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A população de idosos no bairro Sarandi passou de 7.811, 

em 2000, para 10.793 em 2010, representando um 

aumento de 34,97%. No mesmo período, Porto Alegre 

teve um aumento de 27,46%. No bairro que contava com 

91.366 habitantes em 2010, o mais populoso de Porto 

Alegre, a população idosa representa 11,81% do total. 

Esse é um dos aspectos mais relevantes apresentado pelo 

Sarandi na última década: o envelhecimento 

populacional expressivo. No tema da educação, a 

informação que se sobressai é a redução da taxa de 

abandono escolar no ensino fundamental que diminuiu 

45,31% de 2010 para 2011.

Destaca-se também que o bairro é um “polo” 

empregador, sendo o terceiro bairro com o maior número 

de empregos formais, são 28.930 postos, distribuídos nos 

setores agropecuário, comércio, construção civil, 

indústria e de serviços. Em segundo e primeiro lugar 

aparecem os bairros Floresta e Centro Histórico, com 

33.237 e 250.451 empregos formais, respectivamente.

A seguir apresentamos perfil do bairro com informações 

sobre a caracterização do bairro, população, saúde, 

educação, renda e trabalho, infraestrutura e meio 

ambiente, violência e mobilidade, a partir dos indicadores 

disponíveis na ferramenta Porto Alegre em Análise.

Caracterização do bairro

REGIÃO DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Norte

ÁREA 28,76 Km²

POPULAÇÃO 91.366

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 3.176,84 hab./km²

Demografia

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) constata-se um envelhecimento 

expressivo da população do bairro. Ocorreu um aumento 

de jovens, adultos e idosos, sendo que neste último grupo 

houve um aumentou de quase 35% em uma década, 

passando de 7811 para 10793 idosos residentes no 

bairro. No mesmo período, o número de idosos na cidade 

aumentou 27,46%. Em termos absolutos é o bairro com o 

maior número de idosos. Por outro lado a população de 

crianças e adolescentes diminuiu de um período 

censitário para outro, destacando-se a redução de quase 

20% da população de crianças.
Estrutura etária
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Domicílios
O bairro é predominantemente formado por casas, no 

entanto, o percentual de domicílios tipo apartamento já 

representa 22,81, em 2000 o percentual era de 19,56, 

indicando uma tendência de verticalização dos 

domicílios. Em comparação com a cidade percebe-se uma 

diferença quanto ao tipo do domicílio, em Porto Alegre o 

tipo apartamento representa quase 50%.

Dos domicílios do Sarandi 13,96% estavam em áreas de 

moradia precária, um pouco acima do de Porto Alegre 

que era de 11,02%, porém bem abaixo dos bairros 

Serraria (82,36), Bom Jesus (47,75) e São José (47,16).

Saúde

O percentual de nascidos de mães com

baixa escolaridade no bairro 
em 2012.

reduziu 22%

O percentual de gravidez na adolescência

em 2012.reduziu 7% 

O pré-natal adequado piorou, atingindo

em 2012.62,26% 

O percentual de nascidos de mães com baixa escolaridade no 

Sarandi apresentou uma redução de 22%, passando de 34,48%, 

em 2004 para 26,81% em 2012. Em Porto Alegre, percentual é de 

23,39%.

O percentual de gravidez na adolescência também reduziu 7%. 

Passou de 18,85% para 17,48%. Em Porto Alegre, o percentual é 

de 14,69%.

Entretanto, o pré-natal adequado piorou, no mesmo período, 

passando de 64,68% em 2004, para 62,26% em 2012. Em Porto 

Alegre o percentual é de 70,41%.

Educação

Destaque positivo no Sarandi foi a redução expressiva da 

taxa de abandono escolar no ensino fundamental que 

passou de 1,05, no ano de 2010, para 0,57, no ano de 

2011, uma melhora de 45,31%.

A taxa de analfabetismo do Sarandi é de 3,43, sendo 

maior que a apresentada para a cidade de Porto Alegre 

que era de 2,27, em 2010. Comparando com os demais 

bairros da cidade, encontra-se em uma posição 

intermediária, equidistante, tanto dos bairros Rio Branco 

(0,26), Mont'Serrat e Bom Fim (0,28) que apresentam as 

menores taxas, quanto dos bairros Serraria (8,29), 

Arquipélago (7,71) e Lami (7,01) que apresentam as taxas 

mais elevadas de analfabetismo.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

do Sarandi é superior ao da média da cidade e, em relação 

aos demais bairros encontra-se em posição 

intermediária. Comparando os anos de 2007 e 2009, 

contata-se melhora de 7,14% no IDEB – Anos iniciais, que 

passou de 4,2 para 4,5 e melhora de 5,88% no IDEB – Anos 

finais que passou de 3,4 para 3,6.
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Renda e Trabalho

O rendimento médio dos responsáveis por domicílio do 

Sarandi, em 2010, era de 2,64 salário mínimos (SM) 

metade do apresentado para a cidade de Porto Alegre 

que era de 5,30 SM. a proporção entre o valor 

apresentado no Sarandi e o bairro Pedra Redonda (18,24 

SM) que apresentou o maior rendimento médio era de 

3,44 vezes.

Conforme dados do Observatório do Trabalho, Sarandi é o 

terceiro bairro com maior número de empregos formais, 

com 28.930 postos, ficando atrás apenas dos bairros 

Floresta, com 33.237 e Centro Histórico com 250.451 

empregos formais. 

Em 2010, era o terceiro bairro com maior número de

empregos formais, com , depois28.930 postos
dos bairros Floresta e Centro Histórico, com 33.237 e

250.451 postos, respectivamente.

Infraestrutura e Meio Ambiente

No Sarandi verifica-se que os indicadores de iluminação 

pública, pavimentação e esgoto a céu aberto são um 

pouco piores que os valores apresentados para Porto 

Alegre, conforme figura acima.

Quanto ao lixo acumulado no logradouro constatou-se 

que, em 2010, 14,65% dos domicílios do bairro tinha lixo 

acumulado no entorno. O bairro que apesentou o maior

Sarandi Porto Alegre
Iluminação Pública

Pavimentação

Esgoto a céu aberto

90,74% 93,79%

81,93% 87,86%

5,41% 5,17%

Dados de 2010

percentual foi o Arquipélago, 37,62% e em 18 bairros, 

dentre eles o Jardim Floresta, o percentual foi zero. Em 

Porto Alegre, 5,60% dos domicílios tinha lixo acumulado 

no entorno.

Violência

 Em 2010, ocorreram mortes por
    homicídio . Na
    capital, o valor é de 32,4 mortes por homicídio
  a cada 100 mil habitantes.

44,9 
a cada 100 mil habitantes

Em 2010, no Sarandi houve 44,9 mortes por homicídio a 

cada 100 mil habitantes. Esse valor é superior ao da 

cidade que é de 32,4. Quanto ao homicídio juvenil 

masculino, em 2011, 63,41% das mortes ocorreram por 

homicídio. A taxa da cidade foi de 45,52. Em comparação 

com outros bairros está em uma posição intermediária, 

por exemplo, no bairro Jardim Izabel o percentual foi zero, 

no entanto, nos bairros Chapéu do Sol, Tristeza, Serraria, 

Guarujá. Cavalhada, Jardim Sabará e Anchieta o 

percentual foi de 100

Mobilidade
Em 2011, ocorreram 1.075 acidentes de trânsito no 

bairro, foi o terceiro bairro em que mais ocorreu 

acidentes, ficando atrás do Centro Histórico (1.458) e 

Partenon (1.077). Em relação aos acidentes com 

bicicletas, foi o bairro em que ocorreu o maior número, 

foram 20 no total, representando quase 10% dos 

acidentes registrados na cidade que foi de 249 no ano de 

2011
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O percentual de nascidos de mães com

baixa escolaridade no bairro 
em 2012.

reduziu 22%

O percentual de gravidez na adolescência

em 2012.reduziu 7% 

O pré-natal adequado piorou,

atingindo em 2012.62,26% 

Infraestrutura

e meio ambiente

Sarandi Porto Alegre
Iluminação Pública

Pavimentação

Esgoto a céu aberto

90,74% 93,79%

81,93% 87,86%

5,41% 5,17%

Violência
Em 2010, ocorreram mortes por
homicídio . Na
capital, o valor é de 32,4 mortes por homicídio
a cada 100 mil habitantes.

44,9 
a cada 100 mil habitantes

Trabalho e

renda

Em 2010, era o terceiro bairro com maior número de

empregos formais, com , depois28.930 postos

Mobilidade

Terceiro bairro com maior número de
acidentes de trânsito, depois dos bairros
Centro Histórico e Partenon.
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dos bairros Floresta e Centro Histórico, com 33.237 e

250.451 postos, respectivamente.

Bairro com o maior número de acidentes
envolvendo bicicletas. Foram registrados 20
ocorrências, representando quase 10% dos
acidentes com bicicletas em Porto Alegre.

www.observapoa.com.br
facebook.com/observapoa
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