
Inventário das edificações de lata da Ilha dos Marinheiros 

 

O presente subprojeto faz parte de um projeto maior, intitulado “A Ilha dos Marinheiros do Rio Grande 

e suas edificações de lata”, desenvolvido junto à Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande 

(EE/FURG). A área de estudo compreende o 2º Distrito do município do Rio Grande, na porção sudoeste da 

Laguna dos Patos e ao norte da zona urbana deste município. A incidência recorrente de edificações de lata no 

território delimitado pela Ilha dos Marinheiros constituiu-se como campo de interesse para a investigação, dado 

o desconhecimento sobre uma sistematização acerca dos materiais e técnicas construtivas utilizadas, bem como 

sobre os motivos que levam a sua disseminação, o que preliminarmente permite afirmar que se trata de um 

repertório contemporâneo e vernacular. Especificamente este subprojeto tem por objetivo realizar um inventário 

expedito das edificações identificadas, constituído por registros fotográficos e protocolo de observação que 

identifica, dentre outros fatores, usos e dimensões. Após coleta e sistematização, essas informações serão 

vinculadas a um mapeamento, previamente elaborado por outro subprojeto da pesquisa. Acompanha o 

desenvolvimento dos trabalhos a realização de entrevistas, de caráter aberto ou semi-estruturado, que mostraram-

se fundamentais já nas primeiras etapas realizadas, visto que o diálogo com os interlocutores tem sido 

fundamental para o acesso às edificações e certamente auxiliarão a entender melhor a origem deste tipo de 

edificação e os motivos que as fazem perdurar. A pesquisa segue alguns dos procedimentos tradicionais em 

Arquitetura e Urbanismo e conta com as seguintes etapas: revisão da formulação do problema; elaboração de 

instrumentos: protocolos de observação e entrevistas; levantamentos (mapeamento e registros fotográficos) e; 

sistematização e avaliação dos dados levantados. Até o momento foram realizadas saídas de campo para o 

refinamento dos instrumentos de pesquisa (protocolo e entrevistas) e iniciados os testes de aplicação destes 

instrumentos. Pretende-se finalizar a investigação no setor sudeste da Ilha dos Marinheiros até o final do ano. 


