientização são uma contribuição à transição como 

ações culturais libertadoras e como rupturas das práticas domesticadoras da 

educação bancária”.  

 Podemos inferir, que nesse sentido, a cultura vem de encontro a educação, 

uma educação que na sua forma tradicional de ensinos não foi acessada, mas que 

pode ser a possibilidade de libertação dos processos opressores que os excluíram. 

Sendo assim, entendemos que a cultura que se deve buscar, para a potencialização 

dos processos de cidadania ativa, é através de:  

 

“uma prática pedagógica que responda à necessidade de libertação do 
homem oprimido e à democratização da cultura. Empenha-se na elaboração 
de um método alfabetizador em que a ação conscientizadora ocupa uma 
posição relevante e determinante. A importância assumida pela ação 
conscientizadora na sua obra educativa, sobretudo no seu método, impõe 
uma reflexão sobre a natureza da consciência, em si mesma, e da 
conscientização como processo.” 
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Mapa 38 – Bens culturais região central – Canoas 
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Quadrante Sudoeste 

  

No Quadrante Sudoeste, foram marcados 104 pontos de desproteção social e 

181 pontos de proteção social. Conforme pode ser visualizado no mapa abaixo, no 

qual apresenta o total de pontos de proteção e desproteção social do quadrante. 

 

Mapa 39 – Mapa falado Quadrante Sudoeste 

 

Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 

  

  

Este quadrante conta com 21% do total de pontos de desproteção do 

município. Quanto aos pontos de proteção são 22% de pontos. Com um 

desdobramento dos pontos de desproteção, estes foram categorizados. 

O gráfico abaixo apresenta a proporção dos pontos de desproteção 

mapeados, nas oficinas do mapa falado no Quadrante Sudoeste. A categoria que 

apresenta maior ocorrência é “Segurança”, no que corresponde a 27% e a segunda 

esta a “Saúde” com 20% dos pontos de desproteção. 
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Gráfico 40 – Pontos de desproteção – Quadrante Sudoeste 

 

Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 

  

Durante as oficinas de devolução, foram apresentados os resultados do 

mapeamento e proposto aos participantes que elencassem prioridades. No 

quadrante Sudoeste, as principais prioridades de desproteções foram a “Venda e 

Consumo de drogas”. As prioridades específicas do quadrante Sudoeste foram o 

“Lixo”, como pode ser vislumbrado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 41 - Prioridades de Desproteção  - Quadrante Sudoeste 

 

Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 

  

O descarte de lixo foi apontado como uma das preocupações prioritárias pelos 

participantes das oficinas do mapa falado. Esta realidade apontada no território 

vivido traz o desafio à política de Assistência Social de ir para além dos indicadores 
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disponíveis. No processo de construção do diagnóstico, verificou-se a 

disponibilidade de apenas indicadores do censo de 2010, que revelam que o 

quadrante possui em média 99,94% de coleta de lixo. Como pode ser visto no 

quadro a seguir: 

Embora haja a indicação de uma satisfatória coleta de lixo, faz-se necessário 

um novo olhar acerca do indicador, evidenciando um direcionamento das ações do 

poder público no intuito de contemplar o mapeamento realizado pelos protagonistas 

que vivem o território. O que geram estas preocupações? 

Nas oficinas foram apontadas soluções pelos participantes, dentre elas, a 

criação de “ecoponto” por parte da prefeitura municipal, para um direcionamento 

adequado dos resíduos urbanos, com envolvimento da comunidade local e o mais 

rapidamente possível. Qual a contribuição da política de Assistência Social para o 

equacionamento desta problemática trazida? Dentre as possibilidades estão: 

✓    Diálogo intersetorial envolvendo meio ambiente, educação, saúde, 

desenvolvimento econômico, entre outras áreas com vistas a 

sensibilização da comunidade local e divulgação das ações; 

✓    Elencar as possibilidades de trabalho social com as famílias a partir 

da temática do “lixo”, considerando as interfaces com o meio ambiente, 

a geração de renda; 

✓    Trabalho em grupos com a temática do consumo, consumo 

consciente e os impactos do modelo de produção na geração de 

resíduos urbanos. 
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Quadrante Sudeste 

  

As oficinas do mapa falado deste quadrante foram realizadas no Salão da 

Igreja São Paulo, no bairro Niterói, em dezembro de 2014. Foram identificados 293 

pontos, sendo 170 pontos de proteção social e 123 pontos de desproteção social, 

assim representados no mapa abaixo. 

 

 

 

Mapa 40 – Mapa falado Quadrante Sudeste 

 

Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015. 

 

Este quadrante conta com 22% do total de pontos de desproteção do 

município. Quanto aos pontos de proteção, são 21%. O gráfico abaixo apresenta a 

proporção dos pontos de desproteção mapeados nas oficinas do mapa falado no 

quadrante Sudeste, distribuídos em categorias. No qual, apresentam maior 

ocorrência é a categoria “segurança”, que corresponde a 21%, “Saúde” com  20% e 

“Assistência Social” com 19% dos pontos. 
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Gráfico 42 - Pontos de Desproteção - Quadrante Sudeste 

     

Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 

  

Como prioridades específicas do quadrante sudeste, destaca-se a situação do 

CRAS não possuir sua própria sede, conforme o gráfico abaixo. 

  

Gráfico 43 - Prioridades de Desproteção  - Quadrante Sudeste 

 
Fonte: Elaborado pela Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Gestão da Informação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Maio de 2015 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este relatório de pesquisa apresenta os indicadores que compuseram o 

Diagnóstico Socioterritorial de Canoas/RS. O estudo para compor o Diagnóstico 

Socioterritorial teve como problema de pesquisa: como o SUAS no município de 

Canoas pode contribuir para o alcance da proteção social na perspectiva da 

cidadania ativa? E, como objetivo geral: analisar os fatores de proteção e 

desproteção sociais no território de Canoas, para subsidiar estratégias de 

qualificação do SUAS neste município.  

Entendemos que a partir dos fatores de proteção e desproteção sociais, 

identificados nos indicadores quantitativos e nos mapas falados, permitem a gestão, 

os trabalhadores do SUAS, a população e conselheiros avaliarem as ações no 

âmbito do SUAS, propondo redirecionamentos e ações estratégias, que venham ao 

encontro das reais demandas de proteção social manifestadas no território da 

Política de Assistência Social em Canoas.  

Alguns indicadores são importantes serem retomados nessas considerações 

são eles: a pesquisa evidenciou que a meta estipulada pelo Pacto de 

Aprimoramento do SUAS do município de atingir a inclusão de 60%, ou seja, 3.050 

usuários do BPC no Cadúnico, não foi atingida, pois somente 65 pessoas foram 

cadastradas, um número muito reduzido em relação à meta definida. No que se 

refere ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), dos 2.056 cidadãos usuários 

deste benefício, somente 24 estavam em acompanhamento pelo PAIF diretamente 

ou através de familiares, significando que a meta estipulada por aquele Pacto de 

acompanhamento através do PAIF de 10% das famílias com membros integrantes 

do BPC também não está sendo alcançada.  

Considerando as prioridades de enfrentamento das desproteções sociais 

elencadas por todos os quadrantes do município, pelos sujeitos que construíram o 

mapa falado, podemos contatar que no cruzamento dos indicadores quantitativos de 

segurança pública e tráfico de drogas com os dados dos mapas falados constatou-

se que houve um aumento significativo de posse e tráfico de entorpecentes do ano 

de 2002 a 2012, sendo que a posse aumentou mais de cinco vezes e o tráfico de 

entorpecentes mais de oito vezes o valor inicial. 
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Foi possível identificar, também, que maior concentração de homicídios ocorre 

nos bairros: Mathias Velho, Harmonia, Guajuviras, Olaria, Niterói, Rio Branco, Mato 

Grande e Centro. Destaca-se que a microrregião Centro e Mathias Velho, também 

condensa o maior número de homicídios, o que agrava a situação de vulnerabilidade 

e risco sociais da população local. 

Além dessas desproteções sociais que foram identificadas em todos os 

quadrantes de Canoas, o quadrante noroeste apontou a construção de Escolas 

Municipais de Educação Infantil e os alagamentos como prioridades de 

enfretamento. Tendo em vista que a Educação Infantil não está universalizada no 

Brasil, cabe a reflexão de qual o lugar da Educação Infantil na proteção social em 

Canoas? Será voltada aos que estão no mercado de trabalho, ou aos que estão fora 

do mercado de trabalho? Se houver focalização no público do PBF, a política de 

Educação Infantil adota a focalização nos mais pobres ou exerce a função de 

política afirmativa? 

Quanto à prevenção e ao enfrentamento dos alagamentos compreende-se 

que cabe a diversas políticas, como a assistência social, a habitação, o meio 

ambiente, a saúde, entre outras. 

O quadrante nordeste identificou a cultura como uma prioridade de 

enfrentamento. Podemos inferir, a partir de então, que a cultura vem ao encontro da 

educação, uma educação que na sua forma de educação escolarizada não foi 

acessada, mas que pode proporcionar o acesso ao conhecimento e, ser a 

possibilidade de libertação dos processos opressores que geram exclusão. 

O quadrante sudoeste aponta os resíduos urbanos como uma prioridade a ser 

enfrentada. Dentre as formas de enfrentamento dessa desproteção social os atores 

do território indicaram a criação de “ecoponto” por parte da prefeitura municipal, para 

um direcionamento adequado dos resíduos urbanos, com envolvimento da 

comunidade local o mais rapidamente possível.  

O quadrante sudeste destacou como prioridade a superação da situação do 

CRAS de não possuir sua sede própria. Enfatiza-se que no mês de novembro de 

2015 teve-se a inauguração da sede do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) na região, entretanto, esta, ainda, se encontra em condições inadequadas 

de atendimento, de acordo com as orientações técnicas do CRAS. 
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É importante destacar que os resultados do Diagnóstico Socioterritorial irão 

subsidiar estratégias para a busca ativa da população que se encontra em situação 

de vulnerabilidade e riscos sociais e, que podem ser beneficiários da Política de 

Assistência Social em Canoas, em uma lógica de acompanhamento das famílias. 

Desse modo, como base no planejamento como instrumento de gestão das políticas 

públicas, esse Diagnóstico Socioterritorial aponta a necessidade de ações, que 

perpassam o âmbito das seguranças afiançadas pela Política de Assistência Social 

(de acolhida, de convívio familiar e comunitário e de desenvolvimento da autonomia 

aos usuários), evidenciadas no corpo deste relatório, e que apontam algumas ações 

necessárias, tais como: 

- Criar protocolos para balizar os atendimentos e acompanhamento das 

famílias; 

- Garantir as equipes de referência preconizadas na NOB SUAS para todos os 

equipamentos de Assistência Social, e melhoria da infraestrutura garantindo 

acessibilidade universal e melhorando a localização, promovendo o enfrentamento 

da desproteção social.  

- Garantir equipes de referência proporcionais ao número de habitantes, assim 

como investimento em estrutura física e equipamentos adequados, inclusive com 

acessibilidade; profissionais concursados conforme NOB/RH, para garantia da 

continuidade dos serviços, evitando a precarização do trabalho com terceirização 

descontinuada; mais serviços e programas e equipe multidisciplinar com capacitação 

permanente; 

- Fortalecer os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

- Trabalhar projetos de geração de trabalho e renda; 

- Potencializar ações preventivas ao uso de drogas, no sentido da educação 

pela paz e as ações intersetoriais com a saúde e fortalecer estratégias como 

“redução de danos” para usuários de substâncias psicoativas; 

- Fomentar a integração entre os diferentes setores e políticas públicas; 

- Consolidar bases de dados e informações, alimentadas pelas equipes 

técnicas dos serviços.  

- Atualizar e publicizar, nos sites oficiais, dentre esses no MDS, a lista de 

entidades existentes no município, por nível de complexidade, conforme repasse de 

recursos disponíveis para essas. 
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- Organizar equipes de apoio, integradas à equipe dos CRAS, tendo como 

objetivo prestar serviços de assistência social à famílias que residem em locais de 

difícil acesso, como por exemplo no território do Sudoeste, em que os maiores 

índices de vulnerabilidade social são de um bairro distinto ao qual o CRAS está 

alocado. Aqui se identifica a possibilidade de a construção da metodologia de busca 

ativa abarcar essa implementação. 

- Reconhecer a necessidade de dar resposta às necessidades da população 

em caso de alagamentos, por meio da Política de Assistência Social; 

- Fortalecer o acesso do público usuário do SUAS à política de Educação 

Infantil, através da relação intersetorial com a Política de Educação;  

- Estimular o protagonismo das mulheres nas instâncias de participação 

municipal, para dar visibilidade à demanda da Educação Infantil entre outras 

possibilidades; 

- Dialogar intersetorialmente envolvendo as secretarias de meio ambiente, 

educação, saúde, desenvolvimento econômico, entre outras áreas, com vistas a 

sensibilização da comunidade local e divulgação de ações dessas políticas; 

- Elencar as possibilidades de trabalho social com as famílias, a partir da 

temática do “lixo”, com o viés da educação ambiental e popular, considerando as 

interfaces com o meio ambiente e a geração de renda; 

- Potencializar o trabalho em grupos com a temática do consumo, consumo 

consciente e os impactos do modelo de produção na geração de resíduos urbanos; 

- Intensificar o atendimento humanizado; 

- Apontar junto gestão da política de Saúde a necessidade de novos serviços 

de Saúde nas áreas descobertas, tanto na atenção básica como na especial. 

- Divulgar e potencializar as ações do Programa de Prevenção ao Uso Indevido 

de Álcool e outras Drogas, por meio de protocolos conjuntos, pelos diversos canais 

de comunicação, e através dos agentes comunitários de saúde como elo de 

comunicação entre a comunidade e UBS. 

- Construir práticas efetivas e intersetoriais de enfretamento dos fatores de 

desproteção social, sinalizados pelos sujeitos, que participaram da construção dos 

mapas falados nos quadrantes do município. 

Enfatiza-se, ainda, que a proteção e a desproteção sociais reveladas, apontam 

para uma perspectiva que está para além da presença da atuação do Estado no 



 

 

 

283 

campo da política pública, e ainda especificamente para além da seguridade social, 

composta pelas políticas públicas de Assistência Social, Previdência Social e de 

Saúde. Trata-se de reforçar os deveres estatais, que no caso da seguridade social 

brasileira enfrenta sérias fragmentações, conforme Sposati (2013), entendido pela 

autora como um dos desafios da seguridade social brasileira para o terceiro milênio. 

 

O horizonte da proteção social brasileira exige a integração das três 
políticas de seguridade social. Esta perspectiva significa construir linhas de 
conexão entre os serviços das três políticas desde a base, com uma agenda 
que inclua a superação das questões que estão colocadas em cada uma 
dessas políticas (SPOSATI, 2013, p.672). 

 

Ir ao encontro da perspectiva apontada por Sposati, pode colocar o município 

de Canoas em um patamar avançado no campo da política pública, frente aos 

municípios brasileiros. 

Contudo, considerando os indicadores do diagnóstico socioterritorial, 

destacamos que não se pode analisar e planejar a Política de Assistência Social 

isolada do conjunto das políticas sociais, pois a proteção social extrapola as ações 

de uma única política pública. Dessa forma, reforça-se a importância do trabalho 

intersetorial no enfretamento das expressões da Questão Social manifestadas no 

território de Canoas. 

Concluímos evidenciando a importância significativa da elaboração do 

Diagnóstico Socioterritorial em conjunto com a população. A experiência da 

construção do Mapa Falado, com os diferentes atores de cada quadrante do 

município, tornou-se uma instância de participação popular fundamental na gestão 

pública, no processo de gestão da informação, monitoramento e avaliação da 

Política Municipal de Assistência Social. 
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