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ABSTRACT 

This article discusses the urban sprawl, new subdivisions and densification constructive in Marau a 
municipality in north-central state of Rio Grande do Sul This fact due to its significant industrial 
economic activity, responsible for about 200 companies and 6,500 jobs, gives the town an important place 
in the ranking GDP (Gross Domestic Product) and GDP per state. In the period 1996 to 2003, the 
municipal population grew from 25,348 inhabitants to 30,193, a increase of 19.11%, and in relation to 
urban population growth, the increase was 45% in the same period. The study examines the process of 
urbanization of the municipality from socioeconomic data, projects and new buildings and urban 
developments. As a result, it appears that the new developments are composing the urban fabric, creating 
new paths, fulfilling its peripherals limits and wastelands. Developed under the law of soil division, they 
are directed to low and middle income, including social housing. Thus, there is intense development in 
real estate, unusual in small towns, with significant increases in the value of the urban lots, advertising 
and striking trend of continuity due to the persistence of the attractiveness of investments in the industry. 

RESUMO 

Este artigo aborda a expansão urbana, os novos loteamentos e a densificação construtiva de Marau, 
município localizado no centro-norte do estado do Rio Grande do Sul.  Este fato decorrente de sua 
expressiva atividade econômica industrial, responsável por cerca de 200 empresas e 6.500 empregos, 
confere ao município de Marau uma colocação importante no ranking do PIB (Produto Interno Bruto) e 
no PIB per no estado. No período de 1996 a 2003, a população municipal cresceu de 25.348 habitantes 
para 30.193, num acréscimo de 19,11%, sendo que em relação ao crescimento da população urbana, o 
acréscimo foi de 45% no mesmo período.  O estudo analisa o processo de urbanização do município a 
partir de dados socioeconômicos, dos projetos urbanos e da análise de novos edifícios e loteamentos 
municipais. Como resultado, verifica-se que os loteamentos estão compondo a malha urbana, gerando 
novos traçados, preenchendo limites periféricos e vazios urbanos. Desenvolvidos sob legislação de 
parcelamento do solo, são voltados para a baixa e média renda, inclusive de interesse social. Desta forma, 
observa-se um intenso desenvolvimento no setor imobiliário, incomum em cidades de pequeno porte, com 
acréscimo significativo no valor dos lotes urbanos, publicidade marcante e tendência de continuidade em 
virtude da persistência do atrativo de investimentos no setor industrial.  
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1. INTRODUÇÃO  

A urbanização é um processo caracterizado pelo desenvolvimento da esfera urbana em 
determinadas sociedades em oposição ao desenvolvimento da esfera rural. Portanto, é uma 
evidência do crescimento das cidades em função do número da população urbana comparada à 
rural. Essa transformação para as cidades e na vida das pessoas está ligada às características e 
vocações de cada município, através das suas potencialidades econômicas e culturais e da sua 
importância regional.  
 

Uma ruptura brutal, única nos anais da história, acaba de destacar, em três quartos de 
século, toda a vida social do Ocidente de seu quadro tradicional e notavelmente concorde 
com a geografia. 
A causa desta ruptura – seu explosivo – é a intervenção súbita, em uma vida ritmada, até 
então, pelo andar do cavalo, da velocidade na produção e no transporte das pessoas e das 
coisas. Com seu aparecimento, as grandes cidades explodem ou se congestionam, o 
campo se despovoa, as províncias são violadas no âmago de sua intimidade. Os dois 
estabelecimentos tradicionais (a cidade e a aldeia) atravessam, então, uma crise terrível. 
Nossas cidades crescem sem forma, indefinidamente. A cidade, organismo urbano 
coerente, desaparece: a aldeia, organismo rural coerente, traz os estigmas de uma 
decadência acelerada: colocada em inopinado contato com a grande cidade, é 
desequilibrada e desertada. (Le Corbusier, 1971, p. 09). 

 
O urbanismo, no entanto, corresponde à ação de ordenar e projetar as cidades, porém o rápido 
crescimento e o processo de metropolização do Brasil levaram à formação de cidades, que desde 
já, nasceram problemáticas, pois a urbanização brasileira foi rápida e desordenada, através da 
migração da população rural para as cidades.  
 
O processo de urbanização se dá pelos atrativos que as cidades oferecem através dos setores de 
desenvolvimento que cada região e, conseqüentemente, cada município possui. Assim, este 
artigo visa apresentar e discutir o rápido processo de urbanização do município de Marau, em 
função do seu desenvolvimento industrial. Para tanto se apresenta à localização do município e 
sua contextualização econômica, após considerações sobre o município com destaque para o 
Setor Industrial e o conseqüente crescimento populacional com novos lotes urbanos, bem como 
as transformações sócio-econômicas no município de Marau, em especial as transformações 
urbanas e suas variáveis. 
 
Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas documentais, consulta de artigos e livros, 
levantamento de dados comprovados, como também, através de pesquisas de campo e 
entrevistas, obtendo-se informações importantes para os resultados do mesmo. As pesquisas 
abordaram conceitos gerais como também em específico para o município de Marau. 
 
 
2 MARAU: LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO 
 
Conforme a denominação do Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE), que é uma 
iniciativa política do estado do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento das diversas regiões e 
pelas estatísticas econômicas dessas, o estado do Rio Grande do Sul, está dividido em 28 
COREDES. Dentre esses, o Conselho Regional de Desenvolvimento Produção (COREDE 
Produção), em específico, possui uma população total de 353.447 habitantes e uma área de 6.781 
km², conforme dados de 2006 (IBGE, 2008). O Corede Produção é composto por 23 municípios 
e tem Passo Fundo como cidade pólo.  
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Dentre os municípios que compõe o Corede Produção, encontra-se Marau, município fundado 
por descendentes de imigrantes italianos, localizado no norte do estado do Rio Grande do Sul, 
que teve sua emancipação política em fevereiro de 1955. 
 
 

 
 
 

 

Fonte: Planetageo, 2008.  
 
 

 
 

Figura 1: - Mapas de localização do município de Marau na região, estado e município de Marau 
 
Antes disso, no espaço entre a década de 1920 à década de 1960, o setor primário, com a criação 
de suínos e a agricultura, era a atividade de subsistência para a população. Com o passar dos 
anos e novas tecnologias disponíveis no mercado, na década de 1970 houve a instalação de 
agências bancárias, o cooperativismo agrícola e a mecanização da lavoura. Estes processos 
marcaram a mudança do perfil da produção marauense, voltando-se para a monocultura. 
Entretanto, a crise no setor, verificada na década de 1980, provocou não somente um grande 
êxodo rural, mas uma nova mudança na atividade econômica. Nas duas últimas décadas o setor 
secundário impulsionou as indústrias de Marau, tornando-se destaque, também, no cenário 
internacional. O setor industrial contribuiu para aumento do PIB do município, privilegiando sua 
colocação entre os mais importantes do estado (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU, 
2008). 
 

Tabela 1:  Empresas com maior número de empregados no município de Marau 
 

Empresas Número aproximado de empregos gerados 

Perdigão 5.000 

Fuga Couros 684 

GSI 563 

Metasa 520 

Nova Era 300 
Fonte: AS DEZ indústrias que mais empregam em Marau. Jornal Folha Regional de Marau, Marau, ed. 594, p. 1-

12, 21 maio de 2008. (Caderno Especial Dia da Indústria). 
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Segundo dados da Prefeitura Municipal de Marau (2008), os setores de alimentos, couros, metal-
mecânico e equipamentos para avicultura e suinocultura, atualmente, somam o equivalente a 200 
empresas, entre elas 12 de grande porte, totalizando mais de 6.500 empregos. O comércio, com 
mais de 860 estabelecimentos e a prestação de serviços com seus 1.300, também são geradores 
de empregos no município. As empresas que se destacam no município com maior número de 
empregados estão na tabela 1:  
 
Essas transformações no desenvolvimento econômico modificaram a demografia de Marau: de 
25.348 habitantes registrados no ano de 1996, o município passou a 30.193 habitantes em 2003. 
A urbanização também se evidencia neste período: a cidade passou de 17.120 moradores na área 
urbana para 24.964, apresentando um crescimento de aproximadamente 45% (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARAU, 2008).  
 
Assim, pela contextualização apresentada, e considerando que a urbanização está ligada à 
evolução das cidades, especialmente em sua fase industrial, pode-se avaliar a atual situação 
sócio-econômica do município de Marau perante a sua região que é a COREDE Produção, no 
que se refere ao seu alto poder industrial e conseqüente crescimento populacional, pode-se dizer 
que Marau está em franco processo de urbanização. 
 
 
3 O SETOR INDUSTRIAL, O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E OS NOVOS 
LOTEAMENTOS URBANOS 
 
Com o estímulo ao crescimento das indústrias e maior necessidade de mão-de-obra, as 
preocupações com a infra-estrutura habitacional devem ser analisadas com cuidados e 
precauções. O setor imobiliário com a proposição de novos loteamentos, conforme Decreto nº. 
2.438 de 28 de Julho de 2000, que dispõem sobre o Parcelamento do Solo, estimula o 
crescimento através de novos lotes, tanto nas regiões limítrofes da área urbana como também 
para preencher os vazios urbanos do município (PMM, 2000). 
 
Conforme o art. 10 do Código, os parcelamentos do solo urbano regidos pela presente Lei 
Municipal, em função do uso a que se destinam, classificam-se em: 

I – residenciais – são aqueles destinados ao uso residencial e às atividades comerciais e 
de serviços que lhes são complementares; 
II – de interesse social – são os loteamentos residenciais executados pelo Poder Público e 
destinados à população de baixa renda; 
III – para implantação de sítios de recreio – são aqueles localizados em área urbana 
destinada a esta finalidade por Lei Municipal; 
IV – industriais – são aqueles destinados ao uso industrial e às atividades comerciais e de 
serviços que lhes são complementares (PMM, 2000). 

 
O parcelamento do solo obedecerá às zonas de uso previstas por Lei Municipal. Também se 
considera parcelamento para fins urbanos, os lotes industriais singulares de qualquer área, 
situados na ZCI (Zona Comercial e Industrial) e ou nas zonas de expansão urbanas destinadas à 
ZCI. 
 
Os loteamentos urbanos também estimulam a migração permanente de novos habitantes tanto de 
outras cidades como do interior do próprio município. Em função do êxodo rural que Marau está 
vivenciando, fato que acompanha uma tendência mundial, os níveis de urbanização mostram-se 
em crescente desenvolvimento. Nesse contexto, a população do COREDE Produção, que na 
década de 1970, tinha 60,64% da população vivendo no meio rural e apenas 39,36% no meio 
urbano, mostra uma situação inversa em 2000, onde 77,10% da população era pertencente à área 
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urbana. Isso resultou em maior expansão urbana nos municípios do COREDE Produção e os 
lotes urbanos, em específico no município de Marau, tiveram acréscimo no seu valor de 
mercado.  
 
No ano de 2000, os municípios com maiores taxas de urbanização da região eram: Passo Fundo 
(97,20%), Carazinho (94,00%), Palmeira das Missões (80,70%) e Marau (80,40%).  Já os 
municípios que apresentam menores taxas de urbanização eram: Vila Lângaro (10,10%), Mato 
Castelhano (15,90%), Novo Barreiro (21,20%) e Santo Antônio do Palma (22,00%). 
 

Tabela 2: Participação relativa da população urbana e rural em Marau 
Ano Urbana Rural 
1970 18,3% 81,7% 
1980 36,1% 63,9% 
1991 63,0% 37,0% 
2000 80,4%  19,6%  

Fonte: IBGE, 2008. 

 
Estes dados demonstram o processo de urbanização que vem ocorrendo em Marau. Além da 
população que migra do interior do município, também há a migração de pessoas de outras 
cidades, buscando oportunidades de trabalho (tab. 2). 
A tabela 3 apresenta informações referentes à população e taxa de crescimento anual da 
população urbana e rural do município de Marau no final da década de 90. 
 

Tabela 3: População e taxa de crescimento anual da população urbana e rural do município de Marau 
População 1997 1998 1999 2000 Crescimento [%] 
Urbana 19.911 21.001 21.708 22.645 (+) 1.9 
Rural 6.125 5.733 5.733 5.513 (-) 1.5 

Fonte: Montoya, 2001. 

 
Com base na tabela 3, pode-se identificar que já no final da década de 1990 ocorria processo de 
urbanização crescente no município de Marau.  A taxa de crescimento demográfico de 1996 a 
2000 foi de 2,66%, sendo a maior da região Produção que apresentou uma taxa de 1,01%. A 
média do estado foi de 1,39% 
 
 
4 TRANSFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS NO MUNICÍPIO DE MARAU 
 
4.1 Condições de vida das populações municipais 
 
No período de 1991 a 1998, a FEE, (Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, 
2001) calculou o Índice Social Municipal Ampliado (ISMA) que considerava a situação do 
município em relação a quatro indicadores: 

a) Condições de Domicílio e Saneamento; 
b) Educação; 
c) Saúde; e,  
d) Renda.  

 
Essa metodologia ordenava a colocação dos municípios no estado, porém sem indicar se as 
condições de saúde ou as condições de moradia da população do município melhoraram ou 
pioraram ao longo do tempo (Tab. 4).  
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Tabela 4:  Condições de domicílio e saneamento dos municípios do COREDE Produção 
 

MUNICÍPIOS 1991 O91 1998 O98 2000 O2000 
Sarandi 0,471 7 0,544 8 0,666 1 
Passo Fundo 0,617 1 0,655 1 0,649 2 
Soledade 0,524 4 0,586 4 0,617 3 
Marau 0,459 9 0,541 9 0,583 4 
Carazinho 0,566 2 0,590 3 0,560 5 
Rondinha 0,370 16 0,450 15 0,518 6 
Nova Boa Vista -  0,197 26 0,510 7 
Palmeira das Missões 0,458 10 0,533 10 0,494 8 
Constantina 0,397 15 0,479 13 0,465 9 
Tapejara 0,459 8 0,584 5 0,461 10 
Ciríaco 0,436 13 0,566 6 0,409 11 
Coxilha -  0,238 21 0,339 12 
Sertão 0,527 3 0,615 2 0,335 13 
Santo Antônio do Planalto -  0,257 20 0,327 14 
Ronda Alta 0,435 14 0,420 16 0,322 15 
Nova Alvorada 0,078 22 0,139 33 0,317 16 
Casca 0,450 12 0,533 11 0,315 17 
Chapada 0,503 5 0,565 7 0,273 18 
Coqueiros do Sul -  0,317 17 0,241 19 
David Canabarro 0,456 11 0,496 12 0,216 20 
Água Santa 0,478 6 0,453 14 0,204 21 
Vila Lângaro -  0,214 22 0,121 22 
São José das Missões -  0,208 24 0,098 23 
Vila Maria 0,152 20 0,174 28 0,085 24 
Muliterno -  0,122 35 0,075 25 
São Domingos do Sul 0,170 18 0,182 27 0,073 26 
Nicolau Vergueiro -  0,307 18 0,055 27 
Ernestina 0,236 17 0,287 19 0,055 28 
Vanini 0,095 21 0,154 32 0,054 29 
Mato Castelhano -  0,210 23 0,051 30 
Camargo 0,160 19 0,206 25 0,051 31 
Santo Antônio do Palma -  0,123 34 0,051 32 
Pontão -  0,173 29 0,050 33 
Novo Barreiro -  0,162 31 0,048 34 
Barra Funda -  0,107 36 0,048 35 
Gentil -  0,163 30 0,046 36 

Fonte: FEE, 2008. 

 
Com a criação, em 2000, do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) e com 
modificações nos componentes da ISMA e respectivos pesos no índice global, foi possível 
contribuir para a definição de políticas públicas que reduzam gradativamente as desigualdades 
do estado. O IDESE trabalha com o bloco adicional de Domicílio e Saneamento e tem a 
classificação dos municípios em três grupos:  

a) Baixo Desenvolvimento (índices até 0,499); 
b) Médio Desenvolvimento (entre 0,500 e 0,799); e,  
c) Alto Desenvolvimento (maiores que 0,800).   

 
Analisando as condições de domicílio e saneamento dos municípios do COREDE Produção, 
Marau se destaca pela conquista de posição, que era a 9ª em 1991 e 1998 e a 4ª no ano de 2000, a 
qual se refere a Tabela 4. Essa troca de posições é em funções da própria dinâmica regional, 
porém os índices médios da condição de domicílio e saneamento da região permitem afirmar que 
tão somente os municípios de Sarandi, Passo Fundo, Soledade, Marau, Carazinho, Rondinha e 
Nova Boa Vista, podem ser classificados, segundo o IDESE, como municípios com médio 
desenvolvimento no COREDE Produção porque seus índices são maiores que 0,500. 
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Examinando-se os resultados para Marau, observa-se que “Domicílio e Saneamento” consistia 
no pior bloco, com um índice de 0,58 impulsionando a média para baixo. Excluindo-se esse 
bloco, o índice médio do município ficaria em 0,84, que é superior ao valor de 0,809 para o IDH 
calculado para o Rio Grande do Sul em 2000.  
 
Para os índices de educação, renda, saneamento e saúde, apresentados na tabela 5, pode-se 
analisar que o município de Marau possui índice total de 0,783, que é superior ao apresentado 
para o estado do Rio Grande do Sul que totaliza 0,760. 
 
Tabela 5:  Índice de Desenvolvimento Socioeconômico – Marau (2004) – comparação do Idese Municipal com 

o Idese do Estado do Rio Grande do Sul 
 Índices 
Educação 0,869 
Renda 0,824 
Saneamento 0,585 
Saúde 0,852 
Idese Municipal 0,783 
Idese do Estado do Rio Grande do Sul 0,760 

Fonte: FEE, 2008. 

 

 
4.2 Analisando a evolução do PIB – Produto Interno Bruto - de Marau 
 
O desenvolvimento econômico de uma região ou localidade define-se pela existência de 
crescimento econômico contínuo, em ritmo superior ao crescimento demográfico, envolvendo 
mudanças de estruturas e melhoria de indicadores econômicos e sociais. 
O PIB – Produto Interno Bruto, representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos 
em uma determinada região num dado período, com o objetivo de avaliar a atividade econômica 
de uma região. 
 

Tabela 6: - Dados da economia geral e da indústria de Marau 
 

Produto Interno Bruto do município de Marau 
Ano Total geral R$ Total da indústria no PIB R$ Percentual da indústria no PIB % 
2005  
Oficial 836.460.000,00 491.348.352,00 58,74 
2006 Projeção 920.106.000,00 551.327.515,00 59,92 
2007 Projeção 1.012.116.600,00 618.504.454,26 61,11 
* Projeção de aumento de 10% (ano) no PIB e 2% (ano) na participação das indústrias para os anos de 2006 e 
2007 
    
    
PIB per capta do município de Marau  
Ano Total (R$)                            Crescimento percentual (%)  
2002 18.188,00 _  
2003 22.555,00 24,01  
2004 24.077,00 6,75  
2005 25.897,00 7,56  
2006 Projeção 27.709,79 7  
2007 Projeção 29.788,02 7,5  

Fonte: AS DEZ indústrias que mais empregam em Marau. Jornal Folha Regional de Marau, Marau, ed. 594, p. 1-

12, 21 maio de 2008. (Caderno Especial Dia da Indústria), baseado em informações do IBGE. 
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O setor Industrial é responsável pela qualificação do PIB do município de Marau na região que 
está inserido como também, no estado do Rio Grande do Sul. O PIB também é utilizado para 
avaliar a qualidade de vida da população quando dividido pelo número de habitantes. É o 
chamado PIB per capita. Segundo dados da Prefeitura Municipal, atualmente o PIB do 
município corresponde a R$ 761.484.482,00 e o PIB per capita equivale a R$ 25.654,00. 
 
Frente a isso, com análise comparativa entre os dados do município de Marau na região e no 
estado, pode-se considerar que o município de Marau possui uma ótima qualificação de PIB e 
PIB per capita e se apresenta como um município com médio desenvolvimento no COREDE 
Produção. A projeção de crescimento econômico, em função do crescimento do PIB é benéfica e 
impulsiona a boa qualificação de vida da população. 
 
 
5 TRANSFORMAÇÕES URBANAS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 
 
5.1 Contexto regional e municipal de Marau 
 
Município classificado como de porte médio-superior, Marau localiza-se no noroeste do estado 
do Rio Grande do Sul, na região do Planalto Médio, microrregião de Passo Fundo e distante 
269km de Porto Alegre, a capital do estado (fig. 1) A área física do município ocupa 651,11km², 
correspondente a 0,23% da área estadual. Conforme dados do IBGE, 2006, o município 
registrava o número de 33.006 habitantes. 
 
 

 
Fonte: PMM, 2008. 

Figura 2: Mapa do Município de Marau na região , 2008 
 
 
Na figura 3, apresenta-se um mapa ilustrativo da cidade de Marau, com limite de expansão 
urbana atual, na cor magenta, setorização de zonas/usos na coloração ciano e áreas de 
preservação permanente e proteção ambiental em verde. 
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PMM, Mapa da Cidade de Marau, 2008. 

Figura 3: Planta da área urbana de Marau, 2008. 
 
 
5.2 Densificação urbana e desenvolvimento imobiliário 
 
Com a industrialização e conseqüente urbanização no município de Marau, pode-se então 
visualizar um aumento da população e da expansão urbana e densificação construtiva. Segundo 
dados de junho de 2007 da Prefeitura Municipal de Marau, é significativamente crescente o 
número de Obras Licenciadas que tem entrada no Departamento de Engenharia Técnica da 
Secretaria Municipal de Cidade, Trânsito e Meio Ambiente(Tab. 7). 

 
Tabela 7: Obras licenciadas desde o ano de 1997 no município de Marau 

 
Ano 

 
Obras Licenciadas 

[nº] 
Área total das obras  

licenciadas [m²] 
Área média das obras 

[m²] 

1997 540 79307,07 146,86 

1998 489 72629,70 148,53 

1999 510 66560,56 130,51 

2000 630 78380,01 124,41 

2001 461 73858,28 160,21 

2002 441 65576,73 148,70 

2003 363 50493,18 139,10 

2004 341 79928,89 234,40 

2005 327 85636,01 261,88 

2006 408 90870,00 222,72 

2007* 231 50408,44 218,22 

Total 4741 793648,87 167,40 

* Dados levantados até dia 26 de junho de 2007.  
Fonte: PMM, 2008. 

 
Segundo os dados da Tabela 7, pode-se notar que o número de obras licenciadas não cresce 
proporcionalmente com a área construída. Isso significa que edificações de maior porte e com 
maior metragem estão sendo construídas em Marau.  
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Porém o grande número de obras residenciais, como mostra a tabela 8 – Tipos de obras em 
Marau no ano de 2007 (até o dia 26 de junho de 2007), reforça a idéia de que o Município de 
Marau tem grande tendência a prosseguir no seu ritmo de crescimento atual, o que levará dentro 
de pouco tempo a expansão urbana para locais que permitam um crescimento urbano mais 
ordenado (PMM, 2007). 
 

Tabela 8: Tipos de Obras em Marau no ano de 2007 (até 26 de junho de 2007) 
 

Uso da edificação Porcentagem [%] 

Residencial 75 

Comercial e Residencial 12 

Comercial 8 

Industrial 5 

Total 100 
Fonte: PMM, 2007 

 

 
5.3 Expansão urbana e novos loteamentos 
 
Em virtude do dinamismo que passa a caracterizá-la, a partir da década de 1990, a cidade 
começa a receber migrantes de todas as regiões. O fato preocupante, nesse caso, é que ao exercer 
atração para os fluxos migratórios, a cidade enfrenta um crescimento urbano em total desajuste 
com a capacidade de absorção da mão-de-obra que aflui para ela. Em conseqüência deste fato, há 
um considerável aumento nas taxas de crescimento populacional urbano, o que contribui para 
uma rápida expansão da cidade, agravando os problemas urbanos, principalmente aqueles 
relacionados à falta de moradias, confirmando a idéia de que todo o crescimento populacional 
provoca extensão da cidade e de seus subúrbios. 
 
Se for levado em consideração que o número de lotes urbanos aumentou em 1.825 unidades de 
2003 até junho de 2007 e o número de lotes baldios no município aumentou 155 unidades, pode-
se notar o crescimento que a Construção Civil vem imprimindo a Marau (BELLA CASA, 
2007a). 
 
Os novos loteamentos urbanos, que estão sendo desenvolvidos a partir do Decreto nº 2.438, de 
28 de Julho de 2000, Parcelamento do Solo, que consolida a redação das Leis Municipais nº 
1.213 de Janeiro de 1987, Lei 1.472, de 21 de Setembro de 1990 e Lei 2.966, de 25 de Julho de 
2000, dispõem sobre o parcelamento do solo e a realização de condomínios por unidades 
autônomas para fins Urbanos, os quais dependerão de aprovação e licença da Prefeitura 
Municipal, através de seu órgão competente. O parcelamento do solo será permitido para fins 
urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbanas deste Município. 
 
Conforme informações do art. 45, do Decreto nº 2.438, citado acima, os loteamentos 
residenciais, inclusive os de interesse social, devem compor a seguinte infra-estrutura: 

a) demarcação de quadras e lotes; 
b) abertura de vias de comunicação; 
c) colocação de meio-fio e sarjeta; 
d) pavimentação asfáltica ou com paralelepípedos regulares; 
e) instalação da rede de abastecimento de água potável e outros equipamentos exigidos 
pela CORSAN; 
f) instalação de rede de energia elétrica trifásica, sustentada por postes de concreto; 
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g) instalação de rede de drenagem pluvial, executada com canalização de concreto ou 
PVC; 
h) instalação de sistemas de esgotos sanitários; 
i) implantação de rede de iluminação pública, com luminárias especificadas pelo 
Município; 
j) construção de ____ pontes sobre ____; 
k) construção de muros de arrimo necessários (PPP, 2000). 

 
Em função dessas exigências se pode dizer que os loteamentos aprovados após o Decreto nº 
2.438, possuem boa infra-estrutura, sistema viário com pavimentação, saneamento básico, 
sistemas de redes e contam com área verde. 
 
Além da infra-estrutura obrigatória nos loteamentos urbanos no município de Marau, os lotes 
devem ter uma metragem mínima de 300m², com pelo menos 12,0m de frente. Para os lotes 
destinados às indústrias, há características especiais. 
 
Em função de que todos os loteamentos devam contemplar dessa infra-estrutura e pela quantia de 
lotes que estão sendo disponíveis no município de Marau, os empreendedores buscam maneiras 
alternativas para uma melhor apresentação de seu produto. Para isso, as campanhas publicitárias 
trabalham com o intuito de valorizar os loteamentos, transparecendo uma característica 
humanizada e valorizando os pontos marcantes que cada área apresenta, como: localização, vista 
privilegiada, tranqüilidade e segurança dentre outros (BELLA CASA, 2007a). 
 
Na Figura 4, apresentam-se algumas publicações do Especial Loteamentos 2007, do encarte 
Bella Casa (Jornal Folha Regional e AEAM – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Marau). 
 
Segundo dados da Prefeitura Municipal de Marau, 2008, após o Decreto nº 2.438, de 28 de Julho 
de 2000, o número de loteamentos urbanos teve aumento significativo, mesmo em função da 
instalação da infra-estrutura obrigatória. Isso se deve à urbanização e a constante procura por 
lotes urbanos que a cidade de Marau está vivenciando. 
 

Tabela 9: Número de loteamentos aprovados na Prefeitura Municipal de Marau, 
antes e após Decreto nº 2.438 

Ano Nº de loteamento aprovados 

antes de 2000 17 

após 2000* 20 

* Dados levantados até maio de 2008.  
Fonte: PMM, 2008. 
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Figura 4: Prospectos de anúncios de loteamentos veiculados em Marau em 2007 

Fonte: Bella Casa, 2007b. 
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O processo de urbanização ocorre em função dos atrativos econômicos ou sociais que um lugar 
proporciona. O município de Marau está em processo de urbanização e isso se deve à 
mecanização do meio rural, como também, e numa escala maior, pelo crescimento do setor 
industrial, o qual necessita de mão-de-obra para a sua produção. Muitas pessoas vêem essa 
oportunidade de trabalho como um fator de migração e novos loteamentos são firmados na 
malha urbana da cidade.  
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Através do Decreto nº 1.438, de 28 de Julho de 2000, os loteamentos urbanos são dotados de 
infra-estrutura necessária para garantir qualidade de vida para seus moradores. Porém, deve-se 
levar em consideração que é interessante promover lotes nos vazios urbanos, uma vez que a 
infra-estrutura está mais próxima. 
 
As projeções são para que o setor industrial de Marau continue crescendo e contribuindo para a 
atividade econômica do município e para o processo de urbanização. Nesse contexto, a cidade 
deve ser planejada a curto, médio e longo prazo, pois esse processo pode agravar problemas 
urbanos caso medidas efetivas não sejam implantadas. Para isso é importante que haja o 
empenho do Poder Público, de iniciativas privadas e de técnicos com conhecimentos específicos 
nessa área. Isso para afirmar que Marau é um ótimo município e oferece qualidade de vida para 
sua população. 
 
O Plano Diretor é um aliado nessa questão. De uma maneira geral, um planejamento 
participativo, estudos técnicos, qualificação da expansão urbana e preservação ambiental seriam 
itens válidos para contribuir na questão de melhorias do processo de urbanização do município.  
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