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RESUMO 

 

O objetivo principal deste artigo é avaliar a urbanização e verticalização no bairro Recanto dos Vinhais no período 

compreendido entre o início da década de 1990 e final da década passada. Primeiramente, analisa-se o 

desenvolvimento da urbanização no Brasil nos séculos XIX e XX e na cidade de São Luís, delineando os fatores 

históricos que contribuem para tal processo. Posteriormente, a influência dos fatores demográficos, 

socioeconômicos, bem como da especulação imobiliária sobre a urbanização e a verticalização no bairro Recanto 

dos Vinhais é discutida. Adicionalmente, mencionam-se considerações acerca da verticalização em outros bairros 

de São Luís. Finalmente, os reflexos ambientais e socioeconômicos decorrentes da acelerada urbanização e 

verticalização no bairro Recanto dos Vinhais são discorridos. Desta forma, conclui-se que o crescimento urbano 

no Recanto dos Vinhais está associado à verticalização e diante desse quadro pode-se constatar que o crescimento 

vertical tem duas vertentes: a positiva que resolve parte dos problemas da carência habitacional, enquanto que na 

situação negativa são evidentes os impactos ambientais causados por este processo. 

 

Palavras-chave: Urbanização. Verticalização. Bairro Recanto dos Vinhais. 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this article is to evaluate urbanization and verticalization in the Recanto dos Vinhais 

neighborhood in the period between the beginning of the 1990s and the end of the last decade. First, the 

development of urbanization in Brazil in the 19th and 20th centuries and in the city of São Luís is analyzed, 

outlining the historical factors that contribute to this process. Subsequently, the influence of demographic, 

socioeconomic factors, as well as real estate speculation on urbanization and verticalization in the Recanto dos 

Vinhais neighborhood is discussed. In addition, considerations about verticalization in other neighborhoods in São 

Luís are mentioned. Finally, the environmental and socioeconomic effects resulting from the accelerated 

urbanization and verticalization in the Recanto dos Vinhais neighborhood are discussed. Thus, it is concluded that 

urban growth in Recanto dos Vinhais is associated with verticalization and in view of this situation, it can be seen 

that vertical growth has two aspects: the positive that solves part of the problems of housing shortages, while in 

the negative situation the environmental impacts caused by this process are evident. 

 

Keywords: Urbanization. Verticalization. Recanto dos Vinhais Neighborhood. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A verticalização é um fenômeno inerente aos grandes centros urbanos da sociedade 

moderna. O rápido aumento da população e a falta de espaço para abrigá-la podem ser citados 
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como os principais fatores desencadeadores deste fenômeno hodierno. Além destes, 

obviamente, há também forte especulação imobiliária, que rende “rios de dinheiro” para as 

imobiliárias. No entanto, os prédios estão enumerados como um dos principais problemas 

ecológicos do mundo. Os arranha-céus dificultam a circulação do ar, devido à diminuição do 

espaço físico plano para construção e propiciam a formação de ilhas de calor nesses locais. 

Em São Luís, a chegada de grandes empreendimentos indústrias e a consequente 

atração da população causada pela geração de empregos, não apenas do interior do estado do 

Maranhão, mas também de outras unidades federativas, elevou de maneira assustadora a 

densidade demográfica da ilha.  Aliás, o fato da cidade localizar-se em uma ilha agrava ainda 

mais o problema da disponibilidade espacial para a construção de novas moradias.  

De maneira mais especifica, o bairro Recanto dos Vinhais sofre de maneira 

crescente a verticalização desde meados da década de 90 até os dias atuais. Tal bairro surgiu 

em torno de uma vila, conhecido como Vinhais Velho, no início dos anos 80.  Também fazem 

parte do bairro o conjunto dos Ipês, criado para os funcionários da Companhia VALE e por isso 

mesmo chamado, popularmente, de conjunto da VALE, o conjunto Residencial Vinhais III 

existente desde 1988 e o Portal dos Vinhais. Entre curiosidades do Recanto dos Vinhais pode-

se citar a presença da Igreja mais antiga de São Luis, cujo padroeiro é São João Batista, e a 

existência de um cemitério na vila citada anteriormente. Além disso, encontra-se próximo à orla 

marítima e ao centro histórico, isto é, principais pontos turísticos da capital, a grandes 

estabelecimentos comercias ou em àqueles em vias de construção tais como shopping centers 

e, finalmente, às principais vias urbanas (Jerônimo de Albuquerque, Holandeses, Daniel de La 

Touche, etc.) que facilitam a chegada a qualquer ponto da cidade. Somado a tudo isto está o 

fato de ser considerado um bairro padrão classe média, mas com valores de aquisição de 

imóveis inferiores aos bairros mais nobres da cidade como Calhau, Olho D’água, etc., ou seja, 

é possível conciliar um bom padrão de vida com valores mais acessíveis 

No entanto, o bairro sofre sucessiva desvalorização devido ao crescimento 

desordenado, caracterizado por ocupações irregulares que surgiram no final dos anos 90 e que 

continuam se expandindo até os dias atuais, sendo tal situação devida, sobretudo, ao abandono 

por parte do poder público. Além disso, é facilmente perceptível o rápido crescimento vertical 

no bairro. 

Desta forma, mediante explanações anteriores, este trabalho tem como objetivo 

principal investigar e relacionar o crescimento socioeconômico brasileiro com a rápida e 

desordenada urbanização e verticalização do bairro Recanto Vinhais localizado na ilha do 

Maranhão, bem como delinear demais fatores históricos contributórios para tal processo. 

A metodologia utilizada neste trabalho seguirá as seguintes etapas: fundamentação 

teórica, realização de pesquisa de campo e análise dos dados. 

Foi realizada uma seleção de artigos técnicos e científicos, bem como consulta a 

bibliotecas universitárias sobre o fenômeno da verticalização nos grandes conglomerados 

urbanos, tais como metrópoles, megalópoles e até mesmo em cidades de médio porte. A revisão 

bibliográfica tornou-se importante para reunir informações que podem ser utilizadas para 

montar um plano de ação e interpretar os dados obtidos durante pesquisa de campo no bairro. 

Conforme comentado anteriormente, realizou-se uma investigação de campo no 

bairro Recanto dos Vinhais devido à variedade dos fenômenos envolvido, com o intuito de 

levantar dados que possam conduzir a uma conclusão acerca da verticalização em Recanto dos 

Vinhais. Na pesquisa de campo visitou-se o bairro em estudo e realizou-se o levantamento de 

dados, por meio de entrevistas, que permitiram a elucidação dos fatores preponderantes para a 

verticalização do mesmo.  

E por fim, os dados foram analisados, permitindo desta forma, a geração de um 

documento sobre as relações de "causa e efeito", ou seja, relações entre diferentes causas da 

verticalização e efeito sobre o espaço físico circundante. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_calor
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A presente monografia está organizada em seis capítulos. Logo após esta seção 

introdutória, no capítulo 2 é discutida a urbanização no Brasil desde o início do século XIX até 

século XXI, bem como o fenômeno da verticalização no contexto atual. Já no capítulo 3, são 

estudadas a urbanização e verticalização, especificamente, no bairro Recanto dos Vinhais. O 

capítulo 4 discute os reflexos da verticalização no bairro Recanto dos Vinhais e o capítulo 5 

apresenta propostas para o crescimento urbano no referido bairro. Finalmente, o capítulo 6 

apresenta as conclusões. 

 

 

2 URBANIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUÍS 

 

 

Ressalta-se que um dos traços marcantes do processo de urbanização que se 

manifestou em São Luís a partir dos séculos XIX e XX foi o rápido crescimento das camadas 

populares urbanas, que marcaram o término do período de patriarcalismo rural e iniciaram o 

período industrial das fabricas têxteis, beneficiamento do babaçu, usinas de açúcar e outras. 

Nesse período deu-se também uma numerosa migração da elite rural para as cidades maiores e 

até mesmo para a capital São Luís, engrossando não só a fileira da classe média e da burguesia, 

mas também a das camadas populares, já que ela vinha com seus agregados. Nessa perspectiva, 

a cidade passa a concentrar uma massa de imigrantes subempregados e desempregados, 

população este excedente, trazida pelo excessivo movimento imigratório e que não encontrava 

trabalho para as atividades agrícolas.  

No século XIX, alguns escravos livres começaram a trabalhar como vendedores 

ambulantes ou prestadores de serviços nas ruas de São Luís e das principais capitais brasileiras. 

Em grande parte, estes agregados embora livres, eram muitas vezes despedidos das casas dos 

seus patrões. Este contingente não tendo onde morar começava a ocupar áreas devolutas. Essas 

camadas populares foram as que participaram da produção de dois tipos de bairros residenciais 

populares em São Luís: os centrais, comuns na primeira e segunda metade do século XX, e os 

periféricos, que começaram a surgir na segunda metade do mesmo século em decorrência da 

expulsão das classes populares do centro da cidade.  

Ainda hoje, a periferia continua sendo o lugar dos menos favorecidos, pois as áreas 

centrais estão reservadas para pessoas de um melhor poder aquisitivo.  Nos séculos passados, 

as crianças filhas de escravos eram obrigadas a trabalhar o dia todo, como seus pais, e não 

recebiam nada por seu trabalho. Além disso, os estudos e lazer, também, não faziam parte do 

cotidiano dessas crianças.  Somente em 1934 que a escola passou a ser obrigatória. Ao chegar 

à cidade os migrantes encontraram muitas dificuldades.  

Segundo Le Goff (1998), o migrante durante muito tempo é recebido, antes, com 

interesse, curiosidade e honra do que como objeto de repulsa e desprezo. Quando estrangeiro, 

traz uma nova maneira de bordar, uma nova técnica de que a cidade adota, ainda mais quando 

essa técnica pode transformar a habilidade de um indivíduo numa produção em série. Quando 

o migrante é de baixa renda e desprovido, sente- se discriminado, humilhado. Como se sente 

envergonhado, o migrante não retorna ao campo, prefere esperar um tempo para melhorar a 

ambientação na cidade. É importante entender o crescimento da população urbana juntamente 

com a economia da acumulação do capital e sua concentração em poucas áreas urbanas. Se 

existe uma demanda expressiva por serviços urbanos, não é porque a população cresce 

demasiadamente, mas porque a renda urbana se eleva. No fundo o deslocamento do fluxo 

migratório para os grandes centros urbanos passa a ser refluxo de onde cresce mais demanda 

por trabalho. (SINGER, 1981). 

Há evidências de que ainda na segunda metade do século XIX tenham ocorrido 

algumas transformações importantes na capital maranhense, sobretudo de ordem econômica e 
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social, o que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do mercado interno e estimulou 

o processo de urbanização. Primeiro ocorre à transição do trabalho escravo para o trabalho livre, 

em segundo lugar, a instalação de uma rede de transporte marítimo facilitava o escoamento da 

produção. Estas etapas, ao se desenvolverem, foram responsáveis pela proliferação dos núcleos 

urbanos.  

São Luís foi uma das cidades que vivenciou a transição entre a sociedade de base 

rural e agrícola para uma sociedade urbana, comercial e industrial. O capital oriundo de um 

surto industrial avançou sobre o setor urbano com grande velocidade e assim promoveu a 

dinamização da economia, aumentando o número de alternativas de investimentos comerciais 

e financeiros. O grande crescimento urbano provoca ainda a expansão da cidade para fora do 

seu município, para áreas de municípios vizinhos, fazendo com que formem com estes uma só 

unidade urbana. Tem-se então, neste caso, uma conurbação ou aglomeração.  

A conurbação ocorre quando do encontro entre duas ou mais cidades da mesma 

importância, enquanto a aglomeração se dá quando se trata de uma cidade maior e mais 

importante que se expande pelos municípios das cidades vizinhas, o que muitas vezes cria sérios 

problemas de ordem administrativa, em face ao crescimento da cidade absorvente e das cidades 

absorvidas. Dessa forma, o processo de periferização tende a contribuir sobremaneira na 

concretização do fenômeno da conurbação e a incrementar os empecilhos quanto à 

operacionalização e ampliação da infraestrutura, entre os municípios componentes da ilha. Tal 

abordagem leva a identificar, principalmente, o espaço urbano e, especialmente, a problemática 

urbana vivenciada em São Luis, onde se inseriu no contexto de desenvolvimento capitalista 

industrial, cuja implantação repercutiu sobre o espaço urbano, causando impactos sobre a 

cidade, gerando uma série de problemas que se entende como problemas urbanos. 

Observa-se a década de 70 como sendo um período de grande impulso na 

industrialização e no crescimento demográfico. Intensificou-se, portanto a ação do estado/ 

município sobre o espaço urbano, com investimentos na infraestrutura que culminaram com a 

construção da ponte governador Jose Sarney pela construtora Itapoá no final da década. Nesse 

período, o bairro são Francisco era ocupado por pescadores, pequenos comerciantes e 

lavradores, que viviam em condições relativamente simples. Não havia água encanada, energia 

elétrica e esgoto (BARROS, 2001), no entanto, com a construção da referida ponte, tudo mudou 

a nível local. O espaço urbano se configurou como um campo propício à promoção de 

mudanças, a difusão de novos hábitos coletivos, novos valores e novas concepções ligadas 

também às questões ambientais.  

A tendência do desenvolvimento econômico foi concentrando-se principalmente 

em São Luís o que propiciou um aumento populacional da cidade. Por outro lado, a cidade 

começou enfrentar problemas estruturais, aumentando o acumulo de lixo nas ruas, que não 

possuíam saneamento. A cidade entrou em pânico administrativo o que culminou com o 

surgimento de bairros na orla praiana. A barragem do Bacanga possibilitava fácil acesso até o 

porto do Itaqui, cuja construção foi iniciada conforme promessa feita pelo presidente Médici 

quando de sua visita a São Luís. Enquanto isso, a nível municipal, o prefeito na época, 

engenheiro Vicente Fialho, tomou cuidado com o planejamento urbano, visando dotar a cidade 

de infraestrutura de modo a solucionar alguns problemas. No período de sua administração 

importantes obras foram executadas a nível de urbanização como parque Veneza, estação 

rodoviária, matadouro, Camboa, Goiabal, Macaúba, Retiro Natal, Fátima, praça Tamandaré, 

praça Marechal Rondon, Cruzeiro do Anil. No entanto, as grandes migrações populacionais que 

vem ocorrendo desde as décadas 70/80, em direção a São Luis fizeram com que a cidade 

sofresse um pouco um processo de descaracterização e alargamento do seu perímetro urbano, 

invasão de áreas públicas, em especial as áreas de manguezais. Esse conjunto de fatores 

contribuiu e contribui para o declínio na qualidade de vida da população de São Luís, o que 
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ocorre sem que haja uma estrutura de legislação urbanística municipal capaz de minimizar os 

impactos gerados por essa demanda migratória.  

São Luís cresceu em grandes proporções na década de 70/80 e teve que enfrentar 

problemas decorrentes dessa pressão demográfica. Isto significou para o estado a construção de 

estradas estaduais e federais fundamentais para a abertura do desenvolvimento a que se 

propunha. Uma mudança significativa ocorreu com a substituição do transporte marítimo pelo 

terrestre. Acelera-se a expansão populacional decorrente do grande número de imigrantes. 

Nesse período, a praia grande começou a perder a sua função portuária e comercial, com a 

expansão da malha rodoviária. A cidade de são Luís começa a inchar, tomar rumos 

incontroláveis. Urgente se faz uma tomada de decisão. Aos poucos a presença de um plano 

diretor torna-se necessária para disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano. Os bairros 

Felipinho e Cohab começaram a ser pensados e construídos, como a criação de vários bairros 

como: Anjo da guarda, Fumacê e Vila Embratel. Outra observação de destaque a ser feita, vistos 

os dados contidos na Tabela 2, é sobre a elevação da população rural em relação à urbana. Esse 

fenômeno somente pode ser explicado pela utilização anacrônica de critérios divisores do 

espaço territorial. Efetivamente, a abertura daquelas duas frentes foi providencial, pois São Luís 

além de crescer em direção ao Anil via Caratatiua ou João Paulo teria mais essas válvulas 

locacionais para abrigar sua população em franco crescimento.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Atualmente 0, percebemos que houve ocorrência da mais alta taxa de crescimento 

anual da população e, se ampliarmos nosso intervalo temporal, desde 1991 até a pre2019, foi 

aquele período, de fato, o de maior demográfico. Para esse período, inclusive de acordo com a 

orientação da política federal de habitação, capitaneada pelo extinto Banco Nacional de 

Habitação BNH (1964 - 1986), nos principais aglomerados urbanos do país proliferou a 

construção de moradias populares. Em São luís, muito em função do alargamento demográfico, 

tornou-se “mister” e urgente a construção de conjuntos habitacionais em resposta a vasta 

demanda proveniente de estratos médio e baixo da sociedade. Assim, entre o final dos anos 60 

e o término dos 70, foram eretos diversos conjuntos de moradia popular, alcançando inclusive 

setores da classe média local,  

Durante o período entre 1940-1970, São Luís abrigou parcela crescente da 

população migrante do campo, o que a fez espraiar-se urbanisticamente, entre o final dos anos 

60 e por toda década de 70, quando a capital adquire novo traçado urbano. Suas fronteiras 

expandem-se, rompendo o bloqueio do corredor limitado pelos Rios Bacanga e Anil. São 

Marcos, a construção da Ponte Jose Sarney, inaugurada em 1970, que encurtaria o caminho da 

cidade para as praias, enriquecendo uma vasta área do seu território, a edificação da barragem 

sobre o Rio Bacanga também concluída em 1970. Abrir-se-iam, assim duas frentes 

ocupacionais: uma, ao norte, em direção do litoral, futura área nobre da cidade (São Francisco, 

Renascença, Calhau, Ponta D’areia, São Marcos, Olho D’água), onde os negócios imobiliários 

ganharam vultuosidade, setor da economia urbana que adquire extraordinária dimensão. Outra 

a sudoeste, região de fraca densidade demográfica, mas que logo se tornaria tradicional zona de 

ocupação periférica da cidade (Anjo da Guarda, Vila Embratel, Sá Viana, Parte da Vila 

Maranhão), abrigando parcela crescente da população de baixo poder aquisitivo, e que 

facilitaria o acesso entre o Porto do Itaqui, o qual, em 1971, seria oficialmente inaugurado, e a 

zona central da cidade, através de uma rodovia de pouco mais de 9 km. Essas duas frentes 

desembocariam, na malha viária que circundaria todo o perímetro urbano mais antigo da cidade 

que ficou conhecido como Anel Viário, na parte que margeia o Rio Bacanga. Data ainda da 
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segunda metade dos anos 70 a abertura de uma nova via que daria acesso ao tirirical, saída da 

cidade, conhecida como Avenida dos Africanos. Efetivamente, a abertura destas frentes foi 

providencial, pois São luís além de rumar em direção do Anil, via Cararatitua ou João Paulo, 

teria mais estas válvulas locacionais para abrigar sua população em franco crescimento. A 

Tabela 2 mostra a evolução demográfica da cidade. 

 

Figura 1 – Igreja São João Batista em 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       Fonte: Leopoldo Vaz (Acervo Pessoal) 

        

Figura 2 – Detalhe da atual fachada da igreja São João Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                             Fonte: Leopoldo Vaz (Acervo Pessoal) 

 

Entre curiosidades do Recanto dos Vinhais pode-se citar a presença da igreja mais 

antiga de São Luis, cujo padroeiro é São João Batista, e a existência de um cemitério na vila 

citada anteriormente. Além disso, encontra-se próximo à orla marítima e ao centro histórico, 

isto é, principais pontos turísticos da capital, a grandes estabelecimentos comercias ou em 

àqueles em vias de construção tais como shopping centers e, finalmente, às principais vias 

urbanas (Jerônimo de Albuquerque, Holandeses, Daniel de La Touche, etc.) que facilitam a 

chegada a qualquer ponto da cidade.  
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Somado a tudo isto está o fato de ser considerado um bairro padrão classe média, 

mas com valores de aquisição de imóveis inferiores aos bairros mais nobres da cidade como 

Calhau, Olho D’água, etc., ou seja, é possível conciliar um bom padrão de vida com valores 

mais acessíveis. 

No entanto, o bairro sofre sucessiva desvalorização devido ao crescimento 

desordenardo, caracterizado por invasões que surgiram no final dos anos 90 e que continuam 

se expandindo até os dias atuais, sendo tal situação devida, sobretudo, ao abandono por parte 

do poder público. Além disso, é facilmente perceptível o rápido surgimento de prédios no 

bairro.  
 

Figura 3 – Ocupações espontâneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Denis Silva de Almeida, 2013. 

 

O primeiro plano diretor de São Luis, Lei 2.155 de 26 de junho de 1975, é referente 

ao prefeito Antônio Bayma Júnior. O segundo plano diretor data de 29 de dezembro de 1992, 

lei 3.252, prefeito Jackson Lago, cuja revisão foi aprovada em outubro 2006 pela lei 4.669, 

prefeito Tadeu palácio.  

 A revisão do plano diretor de São Luis foi pautada por diversos segmentos sociais 

muito antes de ser oficializada pela prefeitura. Exemplo disso são as reivindicações e propostas 

expressas na conferência das cidades, a primeira realizada em 2003. Naquela ocasião a plenária 

aprovou entre diversas resoluções, a revisão do plano diretor urbano e da lei de zoneamento, 

parcelamento, uso de ocupação do solo. Também foi solicitada para o governo do estado uma 

apresentação por ocasião da realização da conferência estadual de cidades de parecer técnico 

sobre a viabilidade sócio-ambiental de instalação da siderúrgica da Companhia Vale do Rio 

Doce na ilha de São Luis do Maranhão, assim como deliberou pela criação de um grupo de 

trabalho com prazo de 120 dias para instalar o conselho da cidade. Porém, nenhuma das 

resoluções foi implantada pelo poder público. 
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A conferência municipal de revisão do plano diretor foi precedida pela 

sistematização do texto base efetivada pelos membros do conselho da cidade através de comitês 

técnicos. A conferência foi realizada em 21 de setembro de 2006, no auditório da Faculdade 

Atenas Maranhense (FAMA), localizada, no bairro do Turu. A mesa de abertura foi composta 

pelo prefeito Tadeu Palácio, pelo presidente da Câmara Municipal de São Luis vereador 

Antônio Isaías Pereira Filho, e pelo promotor de proteção ao meio ambiente, urbanismo e 

patrimônio cultural, Fernando Barreto. (JORNAL PEQUENO, 2006). 

Até o momento os conselheiros participaram apenas de uma capacitação para 

revisão do plano diretor. No entanto, o bairro sofre sucessiva desvalorização imobiliária devido 

ao crescimento desordenado, caracterizado por ocupações irregulares. 

 

 

3.1 Influência da especulação imobiliária sobre a verticalização no bairro Recanto dos 

Vinhais durante o período de 1990 a 2010 

 

 

O processo de verticalização em São Luis foi pressionado, não só pelo crescimento 

da população, a valorização da terra e seu processo de aproveitamento seletivo, mas também 

pela desordenada especulação imobiliária a exemplo do processo de verticalização já existente 

no Brasil, ocorrida de forma acentuada na metrópole de São Paulo, apesar de outros estados da 

federação também passarem por esse processo, porém, de forma menos intensa e significativa.  

No Maranhão, mais precisamente em São Luis, esse processo deu-se de forma lenta 

e somente nas últimas décadas esse processo evoluiu. Da década de 1970 até os dias atuais São 

Luís quase quadruplicou sua população. A cidade é a 15ª mais populosa do Brasil e tem a quarta 

maior população entre as capitais nordestinas. Entre os censos IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 2000 e 2010, a capital do Maranhão foi a que teve o quarto maior 

crescimento populacional anual. A população urbana, 958.522 habitantes, é maior que a rural, 

que soma apenas 56.315 moradores.  

Desta forma, pode-se compreender o que afirma Souza (1994), ou seja, é incoerente 

dissociar a verticalização do processo urbano brasileiro. Este processo em São Luis foi agravado 

não só em função do preço do solo, mas também pelos reflexos da lei da oferta e da procura. 

Esta dinâmica é facilmente perceptível no bairro Recanto dos Vinhais, no qual a 

verticalização, ainda que de maneira “tímida”, é parte do processo de urbanização desencadeado 

desde sua fundação até o contexto hodierno. Tal bairro surgiu em 1978, sendo construído pela 

empresa MODULUS. É constituído de 160 casas divididas em 4 modelos com 4 formatos cada, 

formando um total de 16 tipos de casas, havendo, desta forma, uma variação de casas em cada 

rua. Posteriormente foram construídos conjuntos residênciais ao redor: Alameda dos Sonhos, 

Entrada da Curva do 90, o Conjunto dos Vales dos Ipês, Portal dos Vinhais e Conjunto 

Residencial Vinhais III. Tem como limites os bairros: Norte: Bequimão, Sul: Cohafuma, Leste: 

Cohama, e Oeste: Jaracaty. 
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Figura 4 – Colina dos Colibris 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                             Fonte: Denis Silva de Almeida, 2013. 
 

 

 

O Conjunto Recanto dos Vinhais, cujo nome é utilizado para denominar o bairro, 

foi o primeiro a ser construído, sendo concluído em meados dos anos 70, conforme mencionado 

no parágrafo anterior. Entre 1990 e 2010 passou por diversas intervenções destinadas à 

construção de novas edificações. Entre estas, encontra-se o condomínio Colina dos Colibris que 

se localiza na fronteira com o conjunto dos Vales dos Ipês (Figura 4). 

 

  Figura 5 – Condomínio Saint Louis   Figura 6 – Edifícios Mogno e Cedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Denis Silva de Almeida, 2013.   Fonte: Denis Silva de Almeida, 2013. 

 

No Vales dos Ipês encontram-se o condomínio Saint Louis, (Figura 05), e os 

edifícios Mogno e Cedro (Figura 6).  
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No Portal dos Vinhais foram construídos o Edifício Andressa, constituído de uma 

torre única, e o residencial Parks Vinhais Condomínio Club, com quatro torres, localizado entre 

conjunto Vales do Ipês (conjunto da VALE) e o portal dos Vinhais. Ambos as edificações são 

exibidas na Figura 7.  
 

 

Figura 7 – Edifício Andressa e Parks Vinhais 

Condomínio Club 

                     Figura 8 – Edifício Toulon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Fonte: Denis Silva de Almeida, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

           Fonte: Denis Silva de Almeida, 2013. 

 

É importante notar que a figura 8, é de um condomínio vertical, Edifício Toulon, 

no entanto, sua construção/conclusão ocorreu em meados dos anos 80, ou seja, período anterior 

ao que este trabalho se destina a avaliar. Porém, como se trata do fenômeno da verticalização, 

a Fotografia 08 foi inserida ao corpo do texto para enriquecimento do trabalho. 

Posteriormente ao período de análise deste trabalho, isto é, 2010, alguns prédios 

residenciais foram construídos, dentre os quais o conjunto que faz parte de programa 

habitacional do governo do Estado do Maranhão: Minha Casa, Minha Vida, conforme exibido 

na figura 9.  
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Figura 9 – Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Denis Silva de Almeida, 2013. 

 

Sendo assim, conforme já mencionado, conclui-se que crescimento urbano no 

Recanto dos Vinhais está associado à verticalização e diante desse quadro pode-se constatar 

que o crescimento vertical tem duas vertentes: a positiva que resolve parte dos problemas da 

carência habitacional, enquanto que na situação negativa são evidentes os estragos causados 

pelo desmatamento, o que ocasionou impactos ambientais. Este último assunto será tratado na 

seção 4.1. 

A compreensão da dinâmica imobiliária foi uma estratégia utilizada, no sentido de 

captar algumas evidências sobre o seu papel na formação do mercado imobiliário e a sua relação 

de interpendência com o processo da estruturação do espaço residencial do bairro, tendo como 

seus elementos formadores: o padrão do uso do solo; o padrão de ocupação do solo 

(densificação e verticalização); o perfil dos valores imobiliários e o padrão da segregação 

residencial.  

Abramo (2007) defende a tese da convenção urbana, na qual o comportamento dos 

indivíduos procurando morar próximo aos seus semelhantes, é antecipado pelos agentes 

urbanos fazendo surgir no mercado residencial convicções ligadas à localização das famílias, 

considerada por Campos (2003), como um sistema de expectativas recíprocas sobre as 

competências e os comportamentos dos agentes envolvidos, no qual estes últimos não precisam 

ser concebidos antecipadamente e depois coordenados para serem obtidos; residindo, nesse 

aspecto, a diferença básica entre convenção e contrato.  

A produção de moradias está subordinada as estratégias políticas, dos capitais 

incorporadores, fato que aconteceu no bairro, no processo de verticalização ao longo desses 

anos, pois muitos empresários do setor modificaram seu espaço físico, sem a devida 

preocupação com os subsequentes impactos ambientais. O incentivo a mobilidade residencial, 

promovida pelo mercado imobiliário, procura despertar nas pessoas uma necessidade de troca 

ou aquisição de uma nova moradia e de um novo lugar para morar, com novas perspectivas de 

qualidade de vida. Tal movimento é facilmente perceptível no Recanto dos Vinhais, pois houve 
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um fluxo migratório para o mesmo, no início dos anos 90, pois a época era considerada área 

nobre. Além disso, o financiamento habitacional disponibilizado pelo banco Caixa Econômica 

Federal proporcionou a determinadas camadas da população (com médio poder aquisitivo) a 

aquisição de imóveis no Recanto dos Vinhais, favorecendo assim não só para o crescimento 

vertical, mas também para o crescimento desordenado nas áreas menos favorecidas. 

Dessa forma, a dinâmica imobiliária se expressa de uma forma impressionante no 

Recanto dos Vinhais modificando sua estrutura urbana de maneira acelerada. Por outro lado, a 

ausência de atuação das autoridades competentes, bem como a falta de disciplinamento por 

parte dos empresários do setor, ocasionou o caos urbano gerado por esse crescimento 

desordenado.  

 

 

3.2 Influência de fatores demográficos e socioeconômicos sobre a verticalização no bairro 

Recanto dos Vinhais durante o período de 1990 a 2010 

 

 

A verticalização apresenta-se como um processo de construção onde são criados 

novos solos, que se encontram sobrepostos, dispostos em andares sob a forma de um edifício. 

Essa configuração permite uma maior extração de lucro de solo, pois dessa forma é possível 

construir muito mais habitações ou salas comerciais em um espaço relativamente pequeno. É 

viabilizada, portanto, a extração de um lucro ainda maior da terra, configurando-se como um 

processo intensivo da reprodução de solo urbano, oriundo de sua apropriação e produção de 

diferentes formas de capital, principalmente consubstanciado na forma de habitação como é o 

caso do Brasil (MENDES, 1992). É importante ressaltar o processo entre verticalização e 

capitalismo. A verticalização, assim como o processo de urbanização todo, está inserida na 

realidade capitalista. Esse fato faz que a verticalização esteja articulada de forma perfeita com 

o capitalismo partilhando com ele a sua natureza.  

Desse modo, vemos que a verticalização se apresenta como parte de um jogo 

econômico complexo no qual se articulam necessidade de produção e reprodução do capital, 

domínio de classe, atuação e domínio do Estado, produção do espaço, tendo tudo como 

substrato o sistema capitalista.  O processo é bastante complexo e, além de reproduzir o solo, o 

capital, mediante inovações tecnológicas (aço, energia elétrica, concreto armado e elevador 

especialmente), alterando a paisagem urbana, transforma também o espaço urbano, criando 

novas espacialidades. O processo de verticalização modifica o espaço urbano, redefinindo o 

valor e o uso do solo e alterando as relações entre homens e o meio ambiente urbanizado 

(MACHADO; MENDES, 2003). Assim temos um conceito ainda mais amplo e definido. A 

dimensão da verticalização tem dois sentidos: o primeiro é o sentido da verticalização como 

habitação somente para parcela da população local devido à ausência na produção de programas 

habitacionais estaduais e municipais para camadas sociais populares e pela pouca 

disponibilidade do capital regional; o segundo acompanha a inserção da cidade no discurso da 

modernidade e mesmo na própria evolução urbana, sendo poucas construções para uso além do 

residencial. 

As grandes cidades do terceiro mundo tiveram um crescimento demográfico 

acentuado nas últimas décadas do século atual, devido principalmente à elevada taxa de 

natalidade sobre a taxa de mortalidade e também pelo grande número de migrações que 

ocorreram nesse período, pois a industrialização tornou-se um forte atrativo para a ocupação do 

espaço urbano. As consequências do crescimento da população urbana foram diversas, 

considerando-se que a grande maioria das cidades não possuía infraestrutura para atender a 

demanda. Os índices de pobreza aumentaram e o acesso, principalmente, à habitação e aos 

serviços e equipamentos urbanos, tornaram inacessíveis à população de baixa renda. No Brasil, 
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essa realidade não é diferente, pois o crescimento urbano condicionado pelo fator histórico 

favoreceu o surgimento das cidades a partir de interesses econômicos externos, posteriormente, 

a industrialização do país atrelada a outros fatores, estimulou o crescimento desordenado das 

mesmas. Sabe-se que a falta de planejamento urbano na maioria das cidades brasileiras, 

ocasionou o aparecimento de ocupações desordenadas, acentuando a existência de uma 

defasagem entre o ritmo de crescimento da população urbana e da construção de novas 

residências, ou seja, os fenômenos demográficos seriam os principais responsáveis pelo 

surgimento das péssimas condições habitacionais. 

O interesse especulativo das construtoras e a ausência de políticas habitacionais 

eficientes por parte do governo dificultam o acesso à moradia digna para grande parte da 

população, na qual vai gerar uma maior produção voltada para as classes média e alta, pois o 

retorno do investimento é mais seguro que em relação à classe baixa. O poder público também 

deixa a desejar, devido à falta de vontade política e a remessa ineficiente de recursos, 

produzindo assim uma quantidade irrisória de habitações populares, apresentando na sua 

maioria um custo elevadíssimo para os padrões de renda da classe mais baixa. Em virtude desse 

quadro no setor habitacional brasileiro, surge como saída para a população carente a construção 

de formas alternativas de habitação, caracterizado nos grandes centros urbanos, pelo 

aparecimento de favelas, na qual vem ser o resultado de uma ocupação ilegal do solo urbano, 

que se denomina invasão. Segundo Mesquita e Silva (1993), na década de 60, as favelas 

passaram a ser cenários de recinto habitacional da pobreza urbana, o que acabou despertando a 

atenção do governo. 

Na capital do Estado, São Luís, notou-se que o processo de urbanização se 

intensificou de forma marcante a partir da década de 70, em decorrência principalmente do 

crescimento populacional e ainda associado a este, a ascendência de atividades econômicas 

(MARINHO, 1995). Porém, vale salientar que a acelerada ocupação espacial, foi estimulada 

também pelo Estado, empregando uma grande quantidade de mão-de-obra, através do 

funcionalismo público, e ainda pelo intenso fluxo migratório no período entre 1950 e 1991, 

contribuindo para a elevação da demanda por meio de consumo coletivo, tais como: habitação, 

transporte e outros. A urbanização acelerada aparelhou certas áreas da cidade, mas também 

ocasionou a marginalização de uma parcela da população. 

Vários são os segmentos, de base teórica, que nos levam a entender os mecanismos 

que induzem os indivíduos e as famílias a se localizarem e deslocaram-se dentro da cidade. 

Alguns não estão relacionados exclusivamente com a questão econômica, dos quais o atrito 

espacial da acessibilidade, etc. A mobilidade residencial tem forte impacto sobre a organização 

socioespacial metropolitana, sendo importante, ao se analisarem os fluxos populacionais no 

espaço urbano, fazer uma discussão dos fatores determinantes desse movimento, nos grupos de 

alta renda. O principal fator que os impulsiona a mobilidade residencial tem sido a procura por 

uma maior qualidade de vida em áreas aprazíveis. Para manter seu status, esses grupos 

substituem as habitações antigas por outras novas, prática comum no bairro Recanto dos 

Vinhais, com o aumento da renda familiar esses moradores fazem transformações em suas 

residências, com isso surgem cada vez mais condomínios fechados horizontais e verticais, com 

novos estilos de habitar.  

Investimentos anunciados pelo governo estadual e municipal, como a via Expressa, 

alavancarão a economia do bairro, atraindo investimentos para as imobiliárias. A via Expressa 

vai beneficiar cerca de 300 mil habitantes de mais de 20 bairros de São Luís. Com investimentos 

de R$ 100 milhões, a nova avenida prevê a ligação da Avenida Colares Moreira – passando 

pela Carlos Cunha – até a Avenida Daniel de La Touche, na altura do Ipase. A obra vai interligar 

os bairros do Jaracati, Cohafuma, Recanto dos Vinhais e Maranhão Novo, por meio de alças 

acopladas à via. Segundo O, Neill (1983), o consumo habitacional se realiza de forma distinta 
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em relação aos outros bens, já que o produto em tela, o imóvel, apresenta-se extremamente, 

atrelado ao espaço, pressupondo a circulação não só do produto, mas de seus consumidores. 

A produção de moradias está subordinada as estratégias políticas dos capitais 

incorporadores que, ao modificarem o uso do solo urbano, definem um percurso de existência 

das localidades urbanas. O bairro Recanto dos Vinhais sofreu esse processo da modificação do 

uso do espaço urbano, quando o lucro da valorização dos imóveis comercializados, resultantes 

das estratégias utilizadas pelo mercado imobiliário atingiu expectativas inesperadas. Nota-se 

ainda que no mercado imobiliário é evidente uma forte atratividade pelas áreas próximas a orla 

marítima pelas famílias de alta renda. 

Como o bairro Recanto dos Vinhais localiza-se próximo a orla, o que viabiliza 

economicamente os empreendimentos residenciais lançados, aumentam as possibilidades sobre 

os lucros com o objetivo de atrair a demanda solvável (famílias de renda alta). Os capitalistas 

imobiliários promoveram mudanças na estrutura física do bairro, ou seja, na estrutura 

intraurbana, permitindo a valorização de algumas áreas e a desvalorização de outras 

(depreciação moral dos imóveis), o que se tornou comum no bairro em função das ocupações 

irregulares ao redor do mesmo, principalmente no final da década de 90. Tais ocupações 

tornaram-se opção de habitação para as famílias de menor renda e baixo poder aquisitivo, 

provocando impactos de natureza comercial e social na composição de vizinhanças. 

 

 

3.3 A verticalização no bairro Recanto dos Vinhais no contexto de outros bairros 

ludovicenses que sofrem o fenômeno da verticalização  
 

 

O fenômeno da verticalização é inerente não somente a um determinado bairro, mas 

a vários sítios de uma mesma cidade, como ocorre nos grandes centros urbanos. Na capital 

maranhense, além do Recanto dos Vinhais, tal situação é comum, sobretudo, nos bairros 

denominados de classe média e média alta. Neste contexto, a cidade nova de São Luís, assim 

chamada devido a sua recente formação, o que foi proporcionado pela construção da ponte 

Governador José Sarney sobre o rio Anil, é composta de bairros, nos quais a verticalização é, 

predominantemente, presente, por exemplo: Ponta D’Areia, Calhau e Renascença. 

Para melhor compreensão desta situação é importante ressaltar a localização e a 

situação geográfica de São Luís. A cidade está situada no litoral do Maranhão, mais 

precisamente no centro do Golfão Maranhense e limita- se ao Norte com o Oceano Atlântico; 

ao Sul com o Estreito dos Mosquitos; a Leste com a Baía de São José; a Oeste com a Baía de 

São Marcos. Delimitada pelos paralelos 2 24 38 e 2 27 17 de latitude Sul e pelos meridianos 44 

02 39 e 44 23 18 de longitude oeste.  

É comum que as urbanizações em geral se deem inicialmente pela costa, como em 

São Luís, visto que a própria urbanização do Brasil se iniciou pela costa explicando, dessa 

forma, por que desde os primórdios o homem faz do uso das áreas costeiras em se tratando não 

só da ocupação habitacional, mas também para a própria extração para sua sobrevivência, o que 

ocorre ainda hoje. 

A faixa litorânea da cidade é de grande adensamento urbano e muito atrativa para 

o setor imobiliário. Para exemplificar, o bairro Ponta D’Areia é mostrado nas Figuras 10 e 11.  
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Figura 10 – Adensamento urbano na Ponta D’areia 

 

 

 

 

 
 

                                                     Fonte: https://www.google.com.br 

 
 

Figura 11 –Península da Ponta D’Areia 

 

 

 

 

 

                                                  

      

                                                        Fonte: https://www.google.com.br 

 

Nas figuras exibidas nota-se a grande quantidade de prédios, construídos em sua 

maioria nas décadas de 1990 e 2000. Observa-se também que as edificações estão localizadas 

entre a área de arrebentação do mar e a Lagoa da Jansen. Em uma primeira análise crítica deste 

tipo de intervenção percebe-se a agressão ao meio ambiente local. Por exemplo, a Lagoa é 

alimentada pelo mar através de um canal que foi aterrado para a urbanização do entorno da 

Lagoa. É fato indiscutível que tal urbanização melhorou o aspecto visual da região e possibilitou 

o crescimento de uma nova cidade, mas ainda é questionamento recorrente pelos ambientalistas 

quais as reais consequências imediatas e em longo prazo desta drástica intervenção em um 

ecossistema consideravelmente sensível.  

A região que compreende os bairros Renascença I, II e Calhau, estes localizados 

nas proximidades da Ponta D’areia, também é caracterizada pela forte presença de edificações 

prediais, conforme mostrado nas figuras 12 e 13. 

 

Figura 12 – Detalhe dos prédios no Residencial Renascença II nas proximidades do  

Comando Geral da Polícia Militar 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: https://www.google.com.br 
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Figura 13 – Verticalização no bairro Calhau 

 

 

 

 

 
 

                                                      Fonte: https://www.google.com.br 
 

 

 
 

 

Comparando-se o fenômeno da verticalização nestes bairros e Recanto dos Vinhais 

percebe-se que há diferenças no seu desenvolvimento entre ambas as localidades. Todos estão 

localizados próximos as praias mais procuradas de São Luís, mais os bairros Ponta D’areia e 

Calhau estão localizados, por assim dizer, na vizinhança das mesmas e os principais shopping 

centers da cidade encontram-se inseridos nos mesmos. Obviamente, isto tem um forte apelo 

imobiliário. Também é válido ressaltar que, embora no período compreendido entre a década o 

início da década de 1990 e o final da década passada houve um surgimento “tímido” de prédios 

no Recanto dos Vinhais, não há espaço disponível no Recanto dos Vinhais para receber a 

quantidade de edificações presentes nos demais bairros já fortemente caracterizados pela 

verticalização. Desta forma, conclui-se que por mais que se construam condomínios verticais 

no bairro Recanto, a verticalização daí resultante jamais chegará a proporção observada nos 

bairros que na Ilha de São Luís estão mais próximos das regiões consideradas fortemente 

atrativas pelos incorporadores imobiliários. 

Em São Luís essa situação tende se agravar pelas seguintes razões: o 

desenvolvimento urbano não é controlado, mas acelerado com densas áreas populacionais, 

provocando impactos aos mananciais; a implementação do sistema de esgoto não é tão rápida 

quanto o desenvolvimento de novas ocupações; a ocupação ilegal em áreas de proteção 

ambiental tem aumentado bastante, em consequência da pobreza e migração, o que mostra que 

o problema do crescimento urbano é resultado da absoluta ausência de políticas econômicas e 

sociais que mantenham as pessoas no campo, incluindo a reforma agrária.  

No Recanto dos Vinhais são facilmente perceptíveis as problemáticas acima 

mencionadas.  Uma região considerável do Conjunto Residencial Vinhais III, pertencente ao 

Recanto dos Vinhais, foi construída sobre um manguezal aterrado. A Figura 14 exibe o limite 

entre o bairro e o manguezal. Além disso, na Figura 15 é fácil observar a ineficiência do sistema 

de coleta de esgoto do conjunto. 

 

Figura 14 – Limite entre as residências e o manguezal no conjunto Residencial Vinhais III 

 

 

 

 

 

 
 

                  Fonte: Denis Silva de Almeida, 2019. 
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Figura 15 – Sistema de coleta de esgoto danificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Denis Silva de Almeida, 2013. 

 
 

 

A construção do condomínio Saint Louis também foi realizada sobre um manguezal 

aterrado, como mostra a Figura 16. 

 
 

Figura 16 – Detalhe da construção do condomínio Saint Louis sobre manguezal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Fonte: Denis Silva de Almeida, 2019. 

 

 As causas da degradação ambiental, também, estão ligadas aos problemas sociais e 

econômicos, como é o caso do surgimento de ocupações irregulares. As Figuras 17 e 18 

mostram a erosão e desmatamento causados pela construção irregular da Vila 25 de março no 

conjunto Portal dos Vinhais. 
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Figura 17 – Erosão do solo na Vila 25 de maio                 Figura 18 – Desmatamento na Vila 25 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Denis Silva de Almeida, 2019.                               Fonte: Denis Silva de Almeida, 2019. 

 
 

Para Garcia (1992) o que singulariza a favela, ou as ocupações irregulares, não é a 

precariedade das habitações em si ou a carência de infraestrutura da área, embora geralmente 

as favelas apresentem tais características. Daí a favela ser definida como uma área de ocupação 

gradual, ou seja, habitações erguidas em terrenos de terceiros, ou até mesmo da União. 

Sendo assim, não há dúvida de que o crescimento populacional no bairro Recanto 

dos Vinhais durante as décadas de 1990 e 2010 impactou negativamente sobre um elenco 

significativo de problemas ambientais. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Verticalização é o processo urbanístico que ocorre em metrópoles e consiste na 

construção de grandes e inúmeros edifícios – o que acaba, ineditamente, dificultando a 

circulação do ar, devido à diminuição do espaço físico plano para a construção. 

O processo de verticalização analisado na presente monografia em nada tem a ver 

com as tentativas de acabar/diminuir o problema do déficit habitacional que é elevado no 

Maranhão. Essa preocupação por parte dos governantes, principalmente o federal, que lança 

projetos como o Minha Casa, Minha vida. 

O bairro atraiu investidores, sobretudo por causa de sua localização, e com isso a 

verticalização no local recebeu a ajuda dos investimentos em infraestrutura que atraíram 

comerciantes e prestadores de serviços à área. 

A diversificação e a especialização do setor terciário transformaram São Luís em 

uma cidade que gira em torno do comércio (lojas, shoppings centers). A diversificação desses 

serviços implica diretamente na diversificação do capital que reflete os variados tipos de uso 

do solo urbano em São Luís. 

No entanto, o crescimento urbano de São Luís e, consequentemente, do Recanto 

dos Vinhais, deve-se em grande parte do êxodo rural, atraindo mão de obra sem especialização 

e, portanto, sem oportunidade para o trabalho formal, o que por sua vez causa o desemprego e 

subemprego em proporções consideráveis. 
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Entre os reflexos socioeconômicos deste crescimento desordenado está o 

surgimento de ocupações irregulares no Recanto dos Vinhais no final dos 90 e que continuam 

se expandindo até os dias atuais. A construção dessas ocupações, por sua vez, gerou reflexos 

ambientais, como, por exemplo, o desmatamento de grandes porções do território, o que causou 

em algumas situações a erosão do solo. Além disso, alguns conjuntos residenciais do bairro 

foram construídos em algumas regiões aterradas de manguezal, causando impactos 

irreversíveis, a este que um dos mais importantes ecossistemas do planeta. 

Desta forma, conclui-se que o crescimento urbano no Recanto dos Vinhais está 

associado à verticalização e diante desse quadro pode-se constatar que o crescimento vertical 

resolve parte dos problemas da carência habitacional, entretanto são evidentes os impactos 

ambientais causados por este processo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 
QUESTIONÁRIO 

 

Faixa Etária 

(    ) Menor de 18 anos                                                   (    ) Entre 18 e 36 anos 

(    ) Entre 36 e 50 anos                                                  (    ) Acima de 50 anos    

 

Sexo 

(    ) Masculino                                                               (    ) Feminino 

 

Grau de escolaridade        

(    ) Analfabeto                                                              (     ) Fundamental Incompleto 

(    ) Fundamental Completo                                          (     ) Médio Incompleto 

(    ) Médio Completo                                                    (     ) Superior Incompleto 

(    ) Superior Completo                                                 (     ) Pós-graduação 

 

Há quanto tempo você mora no bairro Recanto dos Vinhais? 

(    ) Menos de 1 ano                                                      (     ) Entre 1 e 3 anos 

(    ) Entre 3 e 5 anos                                                      (     ) Entre 5 e 10 anos 

(    ) Acima de 10 anos 

 

Durante esse período, você acha que houve mudanças no bairro? 

(    ) Sim                                                                         (     ) Não 

 

(CASO RESPOSTA SEJA AFIRMATIVA) Quais mudanças foram essas? 

(     ) Mudanças climáticas                                             (     ) Mudanças estruturais 

(     ) Mudanças comerciais                                            (     ) Mudanças no trânsito 

(     ) Valorização dos imóveis 

(     ) Mudanças socioeconômicas dos moradores 

 

Como você acha que ocorreu este processo de valorização significativa no bairro do Recanto dos Vinhais? 

(     ) Em função da implantação dos loteamentos 

(     ) Após a construção dos condomínios verticais (prédios) 

(     ) Através do serviços de melhoria e readequação urbana promovida por agentes públicos 

(     ) Através das melhorias realizadas nos imóveis horizontais pelos proprietários  

 

Qual motivo foi determinante para você morar neste bairro? 

(     ) Infraestrutura significativa 

(     ) Excelente localização 

(     ) Próximo a diversos estabelecimentos e prestadores de serviços 

(     ) Próximo ao centro da cidade 

 

O imóvel que você mora é: 

(    ) Alugado        (    ) Cedido     

(    ) Próprio          (    ) Multifamiliar 

 

Como você avalia a estrutura atual do bairro do Recanto dos Vinhais? 

(     ) Excelente            (     ) Muito boa               (     ) Boa             (     ) Ruim            (     ) Péssima     

 

 

O que você acha que o bairro necessita no momento? 

(     ) Ruas pavimentadas                                              

(     ) Sistema de água e esgoto                                        

(     ) Posto de Saúde                                                   

(     ) Policiamento 

(     ) Praças e parques                                                   

(     ) Escolas públicas e privadas 


