
O bairro Serraria está localizado na Região Sul da 
cidade. Em 2010, tinha 4,5 mil habitantes, o que 
representa 0,32% da população do município. Com 
área de 1,75 km², 0,37% da área do município, possui 
densidade demográfica de 2.571,43 habitantes por 
km². É no Serraria que encontramos a mais alta taxa 
de analfabetismo de Porto Alegre, 8,29; o maior 
percentual de domicílios em área de moradia 
precária, 82,36% e o maior percentual de gravidez na 
adolescência: 27,85% dos nascidos vivos tinham 
mães com 19 anos ou menos. Também é o bairro que 
apresenta o menor rendimento médio dos 
responsáveis por domicilio: 1,54 salários mínimos e o 
menor rendimento total nominal mensal dos 
domicílios particulares permanentes que era de R$ 
1.315,37.  Quanto aos indicadores de violência, 
destaca-se que, no ano de 2011, 100% das mortes de 
jovens do sexo masculino ocorreram por homicídio.

Caracterização do bairro

REGIÃO DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Sul

ÁREA 1,75  Km²

POPULAÇÃO 4.500

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 2.571,43 hab./km²

População

Estrutura etária

Serraria

Conforme o Censo de 2010, o bairro Serraria possuía 
4,5 mil moradores. Em 2000 eram 4.682. Houve, 
portanto, uma diminuição da população em 3,89%.
A população residente é composta por 49,69% de 
homens e 50,31% de mulheres. Quanto à cor/raça, 
30,62% da população é negra.

Em 2000, o bairro tinha 
4.682 moradores e em 

2010 houve uma redução 
para 4.500.

 

Bairro Serraria
100% das mortes de jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos
 ocorreram por homicídio.
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Educação

Em 2010, a taxa de analfabetismo do bairro era de 
8,29% – a maior da cidade. São 255 pessoas 
analfabetas. Ao comparar com o bairro Rio Branco 
que era o que apresentava a menor taxa 0,26%, a 
desigualdade no interior da cidade é de 32,47 
vezes. A taxa de analfabetismo de Porto Alegre é de 
2,27%. De acordo com o Censo Escolar de 2012, há 
apenas uma escola na Serraria. Já no bairro Rio 
Branco, que apresentava a menor taxa de 
analfabetismo, havia 11 escolas no mesmo ano.

Infraestrutura e Meio Ambiente

Em 2010, dos domicílios do bairro, 87,58% eram do 
tipo casa e 12,18% do tipo casa de condomínio.
Do total dos domicílios, 82,36% estavam em área de 
moradia precária2, resultando que 81,67% dos 
moradores (3.675 habitantes) viviam em áreas 
consideradas inadequadas, esse era o maior 
percentual de Porto Alegre.Quanto à iluminação 
pública, apenas 66,69% dos domicílios tinham 
iluminação pública no entorno. Em Porto Alegre a 
média é de 93,79%. Era o terceiro bairro com menor 
percentual de pavimentação, 32,59%,  em Porto 
Alegre, 87,86% das ruas são pavimentadas. Tinha 
23,81% dos domicílios com esgoto a céu aberto no 
entorno sendo o terceiro maior percentual, e 12,03% 
dos domicílios tinham lixo acumulado no entorno, 
maior percentual da Região Sul do Orçamento 
Participativo.

A pirâmide populacional1 do bairro é formada por 
24,69% de crianças (0 a 11 anos), 15,78% de 
adolescentes (12 a 18 anos); 19,16% de jovens (19 a 
29 anos); 41,26% de adultos (30 a 59) e 15,04% de 
idosos (60 anos e mais).
Contata-se, também, uma redução expressiva na 
população de crianças, que passou de 30,65%, em 
2000, para 24,69% em 2010. De forma contrária, há 
aumento na população de idosos, que passou de 
4,53% para 6,64%, representando um aumento de 
46,57% da população idosa no bairro Serraria.

Saúde

No Serraria é alto o percentual de gravidez na adolescência, 
em 2011, 27,85% dos nascidos vivos eram de mães que 
tinham 19 anos ou menos. Os bairros Jardim Izabel, 
Mont’Serrat, Boa Vista, Higienopólis e Pedra Redonda ese 
percentual foi  zero. Segundo o  artigo “Gravidez na 
adolescência – determinante para prematuridade e baixo 
peso”3, as gestações na adolescência, bem como o 
ambiente socioeconômico e cultural em que está inserida a 
jovem mãe, estão associadas ao aumento da frequência de 
recém-nascidos de baixo peso e de prematuros.

Serraria Porto Alegre

Iluminação Pública
Pavimentação
Esgoto a céu aberto

66,69% 93,79%
32,59% 87,86%

23,81% 5,17%
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Renda e Trabalho

Em 2010, o bairro Serraria apresentava o menor 
rendimento médio dos responsáveis por 
domicilio,1,54 salários mínimos, e também o menor 
rendimento total nominal mensal dos domicílios 
particulares permanentes, que era de R$ 1.315,37. 
No outro extremo, no bairro Pedra Redonda, o 
rendimento médio dos responsáveis era de 18,24 
salários mínimos, e o rendimento total era de R$ 
11.752,18.
Aspecto relevante quanto à renda é a concentração 
de empregos formais e o valor da remuneração 
percebida por estes trabalhadores. Conforme a 
Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério 
do Trabalho, em 2010, havia o registro de 31 
empregos formais, sendo que 48,39% recebiam de 
1,01 a 1,5 salários mínimos e 41,94% de 1,51 a 2 
salários mínimos, Ou seja, dos 31 empregados 28 
percebiam até 2 salários mínimos.  

Violência

Em 2011, no bairro Serraria, 12,5% das mortes de 
mulheres ocorreram por homicídio. A segunda maior 
foi de 5,88% no bairro Santa Maria Goretti. Já em 
Porto Alegre, a taxa é de 0,59%.
Quanto ao homicídio juvenil masculino, de todos os 
jovens que vieram a óbito, a causa foi o homicídio. 
Ou seja, 100% de jovens, de 15 a 29 anos, morreram 
por homicídio no bairro Serraria. Conforme Julio 
Jacobo, no Mapa da Violência 2012, preocupam não 
só as magnitudes, mas, sobretudo a tolerância e 
aceitação tanto da opinião pública quanto das 
instituições encarregadas de enfrentar o que Jacobo 
chama de flagelo.

Adolescentes com pouco ou nenhum suporte emocional, 
seja pela presença de conflitos na família ou ausência dos 
pais, em geral, apresentam poucos planos e expectativas 
quanto à escolaridade e a profissionalização, o que os torna 
mais vulneráveis aos fatores de risco desta faixa etária. No 
caso do Serraria, este fato fica evidenciado, pois 54,43% dos 
nascidos vivos eram de mães com baixa escolaridade, o 
percentual mais alto entre os bairros de Porto Alegre

54,43% dos nascidos vivos eram de mães 
com baixa escolaridade, o percentual 
mais alto entre os bairros de Porto Alegre.

Em 2011, 27,85% dos nascidos vivos eram
de mães que tinham 19 anos ou menos.

O aumento da frequência de recém- nascidos 
de baixo peso e de prematuros está ligada 
a fatores como gestações na adolescência, 
ambiente socioeconômico e cultural.

100%
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Em 2011, o percentual de mulheres 
vitimas de homicídios no bairro 
Serraria era de
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BAIRRO SERRARIA

8,29
Taxa de

analfabetismo
na SERRARIA,

em 2010

2,27
Taxa de

analfabetismo
em PORTO ALEGRE,

em 2010.

De acordo com o Censo Escolar de 2012, 
há apenas UMA escola na Serraria.

Saúde

54,43% dos nascidos vivos eram de mães 
com baixa escolaridade, o percentual 
mais alto entre os bairros de Porto Alegre.

Em 2011, 27,85% dos nascidos vivos eram
de mães que tinham 19 anos ou menos.

O aumento da frequência de recém- nascidos 
de baixo peso e de prematuros está ligada 
a fatores como gestações na adolescência, 
ambiente socioeconômico e cultural.

Infraestrutura
e meio ambiente
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