


Em 2007, o Governo Federal lançou o PAC em todo Brasil;

O Governo do Estado  do Rio de Janeiro desde 2008 realiza intervenções em 

três grandes áreas da cidade do Rio de Janeiro:

Complexo do Alemão

Complexo de Manguinhos 

Rocinha 

O PAC Social tem como principal objetivo transformar as intervenções físicas em

desenvolvimento sustentável, congregando as obras que geram Transformação

do Território com crescimento econômico e com a participação comunitária.

Trabalho Social - PAC



“Proporcionar espaços de diálogo e estimular a 
participação de todos os envolvidos no 
desenvolvimento de novas formas de 

convivência e encaminhamento de soluções 
coletivas.”

Trabalho Social - PAC



Áreas de Intervenção

Alemão
Manguinhos

Rocinha



Eixos do Trabalho

O Trabalho Social do PAC é dividido em três diferentes áreas de atuação:

I. Censo: consiste na elaboração de um “retrato” das comunidades em questão, realizado

através de um Censo Domiciliar e Empresarial, onde ao seu final se tem um cadastro

completo de todos os moradores da área, suas necessidades, deficiências e problemas

retratados, além de um novo e real mapeamento da área.

II. Trabalho Social em dois eixos: Gestão de Impactos e de Desenvolvimento Sustentável,

melhorando a realidade do Território e seus cidadãos, promovendo a qualidade de vida

dos mesmos.

III. Regularização Fundiária: garantir o direito real sobre o solo e a construção em que se

habita. Através da utilização dos instrumentos de usucapião, utilizado para as áreas de

domínio particular, e de concessão de direito real de uso para as áreas de domínio

público.



Censo

O Censo Favelas é uma iniciativa inédita de mapeamento e identificação de perfil de 
comunidades onde é possível atualizar o mapeamento real da comunidade, com todas 
suas ruas, vielas e becos que até então não eram considerados em nenhum censo do 

Brasil. 

Nos três locais foram aplicados dois tipos de pesquisa: residencial e empresarial.

Censo empresarial  - mapeamento de todos os empreendimentos formais e informais 
existentes nas comunidades e seu potencial econômico, além do perfil dos 

empreendedores. 

Censo residencial - identificação do perfil detalhado dos moradores e sua composição 
familiar. Conhecimento dos principais problemas das comunidades a partir do ponto de 

vista dos seus habitantes para futura implantação de políticas públicas por parte dos 
governos.



Atividades:

 Seleção de equipe local: 1450 moradores contratados 

 Capacitação

 Pré Teste

 Mapeamento e Arruamento

 Aplicação dos Questionários

 Digitação

 Análise

 Relatórios Finais

 Questionário: 90 perguntas

 Período de pesquisa: maio de 2008 a julho de 2009.

Censo



Censo

 Modelo de questionário  - domiciliar



Censo – Mapa de arruamento

Mapa de arruamento final da Rocinha



Tela módulo navegar - Logradouros

Censo - Apresentação de Resultados



Tela módulo navegar - Logradouros

Censo - Apresentação de Resultados



Tela módulo navegar - Logradouros

Censo - Apresentação de Resultados



Tela módulo navegar - Logradouros

Censo - Apresentação de Resultados



Tela Avaliativa – Serviços Públicos

Censo - Apresentação de Resultados

 



Resultados – Complexo do Alemão

 População Recenseada : 69.586 habitantes

 População Estimada : 89.912 habitantes

 Domicílios entrevistados: 27.624

 Densidade Domiciliar 3,1 hab/dom

 População de Mulheres                                                    52,1%

 Proporção de Crianças e Adolescentes (0 a 18 anos)     35%

 Proporção de Idosos (+ 65 anos)                                       6,5%

 População que possui alguma deficiência                       0,4%

Escolaridade:

 Analfabeto                     6,5%

 Alfabetização                 7,9%

 Ensino fundamental   47,4%

 Ensino médio               24,0%

 Ensino superior             3,8%

 Profissionalizante         0,4%

Renda:

 Até 1 SM              14,2%

 Entre 1 a 3 SM    25,2%

 Entre 3 a 5 SM      1,0%

 Entre 5 a 10 SM    0,4%

 Acima de 10 SM   0,1%

 Sem renda             25%



Censo Empresarial

 5.367 empresas ou empreendedores

 5.189 entrevistados

 1.927 funcionam na sua própria residência

 Cerca de 900 já existem entre 6 e 10 anos

 4.791 são informais

 256   já tentaram formalizar seu negócio

O empreendedor:

 2.342 tem o 1º grau incompleto

 4.028 é única ocupação

 Principais atividades:
Comércio  2.559
Serviços    2.352

Resultados – Complexo do Alemão



Fotos – Complexo do Alemão



Resultados – Complexo de Manguinhos

 População Recenseada : 27.073 habitantes

 População Estimada : 31.535 habitantes

 Domicílios entrevistados: 11.557

 Densidade Domiciliar 2,8 hab/dom

 Proporção de Crianças e Adolescentes (0 a 18 anos)     39,6%

 Proporção de Idosos (+ 65 anos)                                          3,7%

 Casas de alvenaria                                                                   76% 

 Não recebem correspondência em casa                           63,8% 

Escolaridade:

 Analfabeto                     5,4%

 Alfabetização                 11,7%

 Ensino fundamental   49,9%

 Ensino médio               19,8%

 Ensino superior             2,7%

 Profissionalizante         0,4%

Renda:

 Até 1 SM                   17%

 Entre 1 a 3 SM      22,9%

 Entre 3 a 5 SM        0,8%

 Entre 5 a 10 SM      0,3%

 Acima de 10 SM     0,2%

 Sem renda             21,7%



Censo Empresarial

 2.952 empresas ou empreendedores

 2.723 entrevistados

 1.193 funcionam na sua própria residência

 Cerca de 436 já existem entre 6 e 10 anos

 Apenas 178 são formais

 944  tem intenção se formalizar, porém apontaram “falta de capital”  como o principal 
dificultador.

O empreendedor:

 A maioria (55,7%) tem o 1º grau incompleto

 54,1 % é do sexo feminino 

 2.240 é única ocupação

 Principais atividades:
Serviços    1.725
Comércio  737
Indústria  261

Resultados – Complexo de Manguinhos



Fotos – Complexo de Manguinhos



Resultados – Rocinha

 População Recenseada : 73.410 habitantes

 População Estimada : 98.319 habitantes

 Domicílios entrevistados: 34.576

 Densidade Domiciliar 2,9 hab/dom

 Moram em apartamento                                                        36%

 Proporção de Crianças e Adolescentes (0 a 18 anos)     34,5%

 Proporção de Idosos (+ 65 anos)                                          3,5%

 Casas de alvenaria                                                                   90% 

 Não recebem correspondência em casa                           29,7% 

Escolaridade:

 Analfabeto                     7,3%

 Alfabetização                 8,6%

 Ensino fundamental   47,6%

 Ensino médio               21,5%

 Ensino superior             1,5%

 Profissionalizante         0,3%

Renda:

 Até 1 SM                14,8%

 Entre 1 a 3 SM      27,4%

 Entre 3 a 5 SM        0,7%

 Entre 5 a 10 SM      0,2%

 Acima de 10 SM     0,1%

 Sem renda             24,4%



Censo Empresarial

 6.529 empresas ou empreendedores

 6.145 entrevistados

 1.059 funcionam na sub comunidade Barcelos

 72% funcionam em outro local/ fora da residência

 8% são formalizadas

O empreendedor:

 48% tem o 1º grau incompleto

 57 % é do sexo masculino 

 4.726 tem o empreendimento como única ocupação

 Principais atividades:
Serviços    4.281 (70%)
Comércio  1.730
Indústria  130

Resultados – Rocinha



Fotos - Rocinha



Reconhecimento da Metodologia 

O Trabalho Social tem sido visto como um diferencial que garante o diálogo, o
entendimento e a participação da comunidade possibilitando uma mudança concreta
tanto na condução dos processos como no resultado das ações e obras.

Além disso, o projeto tem sido objeto de monitoramento através de uma parceria
entre a Caixa e o IPEA vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, visando à avaliação de indicadores pós PAC.

Recebeu convites para participação em Concursos nacionais e internacionais onde a
metodologia do Trabalho Social concorreu como proposta inovadora.

- Selecionado entre os 100 melhores projetos do mundo no Premio de Best    

Practices em Dubai e vencedor da Etapa Nacional Melhores Praticas em Gestão. 

- Inscrito no Prêmio UN Habitat em Londres- 2011

- Acordo de Cooperação Técnica com o Governo da Venezuela 



Equipe

José Cândido Muricy 
Subsecretário Adjunto EGP-Rio/Casa Civil

Maria Gabriela Bessa
Superintendente de Trabalho Técnico Social EGP-Rio/Casa Civil

mgbessa-egprio@casacivil.rj.gov.br

Supervisoras

Amanda Ouriques
Júlia Coelho

Gerentes de Projeto

Bruna Motta
Debora Bento

Giselle Miranda
Leona Deckelbaum

Marta Abreu
Ricardo Cabral

Estagiário

Jonatas Penido Pires
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Equipe Local

Listen
Responsável pela execução 

do Censo

Empresa contratada


