
MODELO RELATÓRIO FINAL  PIBIC  CNPq/UFAL/FAPEAL 1 

 
 

 

 

 
CNPq 

 

 
UFAL 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA – PIBIC CNPq/UFAL/FAPEAL 

 

 

RELATÓRIO FINAL 
 

(2018 – 2019) 
 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 

OBSERVATÓRIO DOS TERRITÓRIOS DA POBREZA DE MACEIÓ 

 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO (individual e diferenciado) ATUALIZAÇÃO DO 

SÍTIO LABIBOCA E MAPEAMENTO DOS TERRITÓRIOS DA POBREZA 

 
 

NOME/UNIDADE/CAMPUS DO ORIENTADOR: Débora de Barros Cavalcanti Fonseca 

/ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/ Campus A. C. Simões 

  

NOME/CURSO DO BOLSISTA/COLABORADOR:  Ayllana Maria Leal Soares / 

Arquitetura e Urbanismo 

 

 BOLSISTA CNPQ   BOLSISTA FAPEAL 

 BOLSISTA UFAL  X COLABORADOR 

 
*NOME DA GRANDE ÁREA DO CONHECIMENTO (CNPq): não digitar números 

*NOME DA SUB-ÁREA DO CONHECIMENTO (CNPq): não digitar números 

*Consultar site www.cnpq.br 

 

http://www.cnpq.br/


MODELO RELATÓRIO FINAL  PIBIC  CNPq/UFAL/FAPEAL 2 

Maceió - AL,  15/08/2019. 

 

RESUMO  

 

 A presente pesquisa é a continuação de uma proposta de 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. Entende-se aqui assentamentos precários como favelas, 

cortiços, vilas, loteamentos irregulares/clandestinos, ocupações, conjuntos habitacionais 

degradados abrigando população de baixa renda. 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 da orientadora em 2003) para verificar sua trajetória nos 

assentamentos precários em que habitavam, transcorridos 15 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, afetam 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. A possibilidade 

de acompanhar de forma temporal os impactos da implantação de políticas públicas é sem dúvida 

a maior relevância e inovação desta proposta. Introduzir a avaliação temporal pode trazer surpresas 

e/ou confirmação dos efeitos negativos da ação do estado (macro) no cotidiano (micro) dos pobres 

urbanos. 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, assentamentos precários 
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INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem como principal intuito investigar a evolução da condição 

urbana dos moradores de três assentamentos precários de Maceió: Denisson Menezes, Cidade 

Sorriso 1 e Vila Emater II que foram estudados na Tese de doutorado da orientadora, para 

examinar como as políticas públicas afetam a vida cotidiana da comunidade e na qualidade 

do espaço habitado. Desse modo, este Plano Individual de Trabalho propõe a atualização das 

fichas de caracterização para cada assentamento, com informações sobre o espaço urbano, 

suas particularidades sociais, econômicas, ambientais, entre outras, alimentação do sítio 

LABiboca e mapeamentos das áreas de estudo. 

Diante disso, o Objetivo Geral da pesquisa é Implantar um observatório dos 

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

estado. E os objetivos específicos são: 

1- Estudar cada assentamento precário escolhido (seis) em suas características sociais, 

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

dos assentamentos desde 2003. 

2- Mapear os territórios da pobreza e produzir vídeos de registro do impacto das 

políticas públicas na micro escala do assentamento e na vida dos seus moradores. 

3- Analisar como os moradores compreendem suas condições material e socialmente, 

como eles se adaptam e se essas condições são percebidas como sendo a consequência de ação ou 

omissão do estado. 

4- Adquirir um conhecimento mais amplo da ação do estado em relação ao seu papel 

na produção dos territórios da pobreza. 
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METODOLOGIA  

Etapas para o desenvolvimento da pesquisa: 

Atualização das fichas de caracterização - foram coletados e lidos materiais existentes 

sobre os três assentamentos na internet, nos dados do Censo de 2010, oferecidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Atlas do Desenvolvimento Humano, na tese 

da orientadora, nas fichas municipais do Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS), nos relatórios de ciclos passados, em trabalhos acadêmicos voltados para as áreas 

de estudo e em órgãos públicos como secretarias municipais, e também visitas aos locais 

estudados. Depois de colhido todos os dados, as informações foram divididas em setores: 

identificação da área, condições topográficas e de risco, tipologia das habitações, dados 

econômicos, sistema viário, regularização fundiária, condição dos serviços públicos, entre 

outros. Vale ressaltar que os dados disponíveis estão desatualizados em quase uma década, 

visto que falta apenas um ano para um novo Censo Demográfico e assim será possível uma 

análise mais profunda sobre as mudanças nesses assentamentos. Por conta disso, os dados 

foram transcritos em forma textual e não em formato de tabela, já que no ciclo anterior a 

tabela foi criada e não teve mudanças significativas de um ano para o outro. 

Visitas de Campo – Foram realizadas visitas nos assentamentos Denisson Menezes e Cidade 

Sorriso 1, no primeiro foi desenvolvido um trabalho paralelo à pesquisa em conjunto com o 

Projeto de Extensão LABiboca, onde foi possível analisar o cotidiano e as questões sociais 

presentes na comunidade. No segundo a visita foi feita para levantamento do uso e ocupação 

do solo do conjunto, visto que as imagens fornecidas pela Plataforma Google datam de 2011. 

Não foi possível a visita na Vila Emater II por conta da indisponibilidade de horário da 

colaboradora para acompanhar a orientadora nas entrevistas. 

Mapeamento – Para a etapa final se utilizou como base cartográfica o mapa disponibilizado 

pela Prefeitura Municipal de Maceió no formato DWG, contendo o desenho urbano da 

cidade, com ruas, corpos d’água, lotes cadastrais, unidades particulares, curvas de nível, áreas 

verdes, entre outros dados. Também foi utilizado o arquivo KML dos bairros da cidade e dos 

setores censitários de Alagoas, disponibilizado pelo IBGE. Com isso foi possível mapear o 

uso e ocupação do solo do Denisson Menezes e do Cidade Sorriso 1. Como a Vila Emater II 

é majoritariamente formada por barracos e não foi possível a visita no local, o mapeamento 

da localidade se deu por um estudo temporal de imagens coletadas a partir do Software 

Google Earth, dos anos de 2002 e 2019. Para o mapeamento do uso e ocupação do solo foi 
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utilizado o Software Adobe Photoshop CS6, que permite a edição de imagens, no caso 

imagens que foram extraídas dos arquivos em DWG. O conjunto Denisson Menezes foi 

mapeado com a utilização da ferramenta Street View que permite um passeio pelas ruas da 

cidade e assim é possível observar os usos das edificações e a presença ou não de vazios 

urbanos. Por fim, como já foi dito, o levantamento para o mapeamento do assentamento 

Cidade Sorriso I foi feito in loco pois as imagens do Street View datavam de 2011 e não 

adentrava em todo o conjunto.  

Atualização do sítio LABiboca – Neste ciclo também estava prevista a alimentação do sítio 

LABiboca, onde se encontra a apresentação do grupo de pesquisa, a agenda, notícias, 

produções e espaço para entrar em contato com os integrantes. Dando continuidade ao que 

foi realizado no ciclo anterior, foi atualizado o layout do site, foram adicionados relatórios 

de ciclos passados e produções dos participantes do grupo, incluída a agenda, foi atualizado 

a equipe do grupo de pesquisa e por fim, foi lançado um edital para a escolha da nova 

logomarca do NEST e do LABiboca em forma de concurso. O prêmio oferecido foi um 

estojo de marcadores com 36 cores,  e a vencedora do concurso foi Karoline Corado. Após 

a escolha das logomarcas, o site foi atualizado para a inclusão das mesmas e foram 

adicionadas notícias sobre as atividades realizadas pelo NEST, principalmente vinculadas 

ao Projeto de Extensão: LABiboca.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES (máximo 4 páginas) 

Para o mapeamento dos assentamentos precários estudados, primeiro foi inserido no 

Software Google Earth Pro o arquivo em formato KML com os limites dos bairros de Maceió, 

para que fosse facilitada a localização dessas áreas, que foram demarcadas com uma 

ferramenta que permite a criação e destaque de polígonos, essas áreas são: Conjunto 

Denisson Menezes, situado no bairro Cidade Universitária, próximo à Universidade Federal 

de Alagoas; o Conjunto Cidade Sorriso I, situado no bairro Benedito Bentes, próximo ao 

Shopping Pátio Maceió; e por fim, o assentamento Vila Emater II, situado no bairro de 

Jacarecica, próximo ao Parque Shopping, como pode ser visto na Figura 1: 

 

 

Figura 1 - Localização das áreas de estudo com destaque para pontos de referências. Base cartográfica: 

Google Earth. Fonte: elaborado pela autora 

A etapa seguinte foi a de filtragem das bases cartográficas em formato DWG, 

fornecidas pela Prefeitura Municipal de Maceió, para que o mapa base ficasse apenas com as 

informações necessárias para o mapeamento de uso e ocupação do solo das áreas de estudo, 

como por exemplo a toponímia das vias e a demarcação dos lotes. Logo em seguida os 

arquivos foram extraídos para o formato PDF e inseridos no Software Adobe Photoshop CS6 

separadamente.  

Para o levantamento do uso do solo do Conjunto Denisson Menezes foi utilizada a 

ferramenta Street View fornecida pela plataforma Google, que permite passear e visualizar, 

na altura do pedestre, pelas ruas da cidade e assim distinguir os diferentes usos ao decorrer 
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do conjunto. Esse tipo de mapeamento permite uma análise da condição urbana de 

determinado local, ilustrando e identificando a atividade predominante, ao mesmo tempo em 

que evidencia a ausência de certas atividades. O conjunto é formado majoritariamente por 

residências unifamiliares com pequenos comércios e serviços que atendem à demanda local, 

os usos institucionais são em sua grande maioria igrejas espalhadas por todo o local. Conta 

também com uma escola, a associação de moradores e o Centro de Recuperação e Educação 

Nutricional, que é uma ONG voltada à assistência em saúde, educação nutricional e 

qualificação de recursos humanos para o atendimento de crianças com desnutrição e o 

acompanhamento de suas famílias. Existem poucos vazios urbanos, o que dificulta a 

instalação de novos equipamentos urbanos, que teriam que ser alocados em outro local. O 

Conjunto Denisson Menezes é o único que possui pavimentação adequada dentre todos os 

outros que fazem parte do Complexo Gama Lins. O terminal de ônibus fica localizado no 

Conjunto Santa Helena, na área central do complexo. O mapa de uso e ocupação do solo do 

conjunto pode ser visto na Figura 2. 

 

 

 

Para o levantamento dos dados do Conjunto Cidade Sorriso I, foi feita uma visita de 

campo, juntamente com a orientadora da pesquisa, uma bolsista e um outro colaborador. Foi 

levado o mapa impresso com a demarcação dos lotes e enquanto a orientadora entrevistava 

os moradores, foi percorrido todo o conjunto levantando o uso e ocupação do solo lote por 

lote, utilizando lápis de cor para diferenciá-los. Depois o levantamento foi transferido para o 

Photoshop e extraído em formato PNG.  

Figura 2 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Conjunto Denisson Menezes. Base cartográfica: 

Prefeitura Municipal de Maceió. Fonte: elaborado pela autora. 

Fonte: elaborado pela autora 
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O conjunto Cidade Sorriso também é majoritariamente residencial, mas por dimensão 

e sua malha urbana serem diferentes do Denisson Menezes, ele apresenta algumas 

características distintas, como um corredor de comércios e serviços localizado nas Avenidas 

Principais, e as ruas perpendiculares ficando majoritariamente destinadas ao uso residencial. 

Algumas áreas marcadas como equipamentos públicos no mapa base da Prefeitura estão 

vazias ou incompletas, em alguns casos com mais da metade do terreno sem uso. Ao longo 

de todo o conjunto foi observado um grande número de igrejas, principalmente na porção 

central. A comunidade também conta com um Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e uma escola. Na avenida principal notou-se a ocupação do canteiro central para 

instalação de pequenos comércios, como hortifrutis, mercearias, entre outros. 

 

 

 

 

Não foi possível o mapeamento de uso e ocupação do solo da Vila Emater II, pois a 

colaboradora não conseguiu visitar o assentamento e o Street View não adentra por todo o 

assentamento, além das imagens serem do ano de 2012. Desse modo, foram extraídos dados 

Figura 3 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Cidade Sorriso I. Base cartográfica: Prefeitura 

Municipal de Maceió. Fonte: elaborado pela autora. 
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do Software Google Earth que oferece imagens de satélite e permite a visualização de 

diferentes anos, assim foi possível a comparação da mancha urbana no ano de 2002, próximo 

à data de estudo da orientadora para o desenvolvimento de sua tese, documento base dessa 

pesquisa, e no ano de 2019, mostrando como está hoje. 

 

 

 

 No ano de 2002 o assentamento estava concentrado na porção sudeste e diferente dos 

outros dois conjuntos estudados, a Vila Emater II não é um assentamento proveniente de um 

programa governamental, originou-se de forma espontânea com a ocupação de moradores 

provenientes de várias partes do município ou do Estado, em busca de habitação e emprego. Viram 

no antigo Lixão de Maceió a oportunidade de tirar o seu sustento com a coleta e reciclagem do lixo, 

porém, se instalaram em uma área com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana. Mesmo com toda 

dificuldade, e com a extinção do lixão, a ocupação persiste até hoje, 2019, com a principal fonte 

de renda ainda atrelada ao lixo, por meio de cooperativas de coleta seletiva e reciclagem de 

materiais. Nas Figuras 4 e 5 é notória a expansão da mancha de ocupação nos sentidos norte e 

oeste, assim como nas áreas do entorno. Em 2012 a FAU-NEST-EMCASA desenvolveu um 

projeto de urbanização do assentamento junto com o Governo do Estado, porém, o projeto não foi 

aceito e a área continua esquecida pelo poder público.  

Figuras 4 e 5 – Imagem de satélite dos anos de 2002 e 2019 

retirada do Google Earth. Base cartográfica: Google Earth 

Fonte: elaborado pela autora 
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CONCLUSÕES  

O pesquisa realizada nos dois ciclos anteriores guiaram a execução desta, assim, 

alguns dados foram encontrados rapidamente, facilitando o trabalho. O controle de 

informações e documentos armazenados no Google Drive do NEST foram extremamente 

importantes na condução da etapa de preenchimentos das fichas de caracterização dos 

conjuntos. 

As atividades realizadas paralelamente ao andamento do PIBIC com o Projeto de 

Extensão (LABiboca), agregou muita experiência e vivência com a comunidade, foi possível 

observar o ritmo, as dificuldades, a desesperança de dias melhores, e assim mostrar que a 

universidade pode andar lado a lado com o povo e pode ajudar de alguma forma.  

Por meio da espacialização dos diferentes usos e ocupações do solo presentes nas 

comunidades é factível a análise da dinâmica da localidade, suas principais atividades 

econômicas e serviços, flexibilidade ou não da área para expansão urbana, espaços adequados 

para inserção de equipamentos públicos que visem a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade, entre outros fatores. Esse tipo de mapeamento abre possibilidades para novos 

mapas, como mapas do sistema viário, dos corpos d’água, das rotas de transporte público, 

etc.  

Compreende-se a importância dos mapas temáticos para ilustrar e assimilar as 

informações estatísticas das áreas de estudo, que podem ser complementadas paralela ou 

posteriormente a essa etapa, dando subsídio ao uso de ferramentas que colaboram com a 

estruturação de pesquisas acadêmicas e/ou utilização profissional nas áreas urbanas, como 

por exemplo um diagnóstico para a implementação de políticas públicas.  

As principais dificuldades foram a ausência ou escassez de atualização das 

informações nos setores públicos, ou quando o tinha, não eram por meios digitais e assim 

dificultava a localização. A maioria dos dados encontrados nos órgãos municipais são do 

censo de 2010 do IBGE, ou de relatórios sem atualização recente.  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL E DIFERENCIADO DO BOLSISTA OU 

COLABORADOR  (máximo 2  páginas) 

 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO: ATUALIZAÇÃO DO SÍTIO LABIBOCA E 

MAPEAMENTO DOS TERRITÓRIOS DA POBREZA 

Objetivos do trabalho do estudante: 

O colaborador 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. O colaborador será responsável por alimentar o sítio LABiboca (Laboratório de 

Intervenção em Bairros e Ocupações de Alagoas) onde as discussões relativas à pesquisa 

poderão ser acessadas assim como textos científicos elaborados sobre as discussões. 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 seguido pelas atividades de 

atualização e alimentação do sítio LABiboca, espaço preferencial de ação e extensão do 

NEST. 

Metodologia correspondente: 

O colaborador estará iniciando seu trabalho através de leitura do material existente sobre os 

assentamentos precários estudados. Em seguida estará atualizando as fichas descritivas das 

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

evolução histórica em termos de projetos e melhorias alcançadas. O colaborador 

acompanhará a orientadora e equipe nas entrevistas onde observará in loco os aspectos sociais, 

econômicos, culturais e espaciais mencionados. O colaborador estará constantemente 

atualizando o sítio LABiboca com os resultados obtidos durante o ciclo. O colaborador 

completará a ficha com os dados colhidos e completará o 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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OK            
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discussão 

(Prevista) 

 X           
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discussão 
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 OK           

Atualizar 

LABiboca 

(Prevista) 

 X  X  X  X  X  X 

Atualizar 

LABiboca 

(Realizada) 

 OK  OK  OK  OK  OK  OK 

Preenchimento 

fichas (Prevista) 
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      X X X X   
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Mapeamento 
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Relatório final 
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Relatório final 
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