
Perfil Socioeconômico
das grotas de Maceió, Alagoas

Programa das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos (ONU-Habitat)
&
Governo do Estado de Alagoas

Abril de 2021



2

Conteúdo

• Contextualização: o ONU-Habitat em Alagoas

• Perfil Socioeconômico das grotas

• Considerações finais



Contextualização: 
O ONU-Habitat em Alagoas



4

O ONU-Habitat em Alagoas

A parceria entre o Governo do Estado de Alagoas e ONU-Habitat foi firmada em 2017 no 

âmbito do projeto “Prosperidade Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma 

Iniciativa Integrada”

A primeira fase do projeto (2017-2020) foi estruturada em 3 Eixos:

• Dados e Informações: análises, indicadores, diagnósticos e mapeamentos

• Estratégias e Soluções: diretrizes e recomendações

• Capacidades e Oportunidades: capacitação, intercâmbios e parcerias

Para acessar os produtos resultantes desse projeto, visite o Portal Alagoas em Dados e 

Informações.

https://dados.al.gov.br/catalogo/organization/onu-habitat
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O ONU-Habitat em Alagoas (1ª fase)

Dados e 
Informações

Análises, indicadores, 
diagnósticos e mapeamentos

Eixo 1

Capacidades e 
Oportunidades

Capacitação, intercâmbios 
e parcerias

Eixo 3

Estratégias e 
Soluções

Diretrizes e 
recomendações

Eixo 2
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O ONU-Habitat em Alagoas (1ª fase)

Produtos do Eixo 1 (Dados e Informações)

1. Índice de Prosperidade de Maceió

2. Mapa Rápido Participativo (MPR) das 100 grotas de Maceió

3. Perfil socioeconômico dos moradores de grotas de Maceió

4. Diagnóstico participativo e analítico da segurança urbana

5. Perfil e percepções de turistas nos municípios de Maceió, Maragogi, São Miguel dos Milagres, 
Penedo e Piranhas

6. Relatório sobre cadeia de valor do turismo nos municípios de Maceió, Maragogi, São Miguel 
dos Milagres, Penedo e Piranhas

7. Nota Técnica – Assentamentos precários de Maceió e a COVID-19
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O ONU-Habitat em Alagoas (1ª fase)

Produtos do Eixo 2 (Estratégias e Soluções)

1. Recomendações para melhorias habitacionais nas grotas de Maceió

2. Estratégias para prevenção e melhoramento das grotas de Maceió

3. Estratégias para a segurança urbana e prevenção ao crime

4. Estratégias para o desenvolvimento da atividade turística nos municípios de Maceió, Maragogi, 
São Miguel dos Milagres, Penedo e Piranhas
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O ONU-Habitat em Alagoas (1ª fase)

Produtos do Eixo 3 (Capacidades e Oportunidades)

1. Programa de capacitação e treinamento dos servidores do estado de Alagoas

• Workshops realizados:

• Assistência Técnica para Melhorias Habitacionais

• Compatibilizando a gestão pública do Governo do Estado de Alagoas com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

• Construindo capacidades: A Nova Agenda Urbana e o desenvolvimento do estado de 
Alagoas



Perfil Socioeconômico das grotas
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Perfil Socioeconômico das grotas

ONU-Habitat Brasil

Objetivos:

• Entender as principais características da 
população das grotas

• Levantar os indicadores socioeconômicos por 
meio de uma pesquisa domiciliar 
(por amostragem / por RA)

• Apoiar a formulação de políticas públicas de 
melhoria da qualidade de vida da população das 
grotas

1. Sociodemografia

2. Educação

3. Renda

4. Programas sociais e seguridade

5. Esporte, cultura e lazer

6. Serviços e equipamentos urbanos e sociais

7. Percepção da grota e dos serviços

8. Saúde

9. Percepção da violência
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Perfil Socioeconômico das grotas

ONU-Habitat Brasil

Público-alvo:

• Chefe de família e, em sua ausência, o cônjuge, 
sempre atendendo ao critério de maioridade.  

Procedimentos básicos do levantamento de campo:

1. Reconhecimento e demarcação do perímetro; 
2. Percurso do setor;
3. Seleção da pessoa a ser entrevistada no domicílio;
4. Agendamento ou aplicação do questionário;
5. Substituição de domicílio mediante a 

impossibilidade de pesquisa;
6. Contagem do setor censitário para atualizar o 

número de domicílios

Localização das grotas pesquisadas:
cinco RAs de Maceió

Entrevistas realizadas: 
2.109

Questionário:
45 minutos, aplicado entre junho e agosto 

de 2018

Número de moradores em grotas (2018): 
101.011
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Perfil Socioeconômico das grotas

ONU-Habitat Brasil

Distribuição das grotas nas 
Regiões Administrativas 

(RAs) de Maceió

Fonte: 
Base cartográfica do IBGE 
adaptada e ONU-Habitat
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Perfil Socioeconômico - Sociodemografia

Distribuição da população das localidades por gênero (em %)
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Perfil Socioeconômico - Sociodemografia

Distribuição da população por cor nas localidades selecionadas Distribuição da população por cor nas RAs de Maceió
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Perfil Socioeconômico - Sociodemografia

Primeira gravidez com menos de 20 anos entre 
mulheres que já engravidaram (em %)

Pirâmide etária da população por sexo nas grotas
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Perfil Socioeconômico - Sociodemografia

Porcentagem da população das grotas com os documentos listados
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Perfil Socioeconômico - Educação

Taxa de analfabetismo por localidades Taxa de analfabetismo por RA
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Perfil Socioeconômico - Educação

Porcentagem de população de 0 a 5 anos que frequenta 
creche ou escola por localidade

Porcentagem de população de 0 a 5 anos que frequenta 
creche ou escola por RA
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Perfil Socioeconômico - Educação

Número médio de anos de estudo para 
entrevistados de 25 anos ou mais por localidade

Número médio de anos de estudo para 
entrevistados de 25 anos ou mais por RA
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Perfil Socioeconômico - Educação

Jovens “nem-nem” 
Entrevistados de 15 a 24 anos que não estudam nem 

trabalham por localidades

Jovens “nem-nem”
Entrevistados de 15 a 24 anos que não estudam nem 

trabalham por RA



21

Perfil Socioeconômico - Educação

Porcentagem de entrevistados que estudam na própria 
grota, em outra grota ou no bairro próximo por RA

Porcentagem da população por tempo de deslocamento 
até a escola ou creche por RA
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Perfil Socioeconômico - Renda

Taxa de ocupação por localidades Taxa de ocupação por RA
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Perfil Socioeconômico - Renda

Renda per capita média por localidade Renda per capita média por RA
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Perfil Socioeconômico - Renda

Taxa de pobreza por localidade (em %) Taxa de pobreza por RA (em %)
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Perfil Socioeconômico - Renda

ONU-Habitat Brasil

Porcentagem dos ocupados que trabalham no próprio 
domicílio, na grota ou em outra grota por RA

Taxa de informalidade por localidade (em %)
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Perfil Socioeconômico - Programas sociais e 
seguridade

Porcentagem da população inserida nos 
programas sociais listados

Porcentagem da população atendida por 
benefícios por RA
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Perfil Socioeconômico - Programas sociais e 
seguridade

Percentual de domicílios atendidos por 
CRAS/CREAS por RA

Percentual de famílias cadastradas no 
Programa Saúde da Família por RA
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Perfil Socioeconômico - Esporte, cultura e lazer

Percentual de pessoas que praticaram 
algum tipo de esporte ou exercício 

físico nos últimos três meses por RA

Porcentagem da 
população que 

dispende tempo de 
lazer por atividade

Localização da principal 
atividade de lazer dos 

indivíduos por RA (em %)

Local RA 3 RA 4 RA 5 RA 6 RA 8
Total das 

grotas

Na própria  Grota
7,8     11,0   5,7       25,3   4,5     9,5             

Em Outra  Grota -     -     1,3       0,8     3,3     1,1             

No Bairro Formal  

Do Entorno
22,2   29,5   32,3     40,7   56,1   34,3           

Outro Bairro 

Formal
69,9   59,6   60,2     33,0   36,2   54,8           

No Centro 0,2     -     0,4       0,3     -     0,3             

Total 100    100    100      100    100    100            
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Perfil Socioeconômico - Serviços e equipamentos 
urbanos e sociais

Porcentagem dos domicílios em que:
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Perfil Socioeconômico - Serviços e equipamentos 
urbanos e sociais

Dados de saneamento básico por localidade (em %)
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Perfil Socioeconômico - Serviços e equipamentos 
urbanos e sociais

Coleta de lixoEnergia elétrica - porcentagem dos domicílios...
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Perfil Socioeconômico - Serviços e equipamentos 
urbanos e sociais

Infraestrutura ao redor do domicílio
Percentual de entrevistados que gastam até 5 minutos de 

casa até o transporte público mais próximo por RA
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Perfil Socioeconômico - Serviços e equipamentos 
urbanos e sociais

Sinalização das vias e entrega dos correios 
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Perfil Socioeconômico - Percepção das grotas e 
dos serviços

Avaliação da grota quanto a atributos

Infraestrutura 
Entrevistados que 

disseram que em suas 
grotas existem... (%) 

Nota média 
atribuída 

Água encanada 98,9 3,6 

Iluminação nas ruas/vielas/becos 95,2 3,5 

Esgoto nas ruas 75,4 2,6 

Sistema de esgoto na sua casa 74,7 3,5 

Coleta de lixo 75,5 3,6 

Limpeza das praças e áreas verdes 21,1 3,4 

 

Avaliação da grota quanto à infraestrutura
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Perfil Socioeconômico - Percepção das grotas e 
dos serviços

Distribuição dos principais problemas na grota de acordo com os moradores (em %)
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Perfil Socioeconômico - Percepção das grotas e 
dos serviços

Motivos para sair da grotaOpções de compra de imóvel
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Perfil Socioeconômico - Saúde

Porcentagem de domicílios cujos moradores conseguiram 
atendimento médico sempre que precisaram
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Perfil Socioeconômico - Saúde

Porcentagem de domicílios cujos moradores 
têm/tiveram as doenças graves/crônicas abaixo por RA

Porcentagem de domicílios cujos moradores 
têm/tiveram as doenças graves/crônicas abaixo
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Perfil Socioeconômico - Saúde

Porcentagem dos domicílios que sofrem de insegurança alimentar
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Perfil Socioeconômico - Percepção da violência

Porcentagem de domicílios que percebem 
violência no cotidiano da grota

Porcentagem de domicílios cujos moradores 
já sofreram violência por tipo 
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Considerações finais

• Grotas devem ser territórios prioritários para o 

desenvolvimento urbano sustentável de Maceió;

• Percentuais mais baixos do que as localidades 

comparadas (Brasil, Nordeste, Alagoas e Maceió);

• Recomendações: 

• Evitar as remoções desnecessárias e a violação 

ao direito à moradia adequada; e 

• Implementar uma requalificação urbana

integrada, baseada em evidências e orientada

pelos princípios norteadores do ODS 11 e pelas

diretrizes da Nova Agenda Urbana.

Programa Vida Nova nas Grotas, Governo de Alagoas, 2016
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Obrigada/o!

www.unhabitat.org
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