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RESUMO  

 

A presente pesquisa propõe um observatório dos territórios da pobreza em Maceió 

fundamentado em um estudo temporal do cotidiano de moradores de assentamentos 

precários, tratando de observar e de antecipar mudanças e tendências relacionadas com a 

qualidade espacial e social do território em que vivem. O estudo temporal mencionado tem 

a sua metodologia baseada em confrontar as mesmas pessoas que foram entrevistadas na 

pesquisa original (trabalho de campo da tese de doutorado em 2003) para verificar sua 

trajetória nos assentamentos precários em que habitavam, transcorridos 13 anos. A presente 

pesquisa busca ampliar o entendimento desta questão agregando o fator temporal e assim 

estabelecer um observatório da pobreza urbana materializada em assentamentos precários, 

observando a forma como as políticas públicas, em uma escala macro, afeta o cotidiano no 

micro espaço da família ou comunidade. Será possível então verificar a trajetória daqueles 

moradores desde 2003 e assim avaliar as políticas urbanas e sociais implantadas no período, 

observando como a situação urbana deles evoluiu e ao mesmo tempo refazer as entrevistas 

com os planejadores, ONGs e movimentos sociais e assim acompanhar como a ação do 

estado e a implantação das políticas nacionais e locais de habitação de interesse social 

impactam a qualidade de vida dos pobres urbanos. Pretende-se também agregar outros 

entrevistados, focando principalmente nos novos territórios da pobreza que, eventualmente, 

se formaram na cidade de Maceió. O objetivo subjacente é desenvolver uma metodologia 

que possa ser aplicada em outras localidades e fornecer as bases do observatório que, em uma 

perspectiva de continuidade, estaria acompanhando a vida desses moradores e sua luta por 

um espaço na cidade por períodos regulares, de cinco em cinco anos ou de dez em dez anos, 

de acordo com os resultados obtidos. A possibilidade de acompanhar de forma temporal os 

impactos da implantação de políticas públicas é sem dúvida a maior relevância e inovação 

desta proposta. Ao final as conclusões darão forma e conteúdo a um texto resultante da 

pesquisa que pretende ser a base de um livro, vídeo/filme ou artigos sobre o tema. 

 

Palavras-chave: pobreza urbana, segregação espacial, avaliação pós-ocupação. 
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INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa visa investigar a evolução da condição urbana dos moradores de 

três assentamentos precários, estudados na Tese de doutorado da orientadora, para observar 

como as intervenções ou omissões do Estado e das políticas públicas afetam a vida cotidiana 

dessa população e na qualidade do espaço habitado. Assim, este PIT propõe a construção de 

fichas de caracterização para cada assentamento, com informações acerca do espaço urbano, 

de suas características sociais, econômicas, ambientais, dentre outros, e o mapeamento dessas 

áreas.  

Diante disto, a pesquisa tem por Objetivo Geral a implantação de um observatório 

dos assentamentos precários da cidade de Maceió observando práticas sociais e ações do 

Estado. Os Objetivos Específicos são: 

- Estudar a pobreza urbana em seus aspectos teóricos e empíricos assim como os 

territórios da pobreza na cidade de Maceió através de uma série de leituras e análises de 

textos e dados sobre o tema. 

- Estudar cada assentamento precário escolhido em suas características sociais, 

econômicas, culturais e espaciais, realizando estudos de pós-ocupação e de registro da 

evolução dos assentamentos desde 2003. 

- Elaborar um estudo temporal, verificando o que ocorreu nos últimos 14 anos com 

relação a situação dos pobres em Maceió, através de novas entrevistas aos mesmos 

entrevistados na pesquisa de origem (tese de doutorado) nos três assentamentos inicialmente 

estudados. 
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METODOLOGIA 

 

Foram realizadas as seguintes etapas para o desenvolvimento da pesquisa: 

 

Coleta de Material – Foram coletados e lidos materiais existentes sobre os conjuntos 

Denisson Menezes e Cidade Sorriso I e a comunidade Vila Emater II na internet, nos dados 

no Censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na tese de origem 

da orientadora da presente pesquisa, nas fichas municipais do PLHIS (Plano Local de 

Habitação de Interesse Social), nos arquivos do Núcleo de Documentação em Arquitetura e 

Urbanismo (NDAU) da FAU/UFAL, na Biblioteca Central da UFAL, na Biblioteca e curso 

de Arquitetura e Urbanismo do CESMAC, nos jornais de circulação local, em órgãos 

públicos como secretarias municipais e estaduais.  

 

Elaboração de Ficha de Caracterização – A partir da coleta desses documentos, foram 

selecionadas as informações necessárias para a composição da ficha descritiva, utilizando-se 

como referência, principalmente, as fichas de caracterização dos conjuntos e comunidade, 

produzida para o PLHIS da SMHPS (Secretaria Municipal de Habitação Popular e 

Saneamento) de Maceió, dados obtidos do IBGE, exemplos de fichas de caracterização de 

outros municípios brasileiros e outras informações correspondentes, e as visitas nos locais 

estudados. Na ficha são descritas informações referentes a aspectos geográficos e ambientais, 

populacionais, econômicas e sociais, sobre infraestrutura, mobilidade, serviços urbanos e 

habitabilidade, que configuram os assentamentos quanto à manutenção ou modificações 

quantitativas e qualitativas desses elementos em sua evolução histórica. As fichas foram 

feitas tanto em formato Word (.doc) como também por meio de formulário online (Google 

Formulários) de modo a anexar as informações de forma sistematizada e, utilizando-se dos 

recursos do site, analisar estatisticamente as informações obtidas dos assentamentos por meio 

de gráficos.  

 

Visitas de campo – Nesta etapa foram feitas visitas nos assentamentos precários estudados 

para observar os aspectos da infraestrutura urbana, social, ambiental, dos serviços e 

equipamentos públicos, dentre outros, de modo a analisar e constatar as condições reais 
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desses locais. Para isto, foram feitos registros fotográficos, que foram inseridos nas fichas de 

caracterização de cada assentamento, e visitas em residências para conversar com moradores. 

 

Preenchimento das fichas – Foi realizado o preenchimento das fichas dos assentamentos a 

partir do cruzamento das informações obtidas na coleta do material e nas visitas realizadas 

in loco, de modo a documentar os dados colhidos. 

 

Mapeamento – Para a etapa final utilizou-se como base o Software de código aberto, 

nomeado QuantumGis (ou QGIS), um programa de Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

que “permite a visualização, edição e análise de dados georreferenciados” (QGIS, s/d). Ou 

seja, por meio dele é possível mapear áreas da superfície terrestre de modo georreferenciado, 

o que permite a representação espacial de análises comparativas resultantes da inserção e 

associação de critérios e informações no programa, podendo-se, assim, construir os 

chamados mapas temáticos. No programa, foram mapeados os assentamentos estudados e 

inseridos dados urbanos, sociais, econômicos, criando-se um banco de dados para a criação 

de mapas baseados nas informações coletadas para as fichas de caracterização.  

Junto a esta etapa foi feito o mapeamento na plataforma online My Maps Google, que 

permite a demarcação de áreas espaciais no mapa de forma virtual, além da inclusão de 

informações em cada respectivo polígono. Esta ferramenta poderá ser inclusa no site da 

pesquisa para visualização e compartilhamento de informações das áreas estudadas no 

projeto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para o mapeamento dos assentamentos precários estudados, que são, o Conjunto 

Denisson Menezes, situado no bairro Cidade Universitária, o Conjunto Cidade Sorriso 1, 

localizado no Benedito Bentes, e o assentamento Vila Emater 2, situado em Jacarecica, foram 

inseridos no Software QGIS (Quantum GIS) os polígonos georreferenciados de cada área, 

como visto na figura abaixo.  

 

 

Figura 1 – Inserção dos polígonos das áreas em estudo no Software QGIS. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O seguinte procedimento foi a inserção e estruturação dos dados dos assentamentos, 

coletados para as fichas de caracterização das áreas, em formato de tabela. Na elaboração de 

mapas temáticos tem-se, pelo menos, quatro tipos de fenômenos que podem ser representados 

espacialmente.  

Na pesquisa foram utilizados dois métodos, que são, fenômenos qualitativos (Figura 

2), a partir da adição de atributos nominais como nomes de cidades, bairros, descrição de 

tipos, categorias, propriedades, dentre outros, e os fenômenos quantitativos (Figura 3), 

aqueles que reproduzem atributos numéricos, neste trabalho foram agradados informações 

acerca do número de domicílios atendidos pela rede de água ou outra fontes, rede de esgoto 
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ou outras soluções, existência ou não de coleta de lixo, como também dados populacionais 

como densidade demográfica, números de domicílios existentes, população e razão de sexo. 

 

 

Figura 2 – Exemplo de informações quantitativas das áreas em estudo inseridas no Software QGIS.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Figura 3 – Exemplo de informações quantitativas das áreas em estudo inseridas no Software QGIS.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Após esta etapa foram produzidos os mapas temáticos de acordo com a informação 

requerida. No exemplo abaixo de mapa qualitativo tem-se como base a categorização dos 

assentamentos quanto a sua condição atual, que podem ser áreas regulares produzidas pelo 

poder público, como os conjuntos Denisson Menezes e Cidade Sorriso I, que atualmente 

encontram-se em situação de degradação quanto à salubridade, conforto, densidade 

habitacional e estrutura física das moradias, entre outros aspectos que qualificam a 

habitabilidade predominante das residências da respectiva comunidade. Como também áreas 

informais em situação de precariedade, como a Vila Emater II, composta por barracos, 

ausência de infraestrutura urbana, saneamento básico e outras condições que caracterizam 

sua insalubridade e condição desfavorável à vida humana. 

 Além desses atributos, incluiu-se as feições de corpos d’água, como rios e riachos 

intermitentes ou perenes, que são áreas de preservação ambiental e paisagística protegidas 

por lei. Com estas informações, é possível visualizar os assentamentos que estão situados 

próximos a estes corpos hídricos, permitindo a potencial análise da condição ambiental e de 

risco em que se encontram essas comunidades. 

  Na figura 5 tem-se o mapa com a classificação dos assentamentos segundo o 

percentual de domicílios de cada assentamento que são atendidos pela rede de abastecimento 

de água. Por meio da inclusão de dados quantitativos é possível especializar essas variáveis 

e obter considerações e argumentos sobre tais fenômenos existentes no espaço urbano. 



MODELO RELATÓRIO FINAL PIBIC CNPq/UFAL/FAPEAL 8 

 
Figura 4 – Mapa com a categorização dos assentamentos e visualização das feições  

de corpos hídricos do município de Maceió. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
Figura 5 – Mapa com a categorização dos assentamentos e visualização das feições  

de corpos hídricos do município de Maceió. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Outro tipo de mapeamento realizado foi na plataforma My Maps do Google que 

permite demarcar polígonos no mapa virtual e inserir informações acerca dessas áreas. Por 

meio desta ferramenta é possível armazenar e compartilhar virtualmente o trabalho de 

pesquisa e mapeamento que tem sido realizado, visualizando as áreas em estudo de forma 

rápida com dados simplificados. 

 

 

Figura 6 – Mapa virtual com a espacialização dos assentamentos. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Figura 7 – Polígono e breve descrição do Conjunto Cidade Sorriso 1. Fonte: Elaborado pela autora. 
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CONCLUSÕES 

 

A elaboração das fichas de caracterização e mapeamento das áreas em estudo 

possibilitou a sistematização das informações acerca delas, tendo-se como maior 

contribuição a formatação de um método de trabalho e pesquisa que permita o agrupamento 

das informações disponíveis sobre os assentamentos precários, áreas-chave do grupo de 

pesquisa, facilitando a inserção e investigação futuras de novas áreas de interesse situadas. 

 Por meio da espacialização dos parâmetros georreferenciados das comunidades foram 

produzidos mapas referentes a informações urbanas, socioeconômicas, ambientais que 

tornam viáveis a análise em conjunto desses locais em relação, por exemplo, a porcentagem 

de domicílios atendidos pela rede abastecimento de água e pela rede de esgoto, coleta de lixo, 

número de moradias com banheiro, densidade demográfica, áreas de risco, dentre outros 

critérios.  

 Outro fator pertinente é o mapeamento de áreas ainda não consideradas como ZEIS 

(Zona Especial de Interesse Social) no município de Maceió, tendo em vista que, excluída a 

comunidade da Vila Emater II, os dois conjuntos não são considerados como ZEIS, ainda 

que estejam em situação de vulnerabilidade social e urbana similar a áreas que estão inclusas 

em Lei.  

 Compreende-se que os mapas temáticos são um meio para ilustrar e assimilar 

informações estatísticas ou categorizadas da realidade espacial que podem ser 

complementadas posterior ou paralelamente a este recurso, como por meio das fichas que 

caracterizam cada assentamento, ou relatórios e artigos, tendo-se, então, o uso de ferramentas 

que colaboram com a estruturação de pesquisas acadêmicas ou na utilização profissional nas 

áreas urbanas, sociais e ambientais de conhecimento. 

As maiores dificuldades para a realização da pesquisa foram a escassa ou inexistente 

atualização das informações, acerca dos assentamentos nos órgãos municipais, visto que a 

maior parte das informações das secretarias são do censo de 2010 do IBGE ou de relatórios 

sem atualizações recentes. O acesso a essas informações também foi comprometido devido 

à demora ou falta de resposta, pela burocracia requerida por parte das repartições e, quando 

ocorriam, os dados não eram tão atualizados como o desejado ou não havia nenhum outro 

registro acerca de uma informação específica.  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL E DIFERENCIADO DO BOLSISTA E /OU 

COLABORADOR 

 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO: MAPEAMENTO DOS TERRITÓRIOS DA 

POBREZA 

 

Objetivos do trabalho do estudante: 

 

O bolsista deverá contribuir com o mapeamento dos territórios da pobreza já identificados e 

a atualização da caracterização do Conjunto Denisson Menezes, da Vila Emater II e do 

Conjunto Cidade Sorriso (levantamento cartográfico, fotográfico, estatístico, de projetos 

realizados na área e avaliação pós-ocupação) como assentamentos precários estudados. Este 

Plano Individual de Trabalho (PIT) está diretamente ligado ao objetivo de mapear e construir 

fichas para cada assentamento precário estudado em suas características sociais, econômicas, 

culturais e espaciais, que será o principal produto deste PIT. 

 

Metodologia correspondente: 

 

O bolsista estará iniciando seu trabalho através de coleta e leitura do material existente sobre 

os assentamentos precários estudados. Em seguida estará preenchendo uma ficha descritiva 

da área tendo em vista suas características sociais, econômicas, culturais e espaciais, e a sua 

evolução histórica em termos de projetos e melhorias alcançadas. Com as informações 

obtidas e através de contatos com as lideranças locais, o bolsista fará visitas de campo nos 

assentamentos precários onde observará in loco os aspectos sociais, econômicos, culturais e 

espaciais mencionados. O bolsista completará a ficha com os dados colhidos e realizará o 

primeiro mapeamento dos territórios da pobreza em Maceió, tendo, portanto, a oportunidade 

de revisar literatura, analisar, construir instrumentos, levantar dados, escrever textos 

científicos, elaborar mapas e assim desenvolver a sua capacidade de pesquisa. 
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Cronograma de atividades: 

 

ATIVIDADES  AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

COLETA DE 

MATERIAL (Prevista) 
X X X X         

COLETA DE 

MATERIAL 

(Realizada) 

  OK OK OK        

ELABORAÇÃO DE 

FICHAS (Prevista) 
 X X          

ELABORAÇÃO DE 

FICHAS (Realizada) 
   OK OK OK       

VISITAS DE CAMPO 

(Prevista) 
  X X X X X X X X X  

VISITAS DE CAMPO 

(Realizada) 
        OK OK OK  

PREENCHIMENTO 

DE FICHAS (Prevista) 
   X X X   X X X  

PREENCHIMENTO 

FICHAS (Realizada) 
   OK OK OK   OK OK OK  

RELATÓRIO 

PARCIAL (Prevista) 
     X       

RELATÓRIO 

PARCIAL (Realizada) 
     OK       

MAPEAMENTO 

(Prevista) 
      X X X X X  

MAPEAMENTO 

(Realizada) 
      OK OK OK OK OK  

RELATÓRIO FINAL 

(Prevista) 
           X 

RELATÓRIO FINAL 

(Realizada) 
           OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


