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O Sistema de Indicadores de Cidadania – Incid aplicado ao Complexo do Alemão possui  
77 indicadores que permitem uma análise sistêmica sobre a efetividade dos direitos humanos 
no território. Neste Sistema a efetividade da cidadania é analisada a partir de quatro dimensões 
complementares: cidadania vivida, cidadania garantida, cidadania percebida e cidadania ativa  
e seus indicadores pertencem a um dos três conjuntos de direitos: Direitos Coletivos;  
Direitos Sociais, Econômicos e Culturais; e Direitos Civis e Políticos.

Nesta experiência, ele foi construído em colaboração com jovens moradoras(es) de diferentes 
favelas do Complexo a partir de pesquisas-ação. Essas ações foram desenvolvidas no projeto 
Juventudes em Movimento, realizado pelo Ibase, em parceria com o Instituto Raízes  
em Movimento e com o apoio do IDRC (International Development Research Centre). 

A área pesquisada inclui as favelas Adeus, Alemão, Alvorada, Baiana, Fazendinha, Grota, 
Loteamento, Matinha, Mineiros, Nova Brasília, Palmeiras, Pedra do Sapo (Esperança)  
e Reservatório. 

Apresentamos indicadores que permitem avaliar alguns aspectos do estado dos Direitos 
Ambientais e do Direito à Cidade, que integram o conjunto de Direitos Coletivos.

para mais informações, acesse:

www.ibase.br   |   www.cepedoca.org.br

SOBRE A PESQUISA

http://www.ibase.br
http://www.cepedoca.org.br


DIREITOS COLETIVOS
São direitos referentes à coletividade, dizem respeito aos bens comuns, 
tanto os naturais — o território, a água, os rios e o mar, a terra, o clima, o ar 
e toda a atmosfera, a biodiversidade, etc. — como os bens produzidos pela 
convivência humana: os espaços públicos, a rua, a praça, a vila, a cidade a 
língua e toda a produção cultural, o saber e todo o conhecimento acumulado 
pela humanidade, a comunicação etc.

CIDADANIA VIVIDA
Essa dimensão da cidadania apresenta a situação dos direitos no território, 
conforme revelado pelos dados oficiais. Permite avaliar o estado das 
condições de vida à luz de direitos por meio de consultas a fontes de dados 
secundários, obtidos em pesquisas ao Sistema de Produção de Estatísticas 
Públicas e que são utilizados pelo sistema de planejamento público para  
a formulação de políticas públicas.
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

SITUAÇÃO DA COLETA DE LIXO

fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010.

Revela o percentual de domicílios cujo lixo não é coletado de modo 
classificado pelo IBGE como adequado (por serviço de limpeza que inclui 
a coleta em caçamba). 

No Complexo do Alemão, verifica-se que 6% dos domicílios não têm 
o lixo coletado por serviço de limpeza, enquanto na cidade do Rio de 
Janeiro a taxa é de 1%. Na área pesquisada, observa-se o seguinte: 

6%  
de domicílios 
no Complexo 
do Alemão têm 
coleta de lixo 
inadequada. 
Na cidade do 
Rio de Janeiro  
a taxa é de

1%.

LOCALIDADE

MORADORAS(ES) EM 
DOMICÍLIOS PARTICULARES 

PERMANENTES COM COLETA 
DE LIXO INADEQUADA (%)

Loteamento 0%

Baiana 0%

Matinha/Mineiros 0%

Reservatório 0%

Alvorada 1%

Adeus 2%

Fazendinha 4%

Palmeiras 7%

Nova Brasília 7%

Alemão/Pedra do Sapo 
(Esperança) 7%

Grota 25%

COMPLEXO DO ALEMÃO 6%

RIO DE JANEIRO 1%
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

SITUAÇÃO DA COLETA DE LIXO Os dados produzidos pelo IBGE sobre as favelas são questionados por diversos movimentos  
e organizações de favelas por não traduzirem a realidade da vida cotidiana, sobretudo os dados relativos ao 
saneamento básico. 

Nas devolutivas dos dados da pesquisa sobre o Complexo do Alemão, realizadas em Rodas de Diálogos com 
os presidentes de associações de moradores foi possível ratificar este questionamento.  As associações de 
moradores são mediadoras diretas na prestação dos serviços públicos de saneamento nas favelas e por esse 
motivo houve grande estranhamento destes dados.   O fato da maioria das favelas do Complexo aparecerem  
com taxas altas de coleta de lixo adequada causou discordância.

Nas discussões realizadas nas Rodas de Diálogos com as(os) jovens  observou-se que as taxas mais altas de 
inadequação da coleta foram encontradas justamente nas favelas em que há mais acesso ao serviço, pois é 
justamente onde os dados aparecem mais próximos a realidade demonstrando as desigualdades internas.  

Nestas, as taxas mais altas de inadequação do serviço aparecem em áreas específicas como a parte alta do Morro 
da Esperança (região conhecida localmente como Pedra do Sapo, setor que tem seus limites coincidindo com a 
Serra da Misericórdia) e região central da Joaquim de Queiroz, parte da área conhecida localmente como Grota.

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Rodas de Diálogos, 2019.
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

SITUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Revela o percentual de domicílios cujo esgotamento sanitário não é 
adequado, sendo despejado em vala, direto nos rios ou no solo sem 
tratamento.  Na área pesquisada, observa-se o seguinte: 5%  

é a taxa de 
domicílios com 
esgotamento 
inadequado 
no Complexo 
do Alemão — 
o mesmo da 
cidade do Rio  
de Janeiro.

fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010.

LOCALIDADE

MORADORAS(ES) EM DOMICÍLIOS 
PARTICULARES PERMANENTES 

COM ESGOTAMENTO 
INADEQUADO (%)

Palmeiras 0%

Reservatório 0%

Loteamento 0%

Alvorada 0%

Baiana 0%

Matinha/Mineiros 1%

Fazendinha 1%

Adeus 2%

Nova Brasília 4%

Alemão/Pedra do Sapo 
(Esperança) 9%

Grota 13%

COMPLEXO DO ALEMÃO 5%

RIO DE JANEIRO 5%
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

Esses dados também foram discutidos nas Rodas de Diálogos com os presidentes 
de associações de moradores. Os dados produzidos pelo IBGE sobre as favelas foram 
questionados: o fato da maioria das favelas do Complexo aparecerem com taxas altas 
de domicílios com esgotamento sanitário causou discordância. Também nas discussões 
realizadas nas Rodas de Diálogos com as(os) jovens apontaram estranhamento em 
relação às taxas. 

As taxas mais altas de inadequação do serviço aparecem nas mesmas áreas específicas 
em que há inadequação da coleta de lixo: a parte alta do Morro da Esperança (região 
conhecida localmente como Pedra do Sapo, setor que tem seus limites coincidindo com 
a Serra da Misericórdia) e região central da Joaquim de Queiroz, parte da área conhecida 
localmente como Grota.

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Rodas de Diálogos, 2019.

SITUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

SITUAÇÃO DO INVESTIMENTO NA LIMPEZA DOS RIOS

Esse indicador revela o quanto foi gasto em 2019 com limpeza e 
tratamento do rio Faria, um dos corpos hídricos do Complexo do Alemão. 
Ele foi construído com dados obtidos junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente por meio de solicitação de informação utilizando a Lei 
12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação.

Em 2019, houve o investimento de R$ 48 mil na limpeza manual do rio Faria. 
A limpeza manual dos rios consiste na retirada de entulhos e lixo que são 
depositados às margens e dentro dos rios.  

fonte: Fundação Rio Águas, 2019.

RIO FARIA

VALOR DE INVESTIMENTO (R$) R$ 48.000

POPULAÇÃO TOTAL 69.100

VALOR PER CAPITA (R$) 0,69
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DIREITO À CIDADE 
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

SITUAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010.

Revela o percentual de moradores(as) que vivem com esgoto a 
céu aberto no entorno. Nas Rodas de Diálogos realizadas com os 
presidentes de associações de moradores, esses dados também 
foram questionados. Observaram que há subnotificação dos dados 
oficiais para o Morro das Palmeiras, Alvorada, Matinha/Mineiros, 
Fazendinha, Adeus e Alemão/Pedra do Sapo (Esperança).

nota: As informações do entorno foram coletadas para os setores urbanos. Alguns setores de 
“aglomerados subnormais” não foram coletados. A cobertura foi de mais de 96% no Complexo 
do Alemão.

fonte: Documentação das bases de informações Agregadas por Setores Censitários — 2010 / 
IBGE

LOCALIDADE

MORADORAS(ES) EM 
DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES QUE VIVEM 

COM ESGOTO A CÉU 
ABERTO NO ENTORNO (%)

Alvorada 0%

Grota 0%

Reservatório 0%

Baiana 0%

Fazendinha 0%

Adeus 0%

Palmeiras 0%

Matinha/Mineiros 0%

Nova Brasília 0,4%

Alemão/ Pedra do Sapo 3%

Loteamento 5%

RIO DE JANEIRO 5%
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CIDADANIA PERCEBIDA
Essa dimensão da cidadania revela a percepção da população local 
quanto à efetividade de seus direitos e dos demais moradores do 
território analisado, bem como suas responsabilidades cidadãs. 
Foi construída com base em pesquisa de fluxo realizada com 1.903 
moradoras(es) de 13 favelas do Complexo do Alemão.
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

PERCEPÇÃO SOBRE O DIREITO A CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE QUALIDADE

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Cidadania Percebida, 2019.

Revela a percepção dos(as) moradores(as) sobre a qualidade das condições ambientais, 
considerando 3 questões: a preservação dos rios; a qualidade do ar; e a preservação da 
Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (Aparu) da Serra da Misericórdia. 

Você considera que os rios são limpos ou sujos? 
Você considera que o ar é limpo ou poluído? 
Você considera que a Aparu é preservada  
ou não é preservada? 

Consideram que os rios são 
poluídos, o ar é poluído, e a Aparu 
não é preservada  |  72%

Consideram que os rios são 
limpos, o ar é limpo, e a Aparu 
é preservada  | 28%

Poluído  |  69% Limpo  |  26%

Não sabem/Não 
responderam  |  5%

Limpos  | 6%

Poluídos  |  93%

Não sabem/ Não 
responderam  |  1%

Preservada  |  50%

Não é preservada  |  38%

Não sabem/Não
responderam  |  12%

Sujos  |  67%

Limpos  |  30%

Não sabem/Não
responderam  |  3%
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO  

PERCEPÇÃO SOBRE O DIREITO AO AR LIMPO

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Cidadania Percebida, 2019.

O ar no Complexo do Alemão é: 

Consideram que os rios são 
poluídos, o ar é poluído, e a Aparu 
não é preservada  |  72%

Consideram que os rios são 
limpos, o ar é limpo, e a Aparu 
é preservada  | 28%

Poluído  |  69% Limpo  |  26%

Não sabem/Não 
responderam  |  5%

Limpos  | 6%

Poluídos  |  93%

Não sabem/ Não 
responderam  |  1%

Preservada  |  50%

Não é preservada  |  38%

Não sabem/Não
responderam  |  12%

Sujos  |  67%

Limpos  |  30%

Não sabem/Não
responderam  |  3%

Revela a percepção das(os) moradoras(es) sobre  
a qualidade do ar. 
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO  

PERCEPÇÃO SOBRE O DIREITO  
À PRESERVAÇÃO DOS RIOS

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, 
Cidadania Percebida, 2019.

Os rios no Complexo do Alemão são:

Consideram que os rios são 
poluídos, o ar é poluído, e a Aparu 
não é preservada  |  72%

Consideram que os rios são 
limpos, o ar é limpo, e a Aparu 
é preservada  | 28%

Poluído  |  69% Limpo  |  26%

Não sabem/Não 
responderam  |  5%

Limpos  | 6%

Poluídos  |  93%

Não sabem/ Não 
responderam  |  1%

Preservada  |  50%

Não é preservada  |  38%

Não sabem/Não
responderam  |  12%

Sujos  |  67%

Limpos  |  30%

Não sabem/Não
responderam  |  3%

Revela a percepção das(os) moradoras(es) sobre  
a preservação dos rios. 

PROJETO: APOIO:



DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO  

PERCEPÇÃO SOBRE O DIREITO À  PRESERVAÇÃO DA APARU SERRA DA MISERICÓRDIA

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Cidadania Percebida, 2019.

A Aparu Serra da Misericórdia é:

Consideram que os rios são 
poluídos, o ar é poluído, e a Aparu 
não é preservada  |  72%

Consideram que os rios são 
limpos, o ar é limpo, e a Aparu 
é preservada  | 28%

Poluído  |  69% Limpo  |  26%

Não sabem/Não 
responderam  |  5%

Limpos  | 6%

Poluídos  |  93%

Não sabem/ Não 
responderam  |  1%

Preservada  |  50%

Não é preservada  |  38%

Não sabem/Não
responderam  |  12%

Sujos  |  67%

Limpos  |  30%

Não sabem/Não
responderam  |  3%

Revela a percepção das(os) moradoras(es) sobre  
a preservação da Aparu Serra da Misericórdia.
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DIREITO À CIDADE 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

PERCEPÇÃO SOBRE DIREITO AOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
DE QUALIDADE

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Cidadania Percebida, 2019. 

Revela a percepção das(os) moradoras(es) sobre  
a limpeza das ruas, becos e vielas.

Consideram que os rios são 
poluídos, o ar é poluído, e a Aparu 
não é preservada  |  72%

Consideram que os rios são 
limpos, o ar é limpo, e a Aparu 
é preservada  | 28%

Poluído  |  69% Limpo  |  26%

Não sabem/Não 
responderam  |  5%

Limpos  | 6%

Poluídos  |  93%

Não sabem/ Não 
responderam  |  1%

Preservada  |  50%

Não é preservada  |  38%

Não sabem/Não
responderam  |  12%

Sujos  |  67%

Limpos  |  30%

Não sabem/Não
responderam  |  3%

As ruas, becos e vielas no Complexo 
do Alemão são:
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CIDADANIA ATIVA
Essa dimensão da cidadania revela as formas de participação e ação 
política da sociedade civil na luta por seus direitos de cidadania.  
Foi construída a partir de dados contidos no Banco de Dados e Ações 
Cidadãs – BDAC e de dados contidos em questões específicas aplicadas 
às(aos) moradoras(es) durante a realização da pesquisa de percepção. 

CIDADANIA
PERCEBIDA

CIDADANIA
VIVIDA

CIDADANIA
GARANTIDA

CIDADANIA
EFETIVA

CIDADANIA
ATIVA
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DIREITOS AMBIENTAIS
CIDADANIA ATIVA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ PELOS DIREITOS AMBIENTAIS

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Cidadania Ativa, 2019.  

Revela quais os espaços de cidadania ativa locais que lutam pelos direitos 
ambientais e com a temática socioambiental. 

 • EDUCAP  — ESPAÇO DEMOCRÁTICO DE 
UNIÃO, CONVIVÊNCIA, APRENDIZAGEM  
E PREVENÇÃO

 • INSTITUTO RAÍZES  
EM MOVIMENTO

 • VERDEJAR
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www.ibase.br 
www.cepedoca.org.br

http://www.ibase.br
http://www.cepedoca.org.br

