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1. INTRODUÇÃO 

 

O estado de Alagoas é marcado pelo estigma da pobreza. De acordo com os dados do 

ATLAS do Desenvolvimento Humano no Brasil, em 2010, 59,76% da população é vulnerável 

a pobreza e 16,66% possuem renda per capita de R$70 ou menos (são extremamente pobres). 

A via de desenvolvimento proposta se apoia na economia popular, focando nas 

potencialidades do estado, sejam econômicas, turísticas e de capital humano. 

O objetivo do estudo, inspirado nas experiências recentes de outras cidades, é propor 

intervenções urbanas para os alagoanos, principalmente os mais vulneráveis, que melhorem a 

qualidade de vida da população por meio da autoconstrução. As ações propostas 

compreendem a reforma e pintura da fachada das casas, melhorias na infraestrutura que 

impactam no estado de saúde dos moradores, pequenas melhorias urbanas como criação de 

espaços verdes e de lazer e convivência. 

A renda per capita máxima dos 20% mais pobres é de R$ 85, enquanto os 10% mais 

ricos, tem renda per capita mínima de R$ 825 e detém 51,76% da riqueza do estado. Percebe-

se uma profunda desigualdade na distribuição da riqueza e consequentemente disparidade no 

processo de ocupação das cidades, acesso restrito ao mercado imobiliário privado e 

infraestrutura precária de moradia para a população pobre. Dessa forma, aliada aos baixos 

salários, a autoconstrução é a única alternativa para grande parte da população ter acesso à 

moradia e à infraestrutura urbana. É consenso que essa prática reduz o custo final do imóvel, 

eliminando custo com intermediários.  

Ao longo do estudo, os conceitos relacionados a autoconstrução serão revisitados bem 

como o processo histórico e legislativo de urbanização no Brasil. Percebe-se que a 

autoconstrução é considerada uma atividade necessária e amplamente presente na produção e 

consolidação das cidades, visto que as leis federais sobre habitação incorporaram a 

responsabilidade sobre a provisão dessa prática majoritariamente para a população com renda 

de até três salários mínimos. A autoconstrução é uma modalidade de provisão habitacional em 

que os custos de construção, reforma e manutenção são reduzidos devido a participação do 

Estado e/ou por meio de uma cooperativa. 

Em seguida, são relatadas experiências bem-sucedidas e apresentados alguns dados 

sobre a habitação e a infraestrutura urbana em Alagoas. Por fim, as propostas de intervenção 

para o bairro do Bom Parto em Maceió, o Complexo do Reginaldo e a Costa dos Corais. 

Essas propostas permitem uma idéia das ações necessárias nessas regiões e podem ser 

adaptadas aos demais bairros, aglomerados subnormais e municípios. 
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2. AUTOCONSTRUÇÃO 

 

O sonho da casa própria é o principal investimento dos brasileiros, pois compromete 

grande parcela da renda, até 30% dela, no caso dos financiamentos, e por um longo período, 

quando não a vida inteira. A casa própria representa segurança e conforto para grande parte da 

população. O direito social à moradia está apoiado no artigo 6o da Constituição Federal do 

Brasil e o artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê que "todo 

homem tem direito à propriedade". Constitui-se na segurança que a família não ficará na rua 

ou o risco de ser despejado repentinamente pelo proprietário. 

A necessidade do morar leva as pessoas a reivindicarem um espaço. Segundo dados do 

IBGE de 2012, o déficit habitacional no Brasil corresponde a 5,430 milhões de domicílios e 

cerca de 2.041.402 habitações apresentam irregularidades fundiária.  

A organização coletiva na luta por moradia é base para a decisão das famílias de 

construírem elas mesmas a própria casa. Esse fato modifica as relações de produção 

envolvidas no processo do fazer arquitetônico e da construção civil (ACCARDO, 2012). 

Surge assim as habitações autoconstruídas com custo de produção baixo e, geralmente, não 

sempre, inadequadas às normas fundiárias e urbanísticas.  

Para Balthazar (2012), a autoconstrução é uma modalidade de construção autônoma, 

em que o morador é responsável pela provisão de sua casa, desde a escolha do terreno, 

planejamento até a execução da obra, em terreno próprio ou ocupado. Enquanto que o grupo 

de pesquisa Praxis da UFMG define autoconstrução como “provisão de moradia, onde a 

família de posse de um lote urbano, obtido no mercado formal ou informal, decide e constrói 

por conta própria sua casa, utilizando seus próprios recursos e, em vários casos, mão de obra 

familiar, de amigos ou contratada”. 

A provisão e a produção da moradia são de responsabilidade do morador. A produção 

engloba a construção da casa em si e a manutenção dela. As ações precedentes a construção 

como o planejamento, coordenação, financiamento, regulamentação etc. são questões de 

provisão. 

Quando a construção atende a legislação do parcelamento de terras, uso e ocupação do 

solo e construção é uma modalidade de provisão formal que pode ser privada, pública ou 

por meio de cooperativas/ mutirão. A provisão privada é constituída pela construção 

individual, empreendimentos por incorporadoras ou construtoras. Na provisão pública, o 

Estado subsidia às famílias sem recursos para acesso ao mercado privado formal de habitação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art6


 ESTUDO DA AUTOCONSTRUÇÃO EM ALAGOAS   |  6 

 

 

Na provisão informal as construções não atendem as legislações. Em geral, a 

provisão desses imóveis é sem licença e alvará. No entanto, quando há participação do 

Estado, ainda que parcial, torna-se um modelo de provisão pública indireta. 

Com a Lei nº 11.888 de 2008, a autoconstrução passa a ser uma política pública que 

assegura assistência técnica e gratuita de engenheiros e arquitetos às famílias de baixa renda, 

para obras de melhoria, conclusão ou construção das habitações. Os recursos são 

disponibilizados pelo Ministério das Cidades. Na autoconstrução, as famílias têm autonomia 

com um projeto personalizado para cada casa, economizando recursos, por contar com a 

assistência técnica e a mão de obra de amigos e familiares que garantem a manutenção da 

obra. A satisfação pessoal com a casa eleva a autoestima da população, visto que, a 

autoconstrução é, para muitas pessoas, a única possibilidade para ter acesso à moradia. 

 

2.1. Bases Histórico - Legais 

 

Na década de 30, o processo de industrialização brasileira intensificou-se, provocando 

diminuição da oferta de trabalho no campo, e, consequentemente, o inchamento de muitas 

cidades que não foram capazes de absorver essa migração de forma adequada (SANTOS; 

NASCIMENTO, 2014). A partir dos dados do IBGE no Gráfico 1, percebe-se a intensidade 

do processo de urbanização brasileira nos últimos 70 anos, esvaziando as regiões rurais. 

 

Gráfico 1: Taxa de urbanização no Brasil nas décadas de 1940 – 2010 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979.  
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Entretanto, não houve ações efetivas durante o período de 1937-1945 (Estado Novo) a 

fim de ajudar a prover habitação para essa parcela da população. Em 1964, o Estado promove 

a construção de habitação popular em massa e passa a investir em infraestrutura 

(BALTHARZAR, 2012). 

As favelas tiveram um aumento exponencial a partir de 1970, em função da política de 

uso e ocupação do solo e a restrição severa a ocupação de diversas áreas. A inserção de áreas 

de preservação ambiental – APA e de áreas de preservação permanente – APP, contribuíram 

para transformar muitos locais em inapropriados para uso (MACENA, 2012). 

A partir da eleição de 1982, que os movimentos sociais passaram a possuir maior 

representatividade e força política junto às instâncias governamentais. Assim, surgiram no 

Brasil as primeiras propostas de produção de habitações populares baseadas nos princípios de 

ajuda-mútua e de auto-gestão, de forma não consciente e não planejada (DIAS, 2006). 

Os movimentos de moradia associados a novas maneiras de pensar o problema da 

habitação resultaram numa série de políticas para enfrentar a situação, a principal foi o 

Estatuto da Cidade. 

O Estatuto é uma Lei Federal (10.257/2001) que regula o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. 

O Estatuto estabelece o direito às cidades sustentáveis, como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as gerações presentes e futuras. Além disso, essa lei 

simplifica a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com 

vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades 

habitacionais. 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS - foi instituído pela Lei 

Federal nº 11.124/2005 e tem por finalidade implementar políticas e programas que 

promovam o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, que compõe a quase 

totalidade do déficit habitacional do País. O Sistema centraliza, atualmente, todos os 

programas e projetos destinados à habitação de interesse social. Essa Lei também instituiu o 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, que em 2006 centraliza os 

recursos orçamentários dos programas de Urbanização de Assentamentos Subnormais e de 

Habitação de Interesse Social, inseridos no SNHIS. 

A Lei nº 11.888/2008 assegura às famílias de baixa renda, de até três salários 

mínimos, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 

interesse social. Essa assistência abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e 
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execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia 

necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da 

habitação. 

O Plano Nacional de Habitação – PlanHab é um dos mais importantes instrumentos 

para a implementação da nova Política Nacional de Habitação, previsto na Lei 11.124/05, que 

estruturou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. O plano foi elaborado a partir 

de um processo participativo, que contou com a presença de todos os segmentos sociais 

relacionados com o setor habitacional. O principal objetivo do PlanHab é formular uma 

estratégia de longo prazo para equacionar as necessidades habitacionais do país, direcionando 

da melhor maneira possível, os recursos existentes e a serem mobilizados. 

Visto que a questão habitacional é complexa e apenas pode ser enfrentada com 

sucesso se forem realizados esforços em várias direções ao mesmo tempo. Assim, a estratégia 

do plano atual (2009–2023) foca quatro eixos: Financiamento e subsídio; Arranjos 

institucionais; Estratégias urbanas e fundiárias; e Cadeia Produtiva da Construção Civil. 

A mais recente política habitacional é o Programa Minha Casa, Minha Vida – 

PMCMV em parceria com a empresas, municípios e estados. A finalidade do programa é criar 

mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou 

requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias 

com renda mensal de até R$ 4.650,00.  

São diversos os programas habitacionais financiados pela Caixa Econômica Federal, 

em sua maioria voltados para a população com menor rendimento residente em aglomerados 

subnormais. No Quadro 1, estão listados os principais programas federais. 

 

QUADRO  1: Programas de habitação popular 

PROGRAMAS 

Minha Casa Minha Vida 
Habitar Brasil/BID 

Programa de Infra-estrutura e Serviços de Reforma Agrária 
Programa Morar Melhor 

Pró-Moradia 
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários 

Programa Nacional de Habitação Rural 
Crédito Solidário: Famílias Associadas 

Habitação de Interesse Social 
Fonte: Caixa Econômica Federal. 

 

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/Paginas/default.aspx
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Como bem apontado por Santos e Nascimento (2014), o processo histórico de 

urbanização no Brasil revela a autoconstrução como uma prática necessária e amplamente 

presente na produção e consolidação das cidades. Ela é adotada pelos pobres urbanos em 

vilas, favelas, loteamentos periféricos e ocupações urbanas, mas também pela classe média e 

alta em terrenos formalizados para suprir tanto demandas individuais quanto coletivas. 

O IBGE (2010) classifica como aglomerados subnormais no Censo Demográfico 

2010, diversos tipos de assentamentos irregulares a partir de critérios de urbanização não 

atendidos e/ou de precariedade de serviços públicos essenciais, como favelas, invasões, 

grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros. Os 

aglomerados são equivalentes as zonas de interesse social – ZEIS e ultrapassa o conceito de 

bairros. 

 

2.2. Experiências Nacionais 

 

No Brasil, segundo dados dos censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE entre 2000 e 2010 foram construídos cerca de 1,25 milhões de novos 

domicílios particulares a cada ano. Tem-se um contingente ainda maior de domicílios que são 

reformados anualmente.  

Como a autoconstrução engloba também as atividades relacionadas a manutenção e 

reforma de casa, que é o caso desse trabalho, segue alguns relatos dessa experiência pelo 

Brasil a fora. 

 

Projeto Rebocar/ Pernambuco 

Na cidade do Cabo de Santo Agostinho – PE, o projeto quer oferecer um visual mais 

atrativo para as residências de baixa renda, livrando também os moradores das casas não 

rebocadas de vetores causadores de doenças, sobretudo insetos e mosquitos. São realizadas 

obras de reboco e pintura. O material e a mão-de-obra constituída por pedreiros, ajudantes e 

mestres-de-obras são fornecidos com recursos municipais em parceria com as secretarias de 

Programas Sociais e de Planejamento.  
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Vista das casas do Cabo de Santo Agostinho – PE. Crédito: Gesla Marcela/ O último trem. 

 

O projeto beneficiou mais de 430 casas em vários bairros com o objetivo de 

transformar os morros da cidade em cartão postal. O reboco nas fachadas das casas 

inacabadas traz novo ânimo aos moradores que ganham mais segurança e beleza com a 

pintura da casa. 

No caso das residências sob risco de desabamento, habitadas por famílias de baixa 

renda, a prefeitura provê a revitalização dessas moradias. Quando a família dispõe de alguém 

para realizar a obra, como um pedreiro, a prefeitura ajuda com o material necessário. 

 

Tá Rebocado/ Bahia 

O projeto “Tá Rebocado” no bairro do Candeal em Salvador - BA teve início em 1994 

e hoje se tornou mais do que um projeto de autoconstrução, expandiu-se para tornar-se uma 

estratégia de desenvolvimento comunitário. O Candeal é marcado pelo baixo nível de 

rendimento da população, por altas taxas de analfabetismo e desemprego e por uma 

significativa expressão cultural.  

A iniciativa foi além da questão habitacional, ocupando-se com saúde, meio ambiente 

e geração de trabalho e renda com a colaboração dos moradores, a comunicação e parcerias 

entre diferentes segmentos da sociedade como o terceiro setor, o governo e entidades 

privadas. 
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Casas do Projeto Rebocar no bairro Candeal em Salvador.  
Crédito: http://www.lcnarquitetura.com.br. 

 

As ações realizadas ao longo desses vinte e um anos de atuação foram:  

 Construção de 120 unidades habitacionais; 

 Melhorias em 50 residências; 

 Pintura e reboco em 60 casas; 

 Melhoria do campo de futebol; 

 Recuperação e valorização da fonte de água; 

 Fortalecimento de microempresas, através de cursos de capacitação e qualificação; 

 Implantação de 01 posto de saúde; 

 Criação de 01 escola infantil; 

 Formação de 01 escola de música; 

 Construção de 02 praças públicas; 

 Ampliação das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e eletricidade; 

 Drenagem. 
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Vitória de Todas as Cores/ Espírito Santo 

A proposta “VITÓRIA DE TODAS AS CORES” promove ações de reparos e 

recuperação das alvenarias, reboco e pintura das fachadas, recuperação/reconstrução dos 

telhados e banheiros voltadas para as famílias com renda mensal de até três salários mínimos. 

Além das ações de melhorias nas habitações, viabiliza o aprendizado de técnicas de 

pintura, desenho e mosaico para os moradores, especialmente os jovens, e levanta temáticas 

para os painéis artísticos que são produzidos com a participação da comunidade e embelezam 

os muros e locais públicos do bairro, estimulando à promoção humana com participação 

popular. 

 

Tudo de Cor para o Rio/ Rio de Janeiro 

Uma parceria do Governo do Estado do Rio, a empresa Tintas Coral e a comunidade 

em novembro 2012, com o objetivo de recuperar e pintar as fachadas da Comunidade Santa 

Marta, beneficiando cerca de 1,5 mil famílias.  

A Coral forneceu treinamento em pintura, ferramentas, equipamentos de segurança, 

supervisão e orientação durante todo o processo, além da tinta necessária para pintar as 

fachadas das casas, cujas cores serão escolhidas pelos próprios moradores. Alguns residentes 

se empolgaram com as reformas e decidiram promover pequenos reparos no interior dos 

domicílios por conta própria. 

 

 
Vista do Morro de Santa Marta após o projeto Tudo de Cor para o Rio. Crédito: Jornal Brasil 247 
(2014). 

 

Nas fases seguintes do projeto que ainda está em vigor, os moradores tiveram a 

oportunidade de fazer curso profissionalizante na área de pintura com certificação do SENAI. 

A mão de obra contou também com voluntários da comunidade, estudantes universitários 

brasileiros e estrangeiros. A Praça do Cantão, local composto por 34 casas, também participou 

http://www.brasil/
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do projeto, com design artístico dos holandeses Haas & Hahn, e se tornou um dos principais 

atrativos da comunidade. 

 

 

 
Praça Cantão na Comunidade de Santa Marta. Crédito: Haas & Hahn/ 
favelapainting.com. 

 

Os imóveis ficam mais valorizados e a comunidade mais atrativa. Foram 

desenvolvidas outras ações relativas na comunidade: a criação do plano inclinado, a reforma e 

a ampliação de uma creche com capacidade para 100 crianças. 

As ações vão além dos domicilios. Na Vila Cruzeiro, Haas & Hahn pintaram as lajes 

de concreto de uma vala de drenagem de 2.000m com uma imagem de um córrego cheio de 

peixes tipo carpas koi, permitindo uma melhora na acessibilidade para os moradores. 

 

 
Escadaria Vila Cruzeiro. Crédito: Haas & Hahn/ favelapainting.com. 
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As ações de autoconstrução estão presentes em todo o país. No site da empresa Tintas 

Coral conta com 19 estados com iniciativas parecidas, embora a motivação de cada local seja 

diferente. Em cidades como Manaus, São Paulo, Bento Gonçalves e Curitiba o foco foram as 

regiões periféricas, em outras localidades como Alagoas, Aracajú, Fortaleza, São Luís, 

Corumbá e Três Pontas, as parcerias ocorrem por motivos históricos e culturais.  

 

2.3. Experiências Internacionais 

 

O exercício da autoconstrução não é exclusividade do Brasil, de região periférica ou 

país subdesenvolvido. A seguir, visita-se experiências bem-sucedidas de intervenção urbana 

em outros países. 

 

Argentina 

 O bairro de Puerto Madero em Buenos Aires era conhecido por suas instalações 

portuárias inadequadas. Após a criação do novo porto em 1919, a região foi abandonada 

tornando-se uma das áreas mais degradas da cidade. Em 1989, com o apoio do governo 

federal e o município de Buenos Aires, criou-se uma sociedade para urbanizar os 130 hectares 

de Puerto Madero. O objetivo desse projeto foi: 

 Converter a área para salvá-la da decadência e deterioração. 

 Hospedar atividades terciárias (repartições públicas e privadas, serviços comerciais e 

culturais) acompanhadas de assentamentos de tipo residencial que exijam uma 

localização central. 

 Recuperar uma aproximação mais efetiva do rio com a cidade, incorporando áreas 

verdes para recriação e expansão. 

 Reposicionar a área central, equilibrando os setores norte e sul. 

Em 20 anos, Puerto Madero deixou de ser um espaço deteriora cheio de entulhos e 

tornou-se o metro quadrado mais caro de Buenos Aires, abrigando espigões envidraçados, 

escritórios modernos, construções residenciais de alto luxo, rota gastronômica e intensa vida 

noturna. A proposta era é manter metade de sua área total como parques, jardins e áreas 

verdes. Além de ser o bairro com o menor índice de problemas de segurança da capital 

atualmente. 
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México 

Na periferia de Las Palmitas (México), conhecida por problemas sociais e 

narcotráfico, cerca de 200 casas foram transformadas em um grande mural pelos grafiteiros 

Germen Crew em parceria com o governo mexicano e o auxílio dos moradores.  

 

 
Grafite em Las Palmitas (México). Crédito: Germen Crew/ Operamundi. 

 

Essa reabilitação estética por meio da arte erradicou a violência entre os jovens e 

gerou novas fontes de trabalho, além de favorecer a melhor interação entre os moradores. De 

acordo com a revista Construção Latino-americana (2015), 65% em média das residências no 

México são autoconstruídas. 

 

 
Vista panorâmica do projeto Las Palmitas. Crédito: Germen Crew/ Operamundi. 
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Colômbia 

A prefeitura de Medellín desenvolveu um plano que contou com o envolvimento 

maciço da população desde o planejamento até a execução. O foco foi a mobilidade, a 

educação e a construção de espaços públicos e áreas verdes a fim de recuperar as regiões mais 

pobres da cidade, dominadas por paramilitarismo e/ou tráfico de drogas.  

Mais de 60% do território urbano é constituído por favelas que foram urbanizadas. 

Mais de 95% da cidade possui saneamento, quase a totalidade possui água potável, energia 

elétrica e 70% dos domicílios possuem gás natural com um sistema é pré-pago (GHIONE, 

2014). 

A intervenção urbana beneficiou a população com um metrô elevado, escadas rolantes 

permitindo aos habitantes dos bairros da periferia maior acessibilidade, construção de diversas 

bibliotecas, parques, museus e expressões de arte. A violência e a pobreza reduziram. A taxa 

de homicídios caiu mais de 80% em 20 anos. A proporção de pobres para o período entre 

2002 e 2010 diminuiu de 39% para 22% e a indigência também caiu de 7,9% para 5,6%. 

A cidade considerada a mais violenta e desigual do planeta, passou por uma 

transformação social e urbanística de expressão mundial, com maior impacto sobre as 

comunidades mais pobres e violentas. Em 2013 foi premiada como a cidade mais inovadora 

do mundo pelo Urban Land Institute e em 2014 eleita “Cidade do ano”. 
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Fotos da cidade de Medellín (Colômbia). 
Crédito: Roberto Ghione/ Vitruvius.com.br. 
 

 

 

 

França 

As ações de autoconstrução vão além dos domicílios particulares. Os espaços públicos 

também podem ser autoconstruídos, uma vez que, fazem parte do dia a dia das comunidades. 

Uma experiência de sucesso sobre boas práticas na cidade foi o que aconteceu no município 

Lyon na França a partir de uma política de recuperação dos espaços urbanos e ampliação das 

áreas verdes, com o objetivo de garantir melhor qualidade de vida para os moradores do 

município. 

Lyon investe em preservação e criação de novas áreas verdes há mais de dez anos, seja 

com a transformação de terrenos baldios em parques urbanos ou projetos maiores, como a 

revitalização das margens dos rios Rhône e do Saône. A cidade apresenta muitos espações de 

intervenção urbana com componentes verdes como praças, parques e parklets (extensões da 

calçada que permitam um espaço de convívio). 
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Tailândia 

 Em Bangcoc, o governo Tailandês lançou o Programa Bann Mankong (habitação 

segura) para facilitar o subsídio de habitações. O método adotado pretende ser um processo 

impulsionado pela comunidade, fazendo do morador o ator principal. Os recursos são 

voltados para subsidiar infraestrutura e crédito para a construção de novas habitações. A 

proposta baseia-se na capacidade de gestão das pessoas. Os moradores também colaboram 

com recursos além de ter autonomia para negociar soluções, planejar e gerenciar a construção. 

O benefício atendeu 277 cidades e construiu 90.813 novas moradias. 

O governo oferece apoio técnico gratuito e as comunidades precisam se inscrever no 

programa coletivamente e comprovar que estão organizadas para conduzir as intervenções. 

Em contrapartida, constitui-se uma poupança comunitária, prática comum no sudeste Asiático 

e partes da África. Os empréstimos são concedidos coletivamente, ou seja, via as 

cooperativas. 

Os empréstimos são concedidos às cooperativas a uma taxa de juros 4% ao ano. As 

cooperativas fazem empréstimos individuais ás famílias a uma taxa de entre 5% e 7% a fim de 

garantir a sustentabilidade dos fundos. Essa prática reflete a responsabilidade pela 

manutenção das moradias e espaços coletivos, visto que participaram da tomada de decisões. 

 

2.4. Situação Habitacional Em Alagoas  

 

Embora o direito à moradia esteja previsto no Art. 6º da Constituição Federal, a 

persistência de um déficit habitacional superior a cinco milhões de domicílios mostra que este 

direito social ainda não é efetivo para todos os brasileiros. O ônus excessivo com o aluguel e a 

coabitação familiar são os principais componentes do déficit habitacional, problemas que 

penalizam, sobretudo, os jovens (MORAIS; REGO, 2014). 

Nessa seção serão discutidos o déficit habitacional e seus componentes bem como as 

inadequações habitacionais que minimizam a qualidade de vida da população alagoana. 

A temática aqui discutida, está inserido no atual programa de governo com horizonte 

para 2016-2019 nos eixos de desenvolvimento estratégico, econômico e social. A 

autoconstrução é uma prática antiga que persiste e independe da classe social. As reformas de 

final de ano ou as construções em terras invadidas são exemplos da prática. 

De acordo com o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de Alagoas – PEHIS 

(2010), a política foca prioritariamente o acesso à moradia digna para a população mais 

vulnerável ou de baixa renda, porém não exclusivamente. As áreas de atuação são:  
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 produção de novas habitações;  melhorias habitacionais;  urbanização das favelas;   regularização fundiária;   desenvolvimento institucional e social para habitação. 
 

A necessidade imediata de construção de novas moradias identificada pela Fundação 

João Pinheiro – FJP (2015), superam 5,4 milhões de habitações no Brasil em 2012, como 

pode ser observado na Tabela 1. O déficit urbano é maios que o rural devido aos intensos 

processos migratórios. A região Nordeste corresponde a 32,7% do déficit. As causas dessa 

demanda estão relacionadas aos domicílios rústicos, depreciação, improvisados, a coabitação 

familiar e o ônus excessivo com aluguel. 

 

Tabela 1: Déficit habitacional total por situação do domicílio e déficit habitacional 

relativo aos domicílios particulares permanentes e improvisados no Brasil - 2011-2012 

Especificação 
2011 2012 

Total Urbano Rural 
Total 

Relativo 
Total Urbano Rural 

Total 
Relativo 

Brasil 5.581.968 4.689.405 892.563 9,0 5.430.562 4.664.113 766.449 8,5 

Nordeste 1.937.074 1.327.468 609.606 11,9 1.777.212 1.238.995 538.217 10,6 

Alagoas 103.720 71.307 32.413 11,3 92.212 72.322 19.890 9,7 
Fonte: Fundação João Pinheiro (2015). Dados: PNAD/IBGE 2012. 
 

Apesar da diminuição do déficit habitacional ao longo do tempo, esse valor ainda é 

alto e força grande parte da população a construir suas casas por conta própria sem respeitar 

as normas fundiárias e urbanísticas.  

Os grupos com maior participação no déficit são os de menores renda e em maior 

tanto para o Brasil como para o Nordeste (Tabela 2). Em Alagoas, essa disparidade é ainda 

maior, reforçando qual é o público alvos das políticas habitacionais. Diferentemente dos 

outros estados, não há déficit para o estrato com renda superior a 10 salários mínimos. 
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Tabela 2: Distribuição percentual do déficit habitacional urbano por faixas de renda 

média familiar mensal no Brasil - 2011-2012 

 
Especificação 

Faixas de rendas mensal familiar (em salários mínimos) 
2011 2012 

até 3 
mais de 

3 
a 5 

mais de 
5 a 10 

mais de 
10 

até 3 
mais de 

3 
a 5 

mais de 
5 a 10 

mais de 
10 

Brasil 81,0 11,0 5,9 2,1 82,5 10,1 5,6 1,8 
Nordeste 86,7 8,0 3,3 1,9 88,4 6,9 3,3 1,4 
Alagoas 94,2 2,5 1,7 1,7 90,0 8,3 1,7 0 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2015). Dados: PNAD/IBGE 2012. 
 

A coabitação familiar e o ônus excessivo dos aluguéis têm o maior peso na 

composição do déficit habitacional do país, os dois juntos são responsáveis por quase 76,9% 

do déficit total em 2012. A precariedade dos domicílios no Nordeste e em Alagoas também 

têm grande peso no cálculo final (Gráfico 2). 

    

Gráfico 2: Participação dos componentes no déficit habitacional em Alagoas - 2012 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (2015). Dados: PNAD/IBGE 2012. 

 

As inadequações domiciliares refletem problemas na qualidade de vida dos moradores, 

problemas não relacionados a dimensão do estoque habitacional, e sim a especificidades 

internas. Não é possível identificar um valor agregado das inadequações devido ao risco de 

dupla contagem, pois uma unidade habitacional pode apresentar mais de critério. Portanto, a 

análise refere-se aos critérios. 
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Tabela 3: Critérios de inadequação dos domicílios urbanos duráveis* no Brasil - 2011 - 

2012 

Especificação 
Critérios de inadequação dos domicílios urbanos duráveis 

Inadequação 
fundiária 

Domicílio sem 
banheiro 

Carência de 
infraestrutura** 

Adensamento 
excessivo 

Cobertura 
inadequada 

2011  
Brasil 2.117.960 266.589 10.240.927 1.097.958 900.953 

Nordeste 371.663 56.791 3.611.391 243.220 80.526 
2012    

Brasil 2.041.402 261.408 10.323.559 1.073.720 848.218 
Nordeste 360.897 56.312 3.726.815 260.579 83.403 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2015). Dados: PNAD/IBGE 2012.  
*Não são considerados os improvisados e os rústicos, sendo excluídos também os cômodos, por se constituírem 
parcela do déficit habitacional. ** Domicílios com pelo menos um tipo de carência de infraestrutura. 
      

A Tabela 3 mostra um retrato das inadequações domiciliares no Brasil. Mais de 10 

milhões de habitações apresentam ao menos um tipo de carência em infraestrutura, ou seja, 

ausência de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário por fossa séptica 

ou por rede ou coleta de lixo. Cerca de 2 milhões de domicílios foram construídos do modo 

irregular, ocupando terrenos e/ou não atendendo as normas urbanísticas. E um milhão de 

casas com mais de dois moradores por cômodo. 

 

Gráfico 3: Critérios de inadequação dos domicílios urbanos duráveis* em Alagoas– 
2011-2012 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (2015). Dados: PNAD/IBGE 2012.  
*Não são considerados os improvisados e os rústicos, sendo excluídos também os cômodos, por se 
constituírem parcela do déficit habitacional. 
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O critério que se sobressai em Alagoas é a carência de infraestrutura para 50% da 

população (Gráfico 3) assim como no Brasil e no Nordeste. Do total dos componentes dessa 

carência (Gráfico 4), se destacam a ausência ou precariedade de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e, em menor grau, a coleta de lixo. Essas mazelas atingem a maior parte 

dos alagoanos, considerando que o estado é um dos mais desiguais com índice de Gini 

(desigualdade) de 0,63 e elevado percentual de vulneráveis a pobreza (59,76%).  

Tendo em vista esse cenário, a PEHIS (2010) em Alagoas prevê um plano de ação que 

contempla o mapeamento das necessidades habitacionais e da infraestrutura disponível, 

formação de banco de terras, treinamento e capacitação dos técnicos e captação de recursos a 

fim de implementar os programas habitacionais. A previsão para 2020, é de redução do déficit 

habitacional para 118.315 domicílios. 

 

Gráfico 4: Domicílios urbanos duráveis* por componentes da carência de 

infraestrutura** - Brasil - 2012 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (2015). Dados: PNAD/IBGE 2012.  
*Não são considerados os improvisados e os rústicos, sendo excluídos também os cômodos, por se 
constituírem parcela do déficit habitacional. ** Domicílios com pelo menos um tipo de carência de 
infraestrutura. 

 

Segundo os dados disponíveis do Censo do IBGE de 2010, os aglomerados 

subnormais em Alagoas estão concentrados no Litoral e na parte Norte do estado. Maceió 

concentra 121,9 mil pessoas morando em aglomerados, inclusive em áreas de risco e encostas. 

A maioria dos residentes dessas habitações inadequadas, estão reunidos na região 



 ESTUDO DA AUTOCONSTRUÇÃO EM ALAGOAS   |  23 

 

 

metropolitana. É uma estatística baixa quando comparada com Salvador (52%) e Recife 

(22,4%). Essa parcela da população também é carente de serviços de saúde e educação.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (PNUD, 2015) dos 

aglomerados subnormais é praticamente a metade das regiões habitadas pela parcela mais rica 

da população. Em 2010, nos bairros da Ponta Verde e do Aldebaran, o IDHM é de 0,95, 

enquanto no Vale do Benedito é 0,52. 
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 Figura 1: Regiões de Aglomerados Subnormais em Alagoas – 2010
1 a 2 
1 a 3  
2 a 4 
4 a 95 

Indisponível 
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Os domicílios situados em regiões de aglomerados têm como característica principal o 

baixo rendimento. De acordo com a Tabela 4, a maioria das moradias apresentam renda de até 

um salário mínimo e estão concentradas na região metropolitana. 

 

Tabela 4: Domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais no Brasil - 

2010 

Cidade até 1/4 
mais 
de 1/4 
a 1/2 

mais 
de 1/2 

a 1 

mais 
de 1 a 

2 

mais 
de 2 a 

3 
3 a 5 mais 

de 5 
sem 

rendim. Total 

Arapiraca 100 35 13 - - - - 3 151 

Barra de Santo 
Antônio 

109 50 26 2 1 1 - 7 196 

Japaratinga 73 46 11 6 - - - 16 152 

Maceió 7.983 10.839 8.309 2.071 266 127 110 2.608 32.359 

Maragogi 120 113 57 11 - 2 - 115 418 

Marechal 
Deodoro 

128 60 37 3 3 1 - 74 313 

Murici 157 80 25 6 - - - 75 343 

Novo Lino 37 10 10 1 - - - 61 119 

Paripueira 72 60 30 2 - - - 13 177 

Rio Largo 303 356 210 31 3 1 - 72 977 

São Luís do 
Quitunde 

384 227 81 5 2 - - 125 825 

Satuba 87 43 18 - - - - 24 172 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 

As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são as áreas públicas ou privadas, 

destinadas a segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, sendo prioridade 

dos programas ou projetos habitacionais. O Quadro 2 lista as regiões elegíveis a participar do 

projeto de autoconstrução e a Figura 1, traz a localização das ZEIS identificadas pelo Plano 

Diretor de Maceió. 
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Quadro 2: Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS em Maceió 

ZEIS BAIRROS 
Bolão Farol 

Mutange Mutange 
Bom Parto Bom Parto 
Vila Saem 

Alto do Céu Pinheiro 

Grota Santa Helena 
Grota Senhor Bonfim 

Chá de Jaqueira 
Chá de Jaqueira 

Chã de Bebedouro 
Flexal de Cima 
Flexal de Baixo 

Chã de Bebedouro 
 

Goiabeira 
ABC 

Fernão Velho 

Rio Novo Rio Novo 
Clima Bom Clima Bom 

Favela da Nascença / Vila Betel / Vila da Paz 
Romeu de Avelar 

Sombra dos Eucaliptos 
Tabuleiro 

Santos Dumont 
Novo Horizonte 

Vila São Francisco 

Santos Dumont 
 

Grota do Antares Antares 
Grota do Ouro Preto Ouro Preto 

Grota do Canaã 
Praça da Igreja 

Canaã 

Grota do Santo Amaro Santo Amaro 
Encosta da Gruta Gruta 

Complexo do Vale do Reginaldo: Piabas, 
Grota do Moreira, Grota do Pau D’ arco, 

Triunfo, Travessa Jardim, Moenda, Grota do 
Itapoá, Sítio Santo Antônio, Grota do Vale da 

Amizade, Grota Novo Jardim, Ladeira do 
Feitosa, Teimosinha, Grota do Estrondo, 
Aldeia do Índio, Pau D’Arco II, Grota do 

Pica-Pau, Santa Rosa de Lima e Manguaba 

Feitosa e Jacintinho 

Travessa Marques Ribeiro (Trapiche) 
André Papine 

Coréia 
Galpão 

Ponta Grossa 

Cidade de Lona 
Gama Lins 
Village II 

Denison Menezes 

Cidade Universitária 
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Quadro 2: Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS em Maceió (continuação) 

ZEIS BAIRROS 
Grota da Alegria 
Grota da Caveira 

Freitas Neto 
Jaudenir Coutinho 

Carminha 
Selma Bandeira 
Moacir Andrade 

Conjunto Luiz Pedro 
Grota do Carimbão 
Grota São Caetano 

Grota da Paz 
Grota do Mundaú 

Grota do Mucambo 
Grota da Esperança 

Benedito Bentes 

Vila Emater 
Favela do Lixão 

Jacarecica 

Lot. Noêmia G. Ramalho 
Conjunto Elias Ponte Bonfim 

Guaxuma 

Grota do Andraújo Garça Torta 
Alto do Cruzeiro Riacho Doce 
Morro do Macaco 
Engenho Velho Pescaria 

Alto da Boa Vista 
Alto de Ipioca 

Ipioca 

Fonte: Plano Diretor de Maceió 2006. 
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Figura 2: Mapa das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS em Maceió.
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3. PARCERIAS E FINANCIAMENTO  

 

Internacional 

 BID 

 Banco mundial 

 

Federal 

 PAC 

 Ministério das cidades 

 Caixa Econômica Federal 

 Iphan 

 FNHIS (Lei nº 11.124) 
 

Estadual 

 Secretaria de Infraestrutura  

 Secretaria de Turismo 

 Secretaria de Educação 

 Secretaria de Planejamento 

 Defesa Civil 

 

Municipal 

 Secretarias de Turismo 

 Secretarias de infraestrutura 

 

Iniciativa privada 

 Coral Tintas 

 Construtoras 

 

UNIVERSIDADE 

 Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 Curso de Engenharia Civil e Ambiental 
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4. PROPOSTAS 

 

Com base nesse estudo, a próxima seção sugere algumas propostas a fim de viabilizar 

a promoção do desenvolvimento econômico no âmbito da habitação em regiões 

predominantemente de aglomerados subnormais, pobres, históricas e turísticas do estado. 

Nessa seção, são apresentadas propostas de ações relacionas a autoconstrução no 

Estado de Alagoas. As motivações relacionadas as propostas variam de acordo com a 

localidade: embelezar a cidade, promover espaços de expressão artísticas e culturais, redução 

déficit habitacional, alavancar turismo e redução das habitações em condições de risco a vida. 

Entretanto, as proposições referidas têm em comum a organização comunitária aliada ao 

poder público a fim de melhorar a qualidade de vida da população, gerando um sentimento de 

pertencimento às cidades e a longo prazo desenvolvimento econômico. A preservação do 

espaço público e o cuidado com o bairro ou a cidade também é motivado pelo gostar do local, 

por sentir-se bem nele. Quanto mais agradável e bonito for, mais incentivos haverão para 

mantê-lo. 

Hoje a população detém o direito de intervir diretamente na organização de seu espaço 

de vida. Os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade dão abertura a uma nova cultura 

política, embasada na complementariedade entre democracia participativa e representativa 

(OLIVEIRA, 2001). 

  

4.1. Bairro do Bom Parto  

 

O Bom Parto é um dos bairros mais populares de Maceió. Segundo dados do IBGE, 

apresenta menor extensão, 5,57 Km2, 12.841 habitantes e Renda familiar de R$ 1.110,64. 

Situado entre o Farol e a Lagoa Mundaú. Apresenta importância histórica, visto que sua 

formação se deu em torno da Fábrica de Tecidos Alexandria, onde quase toda população local 

dependia dessa atividade econômica, sendo assim, um típico bairro operário.  

Uma das histórias mais conhecidas pelos moradores é a lenda do “padre sem cabeça” e 

a Gruta do Padre. As relações sociais se dão em grande parte em torno das praças, escolas e 

da Igreja de Nossa Senhora do Bom Parto, de onde provém o nome do bairro. A vida cultural 

também conta as expressões artísticas, musicais e folclóricas no espaço “Quintal Cultural”. A 

rua General Hermes é uma via de tráfego intenso que corta o bairro e permite o acesso da 

parte baixa da cidade a alta. A reforma das fachadas levará um colorido bonito à região. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Parto
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Essa iniciativa pode ser implementada em qualquer outra área das cidades de Alagoas 

com finalidade de proporcionar melhoria no espaço urbano, respeitando as devidas 

características. Como por exemplo, as regiões históricas consideradas como patrimônio 

cultural (Marechal Deodoro, Penedo, União dos Palmares). 

 

 
Delimitação geográfica do bairro Bom Parto. Crédito: José Ademir/ Bairros de Maceió. 

 

Objetivo 

Promover uma intervenção urbana no bairro, melhorando a qualidade de vida dos 

moradores por meio da valorização das fachadas das casas e a criação e/ou preservação dos 

espaços de convívio público. 

As propostas a seguir contariam com o apoio e a mão de obra da população residente. 

 

Estrutura e Ações 

 Rebocar (quando necessário) e pintar a fachada das casas das principais ruas de acesso 

e da Igreja matriz, na fase posterior, as demais ruas como foi feito no projeto Rebocar. 
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 Pavimentar as ruas, reparar o passeio público e construir rampas de acessibilidade para 

Portadores de necessidades especiais – PNE. 

 Implementar a coleta de lixo seletiva a partir de uma campanha de conscientização. 

 Reformar o espaço “Quinta cultural” para que a comunidade possa desenvolver suas 

atividades, recreativas e artísticas, inclusive para que a cidade reconheça o espaço na 

rota de cultural. 

 Construir uma sala anexa ao “Quintal Cultural” para acolher uma pequena biblioteca 

de modo a incentivar a leitura. 

 Produzir espaços verdes como praças e parques para momentos de convívio e 

diminuição da concentração de gás carbônico, semelhante a cidade de Lyon. 

 Ofertar cursos profissionalizantes de pintor (a), pedreiro (a), grafite, encanador (a), 

eletricista, a fim de qualificar os moradores para contribuir com o projeto e prepara-los 

para o mercado de trabalho. 

 Ofertar cursos profissionalizantes de corte e costura, cozinheiro (a), artesanato entre 

outros para ajudar na geração de emprego e renda. 

 

Resultados Esperados 

● Elevação da autoestima dos habitantes; 

● Embelezamento da cidade; 

● Promover estreitamento das relações sociais; 

● Melhorar a infraestrutura urbana; 

● Fomentar cultura e arte; 

● Geração de emprego e renda; 

● Aumento da escolaridade média dos residentes a longo prazo. 

 

4.2. Costa dos Corais 

 

A parte do Litoral Norte de Alagoas, conhecido como Costa dos Corais, possui a 

segunda maior barreira de corais do mundo segundo dados da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico e Turismo - Sedetur. É uma área de proteção ambiental – APA 

de 130 km composta pelos municípios de Paripueira, Barra de Santo Antônio, Passo de 

Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto Calvo, Porto de Pedras, Japaratinga e Maragogi.  
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Território da região da Costa dos Corais. Crédito: Master Ecopolis 2010. 

 

A costa dos corais se destaca pela paisagem tropical que vem permitindo o 

crescimento do turismo. Devido ao fluxo elevado de turistas, inclusive turismo de luxo, o 

Governo do Estado tem um projeto para a construção de um aeroporto em Maragogi, a 

principal cidade da região. As principais atividades turísticas são o passeio às piscinas 

naturais, a gastronomia local e as festas.  

No entanto, a região carece de políticas que impulsionem o desenvolvimento local. A 

infraestrutura habitacional ainda é precária, especialmente a ausência de esgotamento 

sanitário, a população apresenta baixo índice de escolaridade e conta majoritariamente com o 

benefício do bolsa família.  

 Regiões turísticas também apresentam essas características de autoconstrução. Cidades 

da Itália, de Amsterdã, França, Grécia e outros países são conhecidas por serem as mais 

coloridas do mundo. A estrutura urbana das cidades do Litoral Norte de Alagoas também 

pode ser colorida, atrativa e se tornar cartão postal como no distrito de Manarola na região de 

Cinque Terre na Itália. 

 



ESTUDO DA AUTOCONSTRUÇÃO EM ALAGOAS   |  34 

 

 

 

 
Fotos da vista da cidade de Manarola (Itália). Crédito: HD Wallpapers Cool. 

 

Objetivo 

Desenvolver a região por meio da atividade turística atuando nas questões de 

infraestrutura urbana e capacitação da mão de obra local, preservando a identidade cultural da 

Costa dos Corais. 

 

 

http://www.hdwallpaperscool.com/
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Estrutura e Ações 

 Rebocar (quando necessário) e pintar da fachada das casas com cores vivas. Cada 

prefeitura seria responsável pela sua cidade. 

 Pavimentar as ruas, reparar o passeio público e rampas de acessibilidade. 

 Promover uma alternativa de esgotamento sanitário semelhante ao que aconteceu em 

maio deste ano no Francês (Marechal Deodoro). A obra teve o investimento de R$ 7,6 

milhões, com convênio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 

 Implementar a coleta de lixo seletiva, visto que, com uma região turística apresenta 

grande visibilidade. 

 Estabelecer e preservar os espaços verdes como praças e parques para momentos de 

convívio da população local e opção de lazer para o turista.  

 Construir ambientes que valorizem e preservem a cultura local, onde seria possível 

reverenciar as diversas expressões artísticas: monumentos, artesanato, exposições, 

música, cinema e culinária. 

 Os parklets são opções de pequenos espaços de convívio presente em países 

desenvolvidos, onde a população tem uma extensão da calçada urbanizada para o 

convívio. Em alguns lugares, esses parklets se transformam em café, ambientes de 

estudo ou apenas socialização. 

 Ofertar cursos profissionalizantes de pintor (a), pedreiro (a), grafite, encanador (a), 

eletricista, a fim de qualificar os moradores para contribuir com o projeto e a torna-los 

mais competitivos para o mercado de trabalho 

 Ofertar cursos profissionalizantes que melhorem a infraestrutura dos serviços locais e 

como alternativa de renda nos períodos de baixa estação: corte e costura, 

cabeleireiro(a), manicure e pedicure, cozinheiro (a), garçom, auxiliar de cozinha, 

auxiliar de limpeza, recepcionista, camareiro (a), artesanato entre outros para ajudar na 

geração de emprego e renda.  

 

Resultados Esperados 

● Elevação da autoestima dos habitantes; 

● Embelezamento da cidade; 

● Prover mais espaços públicos para estreitamento das relações sociais; 

● Melhorar a infraestrutura urbana; 

● Preservar a história e cultura locais; 
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● Geração de emprego e renda; 

● Desenvolver o turismo local a longo prazo. 

 

4.3. Vale do Reginaldo 

 

O Vale do Reginaldo está situado numa zona de preservação ambiental. Composto por 

vários aglomerados subnormais no entorno da bacia hidrográfica do Reginaldo, constituindo 

habitações de infraestrutura precárias. A precariedade vai além da construção, são 

características desse aglomerado consolidado: a irregularidade no traçado e a ilegalidade 

fundiária, urbanística e edilícia. 

 
Vista do Vale do Reginaldo. Crédito: SECOM/ Bairros de Maceió. 

 

A ocupação informal da capital alagoana deu-se por volta da década de 50, devido ao 

aumento do fluxo migratório causado por um forte período de seca que assolou todo o Estado 

(Bairros de Maceió, 2008). Desde então, os assentamentos informais têm se concentrado em 

áreas ambientalmente frágeis, como é o caso do Reginaldo. Essa modalidade é fruto das 

dificuldades encontradas por uma parcela da população no mercado formal, por causa da 

baixa renda, renda informal ou desemprego. Como todo aglomerado subnormal, apresenta 

moradias rústicas, improvisadas e depreciadas. 
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Esse projeto é uma proposta complementar ao já existente para a região: “Projeto 

Integrado de Urbanização do Vale do Reginaldo”, a partir de uma parceria do Governo 

estadual com o município, a exemplo do que foi implementado no complexo do Alemão no 

Rio. Outra iniciativa nesse mesmo sentido ocorreu na favela de Dharavi, na cidade de 

Bombaim (Índia), o qual envolveu reconstrução in situ e regularização fundiária com o 

objetivo de beneficiar 55 mil famílias e contou com o apoio de múltiplos atores. 

Os espaços de lazer, cultura e convívio das comunidades, são também foco da 

autoconstrução, e estão contemplados nessa proposta, pois, sobretudo, afasta principalmente 

os mais jovens de envolvimento com a criminalidade.  

Esse projeto pode ser implementado em qualquer região periférica do estado, na qual, 

os habitantes recebam até três salários mínimos. No caso da cidade de Maceió, as áreas 

elegíveis são as 68 zonas de interesse social de acordo com o plano diretor da cidade. 

 

Objetivo 

Promover uma intervenção urbana no bairro, melhorando a qualidade de vida dos 

moradores por meio de reformas das fachadas das casas, criação e/ou preservação dos espaços 

de convívio público e provisão de infraestrutura.  

 

Estrutura e Ações 

 Regularização fundiária. 

 Rebocar e pintar a fachada das casas que fica no entorno da Avenida Leste-Oeste. 

 Construir calçadas e escadas para melhorar o deslocamento dos morados 

principalmente em dias de chuva e promover acessibilidade de PNE por meio de 

rampas. 

 Construir uma lavanderia comunitária. 

 Prover iluminação pública. 

 Implementar redes de coleta de lixo. 

 Tratamento do esgoto sanitário por fossa séptica ou por rede. 

 Prover habitações populares para os domiciliados em áreas de situação de risco. 

 Produzir espaços verdes como praças, parques e campo de futebol para o lazer da 

comunidade. 
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 Construir um espaço para momentos de convívio em que os residentes possam 

desenvolver suas atividades, recreativas e artísticas e culturais como um centro 

comunitário. 

 Construir uma sala no centro de comunitário para que sirva de biblioteca para o 

público infanto-juvenil de modo a incentivar a leitura e a educação formal. Existe 

algumas ações de biblioteca itinerante em Salvador, São Paulo e Curitiba. Ônibus, 

bicicletas, caminhonetes ou motos são alguns dos meios de transportar os livros. Ao 

final da leitura, os livros são trocados por outros.  

 

 
Bicicloteca em São Paulo. Créditos: Folha de São Paulo (2012). 

 

 Ofertar cursos profissionalizantes de pintor (a), pedreiro (a), grafite, encanador (a), 

eletricista, corte e costura, cozinheiro (a) e artesanato a fim de qualificar os moradores 

para contribuir com o projeto e prepará-los para o mercado de trabalho. 

 

Resultados Esperados  

● Elevação da autoestima dos habitantes; 

● Embelezamento da cidade; 

● Promover estreitamento das relações sociais; 

● Melhorar a infraestrutura urbana; 

● Geração de emprego e renda; 

● Redução da violência e criminalidade; 

● Redução da desigualdade a longo prazo; 

● Aumento da escolaridade média dos residentes a longo prazo. 
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