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O trabalho tem o objetivo de analisar o Programa de reassentamento familiar, do
Programa de Expansão Portuária do Porto do Rio Grande. O processo de desenvolvimento do
sistema portuário de Rio Grande, RS não aconteceu de forma contínua ou ininterrupta (Asmus e
Tagliani, 1998). Ele se deu num processo histórico eventualmente impulsionado de forma
diferenciada pela influência de aspectos diversos, mas com destaque para condicionantes
econômicos e políticos. O Porto, como um elo importante da cadeia econômica de produção
importação e exportação, refletiu em seu crescimento ciclos econômicos mais ou menos bem
definidos ou períodos mais propícios de produção primária ou secundária (Domingues, 2009).

A Superintendência do Porto do Rio Grande, RS, buscando a modernização das
atividades portuárias e o aumento da capacidade de movimentação de cargas do Porto, estipulou
metas para a transformação. Para alcançar este objetivo, projetou-se ações arrojadas, entre elas a
desocupação de áreas para expansão. Serão desocupadas áreas no Bairro Getúlio Vargas, no
Bairro Santa Tereza e no Bairro Barra Nova, que deverão ceder espaço a obras e instalações
previstas e indispensáveis para a modernização e ampliação do porto. Nas figuras 01 e 02 estão
marcados em vermelho as áreas dos bairros que serão reassentados, e em azul as áreas dos
futuros reassentamentos.

Figura 01 – Bairros Getúlio Vargas e Santa Tereza e áreas de reassentamento Fonte: Oliveira



Figura 02 – Bairro Barra Nova e área de reassentamento Fonte: Oliveira

A metodologia aplicada no trabalho será uma revisão bibliográfica da formação histórica
e socioeconômica dos referidos bairros, para o correlacionamento com os indicadores mínimos
de qualidade de vida à habitação, sugerido pelo IBGE, no MNSDS (IBGE, 2010). E após a
leitura do relatório do Programa de Expansão Portuária, analisar se o mesmo satisfaz a estes
indicadores.
Resultados

A ocupação da área do entorno do Porto Novo (atualmente ocupada pelos Bairros Getulio
Vargas e Santa Tereza) remonta à década de 1920, segundo a correspondência da Prefeitura
Municipal e a Diretoria de Portos e Costas, a respeito da retirada das populações que habitavam
indevidamente a área. Esta discussão estendeu-se entre 1941 e a década de 1960 (Martins, 2006).
O bairro Barra Nova se desenvolveu a partir do crescimento vegetativo do bairro Barra Velha.
As moradias que compõem os bairros são constituídos de madeira, sem saneamento básico e rede
elétrica clandestinas.
Após a leitura do relatório, foi constatado que as estruturas originais dos bairros não atendiam as
mínimas condições adotadas pelo MNSDS, do IBGE. Foram cadastrados aproximadamente 3800
moradores que serão reassentados, e agrupados em famílias de 3 a 6 pessoas.
Conclusão

Após a análise feita é possível dizer que o Programa de Reassentamento de Famílias do
Porto do Rio Grande atende as exigências mínimas de qualidade de vida sugerida pelo IBGE,
pois as residências não apresentavam saneamento básico e rede elétrica. O Programa também
teve o cuidado em mitigar os impactos sociais gerados a partir do reassentamento, mantendo as
famílias próximas do local de origem, construindo casa adaptadas a atividade de trabalho de cada
bairro e a criação de um plano social durante e posterior ao deslocamento.
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