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Resumo 

Este Documento tem como objetivo elencar e analisar um rol de informações disponíveis 

sobre a Maré, bem como informações apresentadas e debatidas com os órgãos públicos 

através de um ciclo de reuniões ao longo de 2015. Foram utilizadas informações 

disponibilizadas no Sistema de Assentamento de Baixa Renda (SABREN); Censo 2010; 

documentos elaborados por associações de moradores de alguns conjuntos habitacionais e 

favelas da Maré; estudos realizados por Organizações Não Governamentais (ONGs) atuantes 

no território; dados fornecidos por secretarias, órgãos e autarquias da PCRJ e do Governo do 

Estado, além de análises baseadas em reuniões realizadas. Contém também informações 

socioeconômicas e sociodemográficas do território, e uma breve análise crítica sobre as 

ações da prefeitura por público-alvo específico – crianças, jovens e idosos -, um 

mapeamento dos atuais equipamentos e serviços públicos municipais que atendem a área e 

a previsão de ações da prefeitura para os próximos anos na Maré. 

 

Palavras-Chave: Maré, Políticas Públicas, Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento 

Territorial. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) é uma autarquia da Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro (PCRJ) que, desde sua fundação em 1998, vem 

coordenando grandes projetos de desenvolvimento urbano, tais como o ‘Rio Cidade’, o 

‘Rio Orla’ e o ‘Porto Maravilha’; ou cooperando com a sua execução, como no caso do 

‘Favela-Bairro’, e a candidatura da cidade a sede das Olimpíadas de 2016. Hoje o 

Instituto consolida-se como centro de referência de informações e conhecimento 

sobre a cidade, para a formulação e acompanhamento de políticas públicas, municipais 

ou não, bem como de sua disseminação para o uso e consulta de outros órgãos 

públicos e da população. 

 

Dentre outros projetos, coordena desde 2011 o Programa Rio+Social (antigo UPP 

Social) em parceria com o ONU-Habitat – Programa das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos, para promover a melhora na qualidade de vida de 

populações que vivem nos 30 territórios pacificados onde existem 37 Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs) e uma ocupação pelas Forças de Pacificação da Maré. 

 

Em cada uma das áreas atendidas pelo Rio+Social, gestores e assistentes realizam a 

coleta e sistematização de informações para conhecer suas particularidades, com o 

objetivo de buscar a ampliação da cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos que já são prestados nas favelas, articular para que suas demandas sejam 

atendidas e complemente o rol de informações da cidade. A seguir será descrita a 

estrutura do presente trabalho. 

 

ESTRUTURA E METODOLOGIA 

 

O presente documento sistematiza um rol de dados e publicações sobre a Maré, bem 

como informações apresentadas e debatidas com os órgãos públicos através de um 

ciclo de reuniões desde janeiro de 2015. 
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A metodologia utilizada para sua elaboração baseou-se principalmente em estimativas 

populacionais e de domicílios realizadas pelo IPP em 2010, que compatibilizam o 

número de domicílios particulares permanentes e de moradores em domicílios 

particulares permanentes apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no Censo Demográfico 2010 com os limites definidos pelo IPP para as favelas. 

Foram utilizadas ainda, informações disponibilizadas no Sistema de Assentamento de 

Baixa Renda (SABREN); Censo 2010; documentos elaborados por associações de 

moradores de alguns conjuntos habitacionais e favelas da Maré; estudos realizados 

por Organizações Não Governamentais (ONGs) atuantes no território; dados 

fornecidos por secretarias, órgãos e autarquias da PCRJ e do Governo do Estado; além 

de análises baseadas em reuniões realizadas. 

 

O documento se iniciará com a apresentação do tema de estudo e da justificativa da 

proposta; segue com exposição de dados gerais de localização, situação geográfica e 

breve histórico da região, enfatizando a evolução das ocupações e as características do 

processo de formação das favelas da área. 

 

Em seguida, serão apresentadas informações socioeconômicas do território, sobre 

população, condições de ocupação, educação (apresentando dados sobre 

analfabetismo por faixa etária) e renda. 

 

Também será apresentado o Índice de Desenvolvimento Social (IDS), um indicador de 

desenvolvimento urbano elaborado por técnicos do IPP, expondo os resultados do 

bairro Maré e sua comparação com algumas áreas da cidade. Em seguida serão 

apresentadas informações que dizem respeito ao patrimônio histórico e cultural no 

território, assim como serão expostos dados sobre segurança pública, contemplando 

questões que vão desde a iluminação pública e calçamento, bem como informações 

sobre violência e o recente processo de pacificação.  

 

O texto segue com a apresentação dos principais resultados da publicação Censo de 

Empreendimentos da Maré, realizado pela ONG Redes da Maré entre 2012 e 2013; 
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com informações sobre a arrecadação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS) e com diversas informações sobre os aspectos urbanísticos da área. 

 

Informações sobre a infraestrutura de rede de energia elétrica e mobilidade existentes 

na Maré, bem como dados sobre saneamento ambiental - abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem - serão expostos em seguida. 

 

Por fim, o documento é finalizado com uma breve análise crítica sobre as ações da 

prefeitura por público-alvo específico – crianças, jovens e idosos -, um mapeamento 

dos atuais equipamentos e serviços públicos municipais que atendem a área e a 

previsão de ações da prefeitura para os próximos anos na Maré. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A ocupação do território da Maré por tropas do Exército e da Marinha, iniciada no mês 

de abril de 2014 e a implantação subsequente das UPPs, criou para a Prefeitura do Rio 

de Janeiro a possibilidade de realização de ações mais efetivas de articulação de 

políticas públicas e de potencialização do desenvolvimento urbanístico e 

socioeconômico do território, em consonância com os objetivos e metas estabelecidos 

para a instituição no Plano Estratégico 2013/2016. 

 

A incubação no IPP de uma reflexão sobre o desenvolvimento da Maré surge como 

uma grande oportunidade de fazer deste território um case de sucesso no que diz 

respeito à integração de políticas urbanas e sociais.  

 

Baseando-se em uma metodologia adequada, o IPP tem realizado uma série de 

reuniões com gestores públicos municipais, estaduais e federais e a academia, para a 

produção de um pré-diagnóstico para a sustentabilidade do desenvolvimento da Maré 

com base na compilação de dados e informações já disponíveis que servirão de 

referência para o debate com os demais segmentos sociais que se espera envolver no 
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processo de planejamento, quais sejam, as ONGs atuantes no local, as representações 

do setor privado e associações comunitárias. 

 

PRÉ-DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

 

O processo se iniciou com a elaboração do presente pré-diagnóstico dar início ao 

processo de planejamento que se constitui como “um espaço privilegiado de 

negociação entre os atores sociais” (BUARQUE, Sérgio C.. 2008) e propor, para fins 

operacionais, a organização dos atores e setores como instituições governamentais das 

esferas municipais, estaduais e federal; instituições acadêmicas; ONGs; setor privado; 

e, representações comunitárias. 

 

Por fim, buscou-se no documento sistematizar uma série de informações 

desenvolvidas através de consultas técnicas realizadas por segmentos organizados da 

sociedade e por discussões temáticas realizadas com órgãos setoriais especializados. 

Estão ainda previstos encontros com representantes de ONGs atuantes na Maré, bem 

como, com representantes das organizações do setor privado e representações 

comunitárias, funcionando o IPP como uma espécie de comitê executivo ou 

coordenador deste processo de consulta. Propõe-se ainda, que a visão e experiência 

da sociedade sejam incorporadas por meio de distintos recursos de pesquisa (métodos 

e técnicas de trabalho participativas) a serem aplicados conforme a inserção do agente 

no tecido social. 
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1. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

Localizada na terceira Área de Planejamento1 (AP3), na zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro, o bairro Maré compõe o mesmo limite administrativo da XXX Região 

Administrativa (XXX RA). 

 

Através de lei ordinária municipal de número 2.119, de 19/01/1994, foi criado o bairro 

Maré, incorporado à XXX RA da cidade, que fora criada através do Decreto n.º 6011 de 

04/08/1986, com delimitação estabelecida no Anexo 1 do decreto nº. 7.980, de 

18/08/1988. 

 

Segundo o documento “A Maré que Queremos”, as discussões que culminaram na 

criação da lei que institui o bairro não contou com a participação dos moradores e não 

se previu um aporte financeiro necessário para investimentos que realmente 

transformassem as favelas que estavam sendo unificadas sob o nome de Maré em um 

bairro dotado de infraestrutura necessária (REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ, 

2010) 2.  

 

A área da Maré abrange quinze favelas e sete conjuntos habitacionais, além de uma 

considerável extensão de área formal. Como exposto na Figura 1, o bairro é limítrofe a 

oeste com os bairros de Bonsucesso, Ramos, Olaria e Penha; a sul de Manguinhos e 

Caju e a leste a Baía de Guanabara, que a separa da Cidade Universitária. Na mesma 

figura também é possível observar as disposições das comunidades e conjuntos 

habitacionais. Nota-se uma maior concentração dos conjuntos habitacionais a sul do 

bairro e que a maior parcela de área formal concentra-se a leste, na divisa com a X RA 

de Ramos. 

                                                      

1 Áreas de Planejamento são divisões setoriais realizadas pela PCRJ para coordenação e 
planejamento da cidade. Atualmente, o município conta com cinco Áreas de Planejamento que por sua 
vez, englobam 33 Regiões Administrativas e 161 bairros. 

2 O documento “A Maré que Queremos” foi produzido a partir de uma série de reuniões entre 
representantes de 16 associações de moradores de comunidades e conjuntos habitacionais da Maré no ano 
2010. 
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Figura 1 - Limites administrativos e limites de comunidades e conjuntos habitacionais 
compreendidos pela XXX RA - Maré, no município do Rio de Janeiro em 2015. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

Nota: comunidades e conjuntos habitacionais: 1 - Praia de Ramos; 2 - Comunidade Vila do Pinheiro; 3 - 
Paraibuna; 4 - Joana Nascimento; 5 - Maré (Rua Guilherme Frota); 6 - Morro do Timbau; 7 - Baixa do 
Sapateiro; 8 - Parque Maré; 9 - Nova Holanda; 10 - Parque Rubens Vaz; 11 - Parque União; 12 - Avenida 
Canal; 13 - Avenida Canal II; 14 - Pata Choca; 15 - Roquete Pinto; 16 - Conjunto Pinheiros; 17 - Conjunto 
Bento Ribeiro Dantas; 18 - Novo Pinheiro (Conjunto Salsa e Merengue); 19 - Conjunto Nova Maré; 20 - 
Conjunto Vila Pinheiros; 21 - Conjunto Vila do João; 22 - Conjunto Esperança. 

 

 A Tabela 1 mostra a divisão destes territórios dentre os complexos da Maré. Dentre as 
comunidades, duas compõem o Complexo Parque Roquete Pinto: Parque Roquete 
Pinto e Ramos. As comunidades Parque Rubens Vaz, Parque União, Baixa do Sapateiro, 
Parque Maré, Timbau e Nova Holanda formam o complexo denominado Complexo da 
Maré. Já as comunidades Pata Choca, Avenida Canal, Avenida Canal II, Comunidade 
Vila do Pinheiro, Maré (Rua Guilherme Frota), Joana Nascimento e Paraibuna não se 
encontram em nenhum dos complexos acima citados sendo, portanto, classificadas 
como isoladas.  
 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              16 

 
 

Tabela 1: Área de planejamento, região administrativa, bairros e nome dos complexos 

e das comunidades segundo a área em Processo de Pacificação da Maré – 2013. 

Área de 
Planejamento

Região 
Administrativa

Bairro Complexo Conjuntos e Favelas

- Pata Choca
Parque Roquete Pinto
Ramos
Parque Rubens Vaz
Parque União
Baixa do Sapateiro
Parque Maré
Timbau
Nova Holanda

- Vila do Pinheiro
- Avenida Canal
- Avenida Canal II

-
Maré (Rua Guilherme 
Frota)

- Joana Nascimento
- Paraibuna

-
Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas

- Conjunto Esperança
- Conjunto Nova Maré
- Conjunto Pinheiros

-
Conjunto Salsa e 
Merengue

- Conjunto Vila do João

-
Conjunto Vila 
Pinheiros

3 XXX Maré

Parque Roquete 
Pinto

Maré

Fonte SABREN/ IPP, 2013 apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em 

Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 3. 

Quanto aos delimitadores do território, a área da Maré se posiciona entre a Avenida 

Brasil a oeste e a Via Expressa Presidente João Goulart (Linha Vermelha) a leste, com o 

Canal do Cunha ao sul. É também seccionada pela Avenida Governador Carlos Lacerda 

(Linha Amarela) que dá acesso ao Centro para a Zona Norte e Zona Oeste e pela 

Avenida Brigadeiro Trompowski que serve de conexão entre a Avenida Brasil e a Linha 

Vermelha que segue para a Ilha do Governador e Baixada Fluminense (Figura 2). 
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Figura 2 - Delimitadores territoriais da área em Processo de Pacificação da Maré, 
município do Rio de Janeiro em 2015. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA MARÉ 

 
A área hoje conhecida como Maré, foi assim denominada devido a sua paisagem 

característica de litoral lodoso com mangues, praias e extenso matagal (SELDIN, C. 

2008). Em seu processo de ocupação sofreu diversos aterramentos por parte do poder 

público bem como dos próprios moradores. 

 

Entre os séculos XVIII e XIX contou com portos que serviam para o transporte de 

pessoas e mercadorias entre o subúrbio e o centro da cidade. Dentre eles, o Porto de 
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Inhaúma, que ficava localizado ao fim na Rua Guilherme Maxwell, ao pé do Morro do 

Timbau. 

 

No final do século XIX com a decadência da atividade portuária e o desenvolvimento 

da ocupação urbana no entorno das estações ferroviárias, o local passa a ser loteado e 

habitado por imigrantes portugueses e italianos proprietários rurais (ARAÚJO, 2012, p. 

102). 

 

Em 1902, o então prefeito Francisco Pereira Passos deu início a uma série de reformas 

urbanísticas na cidade. O processo de requalificação urbana foi marcado por intensos 

processos de remoção. A denominada política do “bota abaixo” (FIALHO; PINHEIRO. 

2006) dá inicio ao processo de gentrificação e deslocamento populacional, tendo como 

consequência a ocupação dos morros na área central e também ao adensamento 

populacional das zonas periféricas da cidade pela população empobrecida. 

 

A partir de 1928, os primeiros aterros começam a ser realizados sobre os manguezais 

por parte do Aeroclube do Brasil a fim de estabelecer o Aeroporto de Manguinhos 

(1936-1972) (VILELA, 2014) 

 

Frente ao cenário de crescente industrialização do Rio de Janeiro e de São Paulo, na 

década 1940 tem início a construção da Avenida Brasil, visando à conexão das estradas 

Rio-Petrópolis e Rio-São Paulo e o escoamento da produção industrial do subúrbio e 

dos seus arredores. 

 

A melhora da infraestrutura de mobilidade da região, o alto saldo migratório em 

virtude do processo de industrialização, o alto custo das moradias na região central da 

cidade e a construção da Avenida Brasil e da Cidade Universitária são alguns dos 

fatores que contribuíram para o processo de ocupação desordenada da região e seu 

entorno. Ressaltando-se ainda, a presença de famílias de pescadores que começavam 

a se estabelecer nas áreas de manguezal. 
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Figura 3 - Evolução das construções e aterros na Maré. 

 

Fonte: VARELLA, 2002. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DAS OCUPAÇÕES HABITACIONAIS 

Situado às margens da Baía de Guanabara, o Morro do Timbau foi a primeira região a 

ser ocupada em meados da década de 1940, principalmente por ser o único local seco 

em uma zona de manguezal. A ocupação foi duramente controlada pelo Exército com a 

instalação em 1948 do 1º Regimento de Carros de Combate (1º RCC). O enfrentamento 

entre moradores e militares, culminou em 1954, na criação da Associação de 

Moradores do Timbau, uma das primeiras da Cidade do Rio de Janeiro (REDES DE 

DESENVOLVIMENTO DA MARÉ, 2010, p.17). 

 

Posteriormente à inauguração da Avenida Brasil, em 1946, surgem as primeiras 

residências da Baixa do Sapateiro. Localizada na parte inferior da encosta do Morro do 

Timbau, a Baixa do Sapateiro começou a ser ocupada através da construção de 

palafitas que avançavam em direção à Baía de Guanabara. Essa comunidade foi campo 
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de resistência por parte dos moradores contra as tentativas da Guarda Municipal de 

desocupar a localidade. 

 

A partir da fundação da associação de moradores local, em 1957, houve uma maior 

organização dos residentes em busca de melhorias para região. Com o passar dos 

anos, as habitações construídas sobre palafitas começaram a ser desfeitas em virtude 

de aterramentos realizados pelos próprios moradores. 

 

Nos anos 1950 ocorre uma expansão acelerada da região, passando a existir novas 

favelas. Data-se em 1953, o surgimento do Parque Maré. Predominantemente 

composto por palafitas, o Parque Maré era uma extensão da Baixa do Sapateiro.  

 

Conjuntamente ao estabelecimento do Parque Maré, nasce o Parque Rubens Vaz, em 

1954. A comunidade localiza-se onde, anteriormente, existia um areal. Assim como 

outras comunidades da Maré, o Parque Rubens Vaz também passou por um processo 

de resistência contra tentativas de remoção. 

 

Em 1955, com a implantação de aterros pelos próprios moradores, se estabelece a 

comunidade Roquete Pinto.  

 

Mais tarde, em 1961, surge o Parque União, estabelecido com auxílio do advogado 

comunista Margarino Torres que já havia auxiliado na ocupação do Parque Rubens 

Vaz. Suas ruas largas esboçadas pelo advogado ainda se mantém. Segundo estudo “A 

Maré que Queremos”, o Parque União surgiu a partir da cessão de um terreno 

aterrado pertencente a uma empresa privada para a Caixa de Amortização da União 

(REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ, 2010. p.26). 

 

A comunidade Praia de Ramos surgiu inicialmente nos anos 1950, contudo, após um 

grande incêndio em 1957 praticamente toda a comunidade foi devastada. Os 

moradores a reconstruíram e, em 1962, a Praia de Ramos foi instituída como uma 

comunidade da Maré (Guia de Ruas da Maré, 2014).  
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Com a construção iniciada em 1960, a comunidade da Nova Holanda foi planejada 

através de um programa de habitação de Carlos Lacerda, então governador do Estado 

da Guanabara. Com a idealização do Centro de Habitação Provisória (CHP) pelo 

governo, a região onde se estabeleceu a Nova Holanda foi aterrada. O escopo do CHP 

era receber temporariamente famílias realocadas de outras favelas da cidade. Todos 

os moradores que foram alocados na Nova Holanda vinham das favelas do Esqueleto 

(atualmente abriga a Universidade Estadual do Rio de Janeiro) - parte dessa população 

também foi para a Vila Kennedy -, Praia do Pinto (Leblon), Querosene (Catumbi) e 

Macedo Sobrinho (Humaitá). 

 

Em 1979, durante o processo de abertura política no regime militar, o então 

presidente General João Figueiredo, instituiu o Programa de Erradicação de Sub-

habitação (PROMORAR), que no município do Rio de Janeiro foi denominado como 

‘Projeto Rio’. 

 

Por meio do Projeto Rio, surgiram os primeiros conjuntos habitacionais da Maré, em 

1982. Vila do João, Conjunto Esperança, Vila dos Pinheiros e Conjunto Pinheiros, foram 

construídos através deste programa. A Vila do João foi edificada onde anteriormente 

encontrava-se o Aeroporto de Manguinhos. No mesmo ano, o Conjunto Esperança 

recebeu cerca de 7.000 moradores vindos tanto de remoções das palafitas da Maré 

quanto de outras localidades.  

 

Erguida em 1983 sobre um aterro que acoplou a antiga Ilha do Pinheiro ao continente, 

a Vila dos Pinheiros possui ainda um Parque Ecológico no centro da região. Em 1989, o 

Conjunto Pinheiros é construído para receber além de moradores de palafitas, pessoas 

oriundas de outras áreas da cidade, assim como o Conjunto Esperança.  

 

O Conjunto Bento Ribeiro Dantas foi inaugurado em 1992 para receber residentes de 

áreas de risco da cidade. Localiza-se na frente do Conjunto Pinheiros. Quatro anos 

depois, em 1996, o Conjunto Nova Maré foi inaugurado pela prefeitura da cidade para 

receber moradores de palafitas existentes na comunidade Roquete Pinto.  
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Inaugurado em 2000 pela PCRJ no interior da Vila dos Pinheiros, o Conjunto Novo 

Pinheiro foi construído para receber moradores oriundos do entorno do Rio Faria 

Timbó e da comunidade conhecida como “Kinder Ovo”. Por conta da exibição de uma 

telenovela chamada “Salsa e Merengue”, o conjunto passou a ser chamado pelo 

mesmo nome pelos moradores em virtude do colorido das casas. 

 

Figura 4 - Evolução da ocupação do território da Maré. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

Atualmente existem outras comunidades menores na Maré, além da área formal, 

sendo elas: Avenida Canal, com 319 moradores; Avenida Canal II, com 12 residentes; 

Comunidade da Pata Choca, com 1.536; Maré (Rua Guilherme Frota), com 273; Joana 

Nascimento, com 64; e, a área formal com 4.064 moradores; segundo dados do IBGE. 
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Na Figura 4, é possível observar os anos referentes à evolução da ocupação residencial 

segundo as comunidades e conjuntos habitacionais da Maré. Vale ressaltar que não 

foram encontradas datas referentes ao surgimento das comunidades Avenida Canal, 

Avenida Canal II, Pata Choca, Maré (Rua Guilherme Frota), Joana Nascimento e 

Paraibuna. Como comentado, a partir da década de 1980 o poder público intensifica as 

ações pela habitação social, implantando os conjuntos habitacionais concentrados ao 

sul do Bairro. 

 

A Tabela 2 resume os principais programas de urbanização implantados, em processo 

de implantação ou planejados para o território. Nesta tabela, foi inserida uma coluna 

indicando a categoria da comunidade conforme uma classificação elaborada para a 

coordenação do programa Morar Carioca da PCRJ3. 

 

Vale ressaltar que conforme informações da SMHC, por mais que haja previsão de 

Morar Carioca 2 para o Parque Roquete Pinto e Ramos, não há na Matriz de Ações e 

Investimentos da Prefeitura em áreas pacificadas qualquer projeto em elaboração, 

portanto, sem previsão de captação de recursos, licitação e obras. 

 

Em decorrência das sequentes intervenções urbanísticas promovidas pelo poder 

público na região, a Maré deixou de ser considerada uma área favelizada, passando a 

possuir contorno oficial em 1986 com a instituição da XXX RA e, mais tarde, em 1994, 

tornando-se oficialmente um bairro da cidade. Diante da sua enorme complexidade e 

realidade plural, “(a Maré) não mudou a relação com o poder público ou mesmo com a 

própria cidade e, tampouco, a representação que se faz hegemônica sobre sua 

condição de favela” (Censo de Empreendimentos da Maré. p.14. 2014). 

                                                      
3 A classificação elaborada para a coordenação do Programa Morar Carioca tem por finalidade 

dimensionar as ações e os projetos de urbanização a serem implantados. Primeiramente, as comunidades 
da cidade foram classificadas como urbanizadas ou não urbanizadas. Segundo, as comunidades não 
urbanizadas, objetos do programa, foram classificadas de acordo com o tamanho e o grau de urbanização 
do complexo que integram. São quatro categorias a) Pequenos Assentamentos; b) Assentamentos entre 
100 e 500 domicílios; c) Assentamentos com mais de 500 domicílios Parcialmente Urbanizados e; d) 
Assentamentos com mais de 500 domicílios não urbanizados. Há também comunidades onde a 
urbanização ainda está em análise. 
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Tabela 2: Programas de Urbanização e Classificação no Morar Carioca das 
Comunidades na área em Processo de Pacificação da Maré – 2013. 

Conjuntos e Favelas Programas de Urbanização
Classificação no Morar 

Carioca
Projeto Rio
Morar Carioca - Fase 2

Parque Rubens Vaz Projeto Rio Assentamentos urbanizados
Parque União Projeto Rio Assentamentos urbanizados

Projeto Rio
Morar Carioca - Fase 2

Vila do Pinheiro Morar Carioca - Fase 3
Assentamentos entre 101 e 
500 domicílios

Avenida Canal - Em análise
Avenida Canal II - Em análise
Timbau Projeto Rio Em análise
Pata Choca - Em análise
Baixa do Sapateiro Projeto Rio Assentamentos urbanizados
Parque Maré Projeto Rio Assentamentos urbanizados
Maré (Rua Guilherme 
Frota)

-
Assentamentos com < 100 
domicílios

Nova Holanda Projeto Rio Assentamentos urbanizados

Joana Nascimento -
Assentamentos com < 100 
domicílios

Paraibuna -
Assentamentos com < 100 
domicílios

Parque Roquete Pinto
Assentamentos não 
urbanizados > 500 domicílios

Ramos
Assentamentos não 
urbanizados > 500 domicílios

Fonte: IPP, 2013. apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em 

Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 5. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

A seguir serão descritas algumas características sociodemográficas da população da 

Maré. Os dados apresentados e as análises expostas nesta seção compõem o 

documento “Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da 

Maré”, elaborado pela equipe de Gerência de Estudos Habitacionais, da Diretoria da 

Informação das Cidades (DIC) do IPP, em 2015. O estudo foi realizado com base no 

Censo de 2010 do IBGE, agregado por setor censitário e estimadas pela equipe do IPP 

para alimentação SABREN. 
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Ao longo dos textos se observará a comparação dos indicadores da Maré em relação 

ao entorno imediato, a X RA - Ramos, bem como com indicadores da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

3.1 POPULAÇÃO 

 
Esta seção apresenta informações sobre população, domicílios, média de habitantes 

por domicílio, área total e densidade demográfica das favelas e conjuntos 

habitacionais da Maré e do total delas, da RA de Ramos assim como do município.  

 

Os valores de população e domicílios aqui apresentadas foram estimados pelo IPP, e 

resultaram da compatibilização do número de domicílios e moradores em Domicílios 

Particulares Permanentes (DPP) apurados pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010 

com os limites definidos pelo IPP para as favelas a partir da metodologia de Álgebra de 

Raster. Como os limites adotados pelos dois órgãos eram muito próximos no ano de 

2010, foram produzidos resultados estatísticos confiáveis. 

 

Com 129.770 habitantes, a Maré apresenta uma das áreas mais povoadas da cidade. 

Como comparação, o número de moradores é próximo à população da Barra da Tijuca 

(135.924 habitantes, segundo o Censo 2010). Dentre as 22 comunidades e conjuntos 

habitacionais na Maré, existe uma variação grande no número de habitantes: o Parque 

União apresenta a maior população com 19.662 habitantes, enquanto a comunidade 

Avenida Canal II é a que apresenta a menor, com apenas 12 habitantes.  

 

Na Maré, 56% dos moradores vivem em alguma das cinco maiores comunidades e 

conjuntos do território (Parque União, Conjunto Vila Pinheiros, Nova Holanda, 

Conjunto Vila do João e Parque Maré). Considerando também as comunidades Baixa 

do Sapateiro e Parque Roquete Pinto, estas sete áreas  juntas possuem mais de dois 

terços da população do território.  
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No outro extremo, há cinco comunidades distintas que possuem juntas menos de 1% 

da população total da área da Maré: Joana Nascimento, Comunidade Vila do Pinheiro, 

Maré (Rua Guilherme Frota), Avenida Canal e Avenida Canal II. Com isso, a média 

populacional das comunidades é de aproximadamente 6.000 pessoas4, mas há uma 

grande variação entre elas. 

 

A Maré ocupa uma área de 3.301.743 m². Novamente a comunidade Parque União se 

destaca por ser a mais representativa, com 225.173 m², enquanto a comunidade Maré 

(Rua Guilherme Frota) é a que possui a menor área, com 1.292 m². Em relação aos 

conjuntos habitacionais, o Conjunto Vila do João é o que possui a maior população e a 

maior área: 12.970 habitantes e 349.902 m².  

 

Já no que diz respeito à área total, a percentagem da área total ocupada por conjuntos 

habitacionais iguala a percentagem da área ocupada pelas favelas (31%), embora a 

percentagem de pessoas que moram nas favelas é quase duas vezes maior (60% da 

população total, enquanto 37% moram nos conjuntos). Tais dados revelam o grande 

tamanho da área formal na área em processo de pacificação (1.248.892 m2, ou 37,8% 

da área total) bem como a maior densidade das favelas em relação aos conjuntos. 

Dividindo a população nas favelas e nos conjuntos pela área ocupada por aqueles 

respectivamente, nota-se que a área de conjuntos tem uma densidade de 475,5 

hab./ha enquanto a das favelas tem 749.1 hab./ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Média aritmética da população total (129.770) dividido por 21 localidades (comunidades e conjuntos), 
não sendo considerada para esse cálculo a comunidade Paraibuna. 
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Tabela 3: População, Domicílios, Habitantes por Domicílio, Área e Densidade 
Demográfica segundo as comunidades e conjuntos habitacionais em Processo de 
Pacificação na Maré e Município do Rio de Janeiro - 2010. 

Conjuntos e 
Favelas População (1) Domicílios (1) Hab/Dom Área (m²) (2) 

Densidade 
demográfica 

(hab/ha) 
Parque Roquete 
Pinto 

7.488 2.382 3,14 91.500 818,4

Parque Rubens Vaz 5.154 1.710 3,01 71.050 725,4
Parque União 19.662 6.621 2,97 225.173 873,2
Ramos 3.073 932 3,3 39.865 770,9
Vila do Pinheiro 388 108 3,59 9.458 410,2
Avenida Canal 319 105 3,04 23.872 133,6
Avenida Canal II 12 5 2,4 1.610 74,5
Timbau 5.916 1.964 3,01 124.926 473,6
Pata Choca 1.536 538 2,86 40.167 382,4
Baixa do Sapateiro 7.562 2.499 3,03 112.729 670,8
Parque Maré 12.421 4.018 3,09 141.799 876
Maré (Rua 
Guilherme Frota) 

273 94 2,9 1.292 2.113,0

Nova Holanda 13.341 4.085 3,27 144.893 920,7
Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas 

2.898 719 4,03 50.339 575,7

Conjunto 
Esperança 

3.994 1.332 3 68.835 580,2

Conjunto Nova 
Maré 

3.174 850 3,73 47.584 667

Conjunto Pinheiros 4.117 1.337 3,08 60.423 681,4

Conjunto Salsa e 
Merengue 

6.926 2.021 3,43 121.591 569,6

Conjunto Vila do 
João 

12.970 4.435 2,92 349.902 370,7

Conjunto Vila 
Pinheiros 

14.418 4.679 3,08 321.320 448,7

Joana Nascimento 64 24 2,67 2.368 270,3
Paraíbuna - - - 2.155 - 
Área Formal 4.064 1.301 3,12 1.248.892 32,54
Total 129.770 41.759 3,11 3.301.743 393
            Rio de Janeiro (3) 6.320.446 2.146.340 2,94 570.917.463 110,7

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de 
Janeiro, 2015. p. 6. 

 

O número médio de habitantes por domicílio na região de estudo é de 3,11 pessoas, 

um pouco superior à média do município do Rio de Janeiro (2,94 pessoas). De fato, a 
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maior diferença entre as áreas está na densidade demográfica: enquanto no município 

do Rio de Janeiro a média é de 110,7 hab/ha, a densidade da área total em processo 

de pacificação da Maré é de 393 hab/ha. Além disso, quando os dados são ponderados 

por população, a média de densidade da área em processo de pacificação chega a 

663,4 hab/ha, o que indica que a maioria dos habitantes da área vive em um ambiente 

ainda mais denso5. 

 

A distribuição da população segundo o sexo é destacada na Tabela 4. É importante 

ressaltar que, a partir deste ponto, os dados apresentados pelo “Panorama dos 

Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré” derivam 

exclusivamente dos dados divulgados pelo IBGE, tendo como base o Censo de 2010. 

Além disso, em função do sigilo censitário, os dados de população, domicílio, 

habitantes por domicílio e densidade demográfica, assim como os dados 

socioeconômicos e de infraestrutura que serão apresentados ao longo deste 

documento em seções futuras, não estão disponíveis para a comunidade Paraibuna, 

Joana Nascimento e Maré (Rua Guilherme Frota), visto que não é possível estimar 

dados socioeconômicos proporcionais à área de ocupação destas comunidades. 

 

Com relação à distribuição da população segundo o sexo, considerando toda a área em 

processo de pacificação da Maré, a percentagem de mulheres é pouco maior que a de 

homens, seguindo o padrão da cidade do Rio de Janeiro. Contudo, quando as 

comunidades e conjuntos são considerados separadamente percebe-se que em 

algumas destas áreas a percentagem de homens revela-se superior à de mulheres, 

como nas comunidades Parque Rubens Vaz, Comunidade Vila do Pinheiro, Avenida 

Canal, Avenida Canal II e Pata Choca e nos conjuntos Bento Ribeiro Dantas e Vila do 

João. 

 

 

                                                      
5 A média aritmética ponderada foi calculada por multiplicar a densidade da cada localidade com a 
percentagem da população total que mora naquela localidade. Portanto dá mais peso às localidades onde 
moram mais pessoas, apresentando uma média de densidade mais perto à densidade da maioria dos 
moradores.   
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Tabela 4: Sexo segundo as comunidades e conjuntos habitacionais em Processo de 
Pacificação na Maré, RA Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro – 2010. 

Conjuntos e Favelas Homens % Mulheres %

Avenida Canal 170 52,0% 157 48,0% 327 100%
Avenida Canal II 9 69,2% 4 30,8% 13 100%
Baixa do Sapateiro 3.720 49,2% 3.843 50,8% 7.563 100%
Vila do Pinheiro 199 51,3% 189 48,7% 388 100%
Conjunto Bento Ribeiro 
Dantas

1.520 52,4% 1.378 47,6% 2.898 100%

Conjunto Esperança 1.927 48,2% 2.067 51,8% 3.994 100%
Conjunto Nova Maré 1.516 47,8% 1.658 52,2% 3.174 100%
Conjunto Pinheiros 1.961 47,6% 2.156 52,4% 4.117 100%
Conjunto Salsa e Merengue 3.349 48,4% 3.577 51,6% 6.926 100%
Conjunto Vila Pinheiros 7.151 49,6% 7.267 50,4% 14.418 100%
Conjunto Vila do João 6.509 50,2% 6.461 49,8% 12.970 100%
Joana Nascimento - - - - - -
Maré (Rua Guilherme Frota) - - - - - -
Nova Holanda 6.562 48,7% 6.918 51,3% 13.480 100%
Parque Maré 6.058 48,7% 6.371 51,3% 12.429 100%
Parque Roquete Pinto 3.701 49,4% 3.787 50,6% 7.488 100%
Parque Rubens Vaz 2.633 51,0% 2.532 49,0% 5.165 100%
Parque União 9.638 49,0% 10.033 51,0% 19.671 100%
Pata Choca 782 50,9% 754 49,1% 1.536 100%
Ramos 1.427 46,4% 1.646 53,6% 3.073 100%
Timbau 2.841 48,0% 3.075 52,0% 5.916 100%
Paraibuna - - - - - -
Área Formal 2.070 49,0% 2.154 51,0% 4.224 100%
Total 63.743 49,1% 66.027 50,9% 129.770 100%

RA Ramos
Rio de Janeiro

Total

46,45% 53,55% 100%
46,83% 53,17% 100%

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud  IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 

em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 8. 
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Tabela 5: Faixa Etária por sexo segundo as comunidades e conjuntos Habitacionais em 
Processo de Pacificação na Maré – 2010.

H M H M H M H M H M
Avenida Canal 55 50 48 39 62 59 5 9 170 157
Avenida Canal II 3 1 1 2 4 1 1 0 9 4
Baixa do 
Sapateiro

908 905 1.061 1.045 1.440 1.498 311 395 3.720 3.843

Vila do Pinheiro 77 76 41 43 73 64 8 6 199 189
Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas

437 350 399 361 626 587 58 80 1.520 1.378

Conjunto 
Esperança

454 424 531 533 825 936 117 174 1.927 2.067

Conjunto Nova 
Maré

529 585 485 458 452 534 50 81 1.516 1.658

Conjunto 
Pinheiros 478

483 559 569 794 919 130 185 1.961 2.156

Conjunto Salsa e 
Merengue

1.071 1.078 964 992 1.186 1.337 128 170 3.349 3.577

Conjunto Vila 
Pinheiros

1.920 1.907 2.027 2.067 2.724 2.700 480 593 7.151 7.267

Conjunto Vila do 
João

1.638 1.544 2.112 2.038 2.485 2.496 274 383 6.509 6.461

Joana 
Nascimento

- - - - - - - - - -

Maré (Rua 
Guilherme Frota)

- - - - - - - - - -

Nova Holanda 1.844 1.820 1.892 1.944 2.475 2.551 351 603 6.562 6.918
Parque Maré 1.597 1.636 1.693 1.761 2.344 2.364 424 610 6.058 6.371
Parque Roquete 
Pinto

1.062 947 1.023 1.078 1.380 1.468 236 294 3.701 3.787

Parque Rubens 
Vaz

586 561 805 744 1.056 996 186 231 2.633 2.532

Parque União 2.283 2.342 2.808 3.052 4.020 3.950 527 689 9.638 10.033
Pata Choca 209 213 245 241 301 283 27 17 782 754
Ramos 391 430 388 450 548 623 100 143 1.427 1.646
Timbau 669 663 793 773 1.125 1.259 254 380 2.841 3.075
Paraibuna - - - - - - - - - -
Área Formal 583 539 494 572 860 860 133 183 2.070 2.154
Total 16.794 16.554 18.369 18.762 24.780 25.485 3.800 5.226 63.743 66.027

Conjuntos e 
Favelas

Faixa Etária / Sexo
0 a 14 15 a 29 30 a 59 60 + Total

33.348 37.131 50.265 9.026 129.770
Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 
em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 10. 
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A Tabela 5 mostra o número de homens e de mulheres em cada comunidade, conjunto 

e área formal segundo quatro faixas etárias. Nota-se que na primeira faixa (de 0 a 14 

anos), o total da população masculina é maior do que da feminina quando 

consideramos a área em processo de pacificação como um todo. Entre 15 a 29 anos, o 

número de pessoas do sexo feminino supera o do sexo masculino. Além disso, é 

possível observar também uma maior quantidade de mulheres na fase adulta (entre 30 

e 59 anos) na área considerada. Também se pode constatar uma grande diferença 

entre os sexos no conjunto da população idosa, sendo aproximadamente 58% desta 

faixa etária composta por mulheres.  

 

Com a finalidade de representar de forma mais evidente e comparar a distribuição 

etária da população, as pirâmides etárias da área em processo de pacificação da Maré 

e da RA Ramos estão apresentadas abaixo (Gráfico 1). A pirâmide etária da Maré se 

difere bastante da pirâmide que representa a distribuição etária da população de 

Ramos. Na Maré há um afunilamento maior no topo da pirâmide, o que indica um 

padrão baixo de envelhecimento da população, diferente do que ocorre em Ramos. 

Observa-se também que dentre todas as faixas etárias analisadas na Maré destacam-

se as que vão de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos de idade, visto que são sobremaneira 

maiores que as demais. Ainda no que diz respeito a estas faixas etárias específicas, 

nota-se que as mesmas também são superiores nas comunidades e conjuntos da área 

em processo de pacificação da Maré se comparadas às apresentadas pela RA Ramos. 
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Gráfico 1: Pirâmides Etárias das Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em 

Processo de Pacificação da Maré, RA Maré e RA Ramos – 2010. 

   

Fonte: Dados do Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e 

Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 11. 

 

3.2 CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO 

 
Os dados censitários indicam uma considerável diferença interna às comunidades, 

conjuntos e área formal que compõem a área em processo de pacificação na Maré em 

relação à condição de ocupação dos domicílios. Por condição de ocupação entende-se 

que o domicílio pode ser: próprio de um ou mais moradores, alugado, cedido 

gratuitamente por terceiros (seja este pelo empregador ou qualquer outra pessoa 

mesmo que os moradores paguem taxas de conservação), ou ainda ocupado por uma 

forma que não se encaixa em nenhuma das três acima mencionadas, como por 

exemplo, através de ocupações. É importante frisar que a classificação dos domicílios 

nas categorias mencionadas é baseada nas respostas dadas pelos moradores no 

âmbito do Censo Demográfico de 2010. 

 

Enquanto nas comunidades Vila do Pinheiro e Avenida Canal II a proporção de DPP 

próprios é de 93,5% e 100% respectivamente, no outro extremo está a comunidade 

Pata Choca, onde esta proporção é de 48,7%. Considerando toda a área em processo 
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de pacificação, a proporção de DPP próprios é de 67,2%, percentual este menor que o 

da RA de Ramos (71%) e da cidade do Rio de Janeiro (73,1%).  

 

No que diz respeito aos domicílios alugados, as comunidades Pata Choca e Parque 

União e o Conjunto Vila do João são as áreas que apresentam os maiores percentuais 

(49,3%, 45,7% e 42,9%, respectivamente) e estão acima da média de 30% apresentada 

pelo total da área considerada. Por outro lado, a comunidade Vila do Pinheiro 

apresenta o menor percentual de domicílios nesta classificação (6,5%). 

 

O conjunto Nova Maré se destaca no que tange aos percentuais de domicílios cedidos 

(8,5%), enquanto a área formal é a que apresenta o percentual mais expressivo de 

domicílios classificados na categoria outros (5,4%). A Tabela 6 apresenta as 

informações referentes à condição de ocupação das comunidades, conjuntos 

habitacionais e área formal que compõem a área em processo de pacificação da Maré. 
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Tabela 6: Total e Percentual de Domicílios Particulares Permanentes por Condição de 
Ocupação segundo as comunidades e conjuntos habitacionais em Processo de 
Pacificação na Maré, RA Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro - 2010.

Dom. % Dom. % Dom. % Dom. % Dom. %
Avenida Canal 86 81,9% 11 10,5% 5 4,8% 3 2,9% 105 100%
Avenida Canal II 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 100%

Baixa do Sapateiro 1.739 69,6% 712 28,5% 45 1,8% 3 0,1% 2.499 100%

Vila do Pinheiro 101 93,5% 7 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 108 100%
Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas

641 89,2% 73 10,2% 5 0,7% 0 0,0% 719 100%

Conjunto Esperança 984 73,9% 331 24,8% 17 1,3% 0 0,0% 1.332 100%

Conjunto Nova 
Maré

683 80,4% 91 10,7% 72 8,5% 4 0,5% 850 100%

Conjunto Pinheiros 1.061 79,4% 260 19,4% 16 1,2% 0 0,0% 1.337 100%

Conjunto Salsa e 
Merengue

1.582 78,3% 420 20,8% 19 0,9% 0 0,0% 2.021 100%

Conjunto Vila 
Pinheiros

3.179 68,0% 1.317 28,2% 175 3,7% 6 0,1% 4.677 100%

Conjunto Vila do 
João

2.329 52,5% 1.904 42,9% 185 4,2% 17 0,4% 4.435 100%

Joana Nascimento - - - - - - - - - -
Maré (Rua 
Guilherme Frota)

- - - - - - - - - - 

Nova Holanda 2.945 71,4% 1.070 25,9% 109 2,6% 2 0,0% 4.126 100%
Parque Maré 2.885 71,8% 1.007 25,1% 116 2,9% 10 0,2% 4.018 100%
Parque Roquete 
Pinto

1.825 76,6% 470 19,7% 80 3,4% 7 0,3% 2.382 100%

Parque Rubens Vaz 1.065 62,3% 620 36,3% 25 1,5% 0 0,0% 1.710 100%
Parque União 3.487 52,7% 3.025 45,7% 106 1,6% 3 0,0% 6.621 100%
Pata Choca 262 48,7% 265 49,3% 11 2,0% 0 0,0% 538 100%
Ramos 799 85,7% 130 13,9% 2 0,2% 1 0,1% 932 100%
Timbau 1.475 75,1% 453 23,1% 36 1,8% 0 0,0% 1.964 100%
Paraibuna - - - - - - - - - -
Área Formal 928 68,6% 306 22,6% 45 3,3% 73 5,4% 1.352 100%
Total 28.061 67,2% 12.472 29,9% 1.069 2,6% 129 0,3% 41.731 100%

RA Ramos 
Rio de Janeiro

71,0% 26,0% 3,0% 1,0% 100,0%
73,1% 22,3% 3,9% 0,7% 100,0%

Conjuntos e 
Favelas

Condição de Ocupação
Próprio Alugado Cedido Outro Total

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010)  apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e 
Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p.12. 

 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              35 

 
 

3.3 EDUCAÇÃO 

Os dados de educação do Censo 2010 referem-se à taxa de alfabetização de pessoas 

com cinco ou mais anos de idade. Como definição de “alfabetizado” considera-se a 

pessoa capaz de ler e escrever um texto simples. Foram considerados três recortes 

etários (de 8 a 9 anos; de 10 a 14 anos; e 15 ou mais anos de idade). Encontram-se 

nesta seção tanto informações sobre o número absoluto e percentual de pessoas 

alfabetizadas e não alfabetizadas para cada recorte etário quanto o número absoluto 

de pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas por sexo.  

 

Os dados apresentados não revelam a cobertura do ensino na área analisada, ou seja, 

não é possível inferir o número de crianças que frequentam a escola e, portanto, se a 

demanda está sendo atendida. No entanto, eles sinalizam dois aspectos importantes: a 

quantidade de crianças alfabetizadas e a quantidade de crianças que não são 

alfabetizadas, mas deveriam ser.  

3.3.1 ANALFABETISMO ENTRE CRIANÇAS DE 8 A 9 ANOS DE IDADE 

A Tabela 7 mostra, sobretudo, a existência de 524 crianças de 8 a 9 anos que não 

sabem ler nem escrever. As comunidades com maior número de crianças não 

alfabetizadas são Parque União (52), Parque Maré (52) e Nova Holanda (59). Ao 

mesmo tempo, os conjuntos Salsa e Merengue, Vila do João e Vila Pinheiros destacam-

se negativamente por possuir um alto número de crianças não alfabetizadas na faixa 

etária supracitada: 48, 52 e 60, respectivamente.  

 

Vale lembrar que nesta faixa etária as crianças deveriam estar cursando entre o 2º e o 

4º ano e, portanto, já deveriam estar alfabetizadas há pelo menos dois anos. Mais 

especificamente, é relevante apontar para o fato de que estas 524 crianças que foram 

indicadas como analfabetas correspondem a aproximadamente 12% do total de 

crianças na faixa etária considerada para a área. Comparativamente à RA Ramos 

(9,9%), destaca-se positivamente a proporção relativa de crianças não alfabetizadas 

nas comunidades Parque Roquete Pinto (9,1%), Parque União (8,3%) e Timbau (9,4%), 
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no Conjunto Esperança (9,6%) e na área formal do território em processo de 

pacificação (5,7%). 

Tabela 7: Total e Percentual de Pessoas Alfabetizadas e Não Alfabetizadas de 8 a 9 
anos segundo as comunidades e conjuntos habitacionais em Processo de Pacificação 
na Maré, RA Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro – 2010. 

Pessoas % Pessoas % Pessoas %
Avenida Canal 8 66,7% 4 33,3% 12 100,0%
Avenida Canal II 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Baixa do Sapateiro 202 85,2% 35 14,8% 237 100,0%
Vila do Pinheiro 15 75,0% 5 25,0% 20 100,0%
Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas

106 87,6% 15 12,4% 121 100,0%

Conjunto Esperança 113 90,4% 12 9,6% 125 100,0%
Conjunto Nova Maré 120 85,7% 20 14,3% 140 100,0%
Conjunto Pinheiros 113 86,9% 17 13,1% 130 100,0%
Conjunto Salsa e 
Merengue

236 83,1% 48 16,9% 284 100,0%

Conjunto Vila Pinheiros 448 88,2% 60 11,8% 508 100,0%
Conjunto Vila do João 339 86,7% 52 13,3% 391 100,0%
Joana Nascimento - - - - - -
Maré (Rua Guilherme 
Frota)

- - - - - -

Nova Holanda 406 87,3% 59 12,7% 465 100,0%
Parque Maré 376 87,9% 52 12,1% 428 100,0%
Parque Roquete Pinto 219 90,9% 22 9,1% 241 100,0%
Parque Rubens Vaz 132 89,8% 15 10,2% 147 100,0%
Parque União 571 91,7% 52 8,3% 623 100,0%
Pata Choca 47 78,3% 13 21,7% 60 100,0%
Ramos 97 85,8% 16 14,2% 113 100,0%
Timbau 184 90,6% 19 9,4% 203 100,0%
Paraibuna - - - - - -
Área Formal 133 94,3% 8 5,7% 141 100,0%
Total 3.866 88,1% 524 11,9% 4.390 100,0%

RA Ramos 
Rio de Janeiro 92,7% 7,3% 100,0%

Conjuntos e Favelas
Crianças de 8 a 9 anos

Alfabetizadas Não Alfabetizadas Total

90,1% 9,9% 100,0%

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud. IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 
em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p.24. 
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A Tabela 8 mostra o número absoluto de crianças do sexo masculino e feminino não 

alfabetizadas nesta faixa. Do total de 4.390 crianças de 8 a 9 anos de idade na área em 

processo de pacificação da Maré, nota-se que o número de meninos não alfabetizados 

é superior ao de meninas na mesma situação. Em contraposição aos números 

observados entre meninos e meninas de 8 a 9 anos de idade, temos uma diferença 

considerável em determinadas comunidades e conjuntos. 

 

Tabela 8: Pessoas Alfabetizadas e Não alfabetizadas de 8 a 9 anos por Sexo segundo as 
Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em Processo de Pacificação da Maré – 
2010. 

H M H M H M
Avenida Canal 2 6 3 1 5 7
Avenida Canal II 1 0 0 0 1 0
Baixa do Sapateiro 100 102 20 15 120 117
Vila do Pinheiro 6 9 3 2 9 11
Conjunto Bento Ribeiro Dantas 67 39 8 7 75 46
Conjunto Esperança 67 46 7 5 74 51
Conjunto Nova Maré 58 62 11 9 69 71
Conjunto Pinheiros 58 55 10 7 68 62
Conjunto Salsa e Merengue 107 129 27 21 134 150
Conjunto Vila Pinheiros 236 212 35 25 271 237
Conjunto Vila do João 157 182 38 14 195 196
Joana Nascimento - - - - - -
Maré (Rua Guilherme Frota) - - - - - -
Nova Holanda 188 218 35 24 223 242
Parque Maré 166 210 39 13 205 223
Parque Roquete Pinto 115 104 12 10 127 114
Parque Rubens Vaz 69 63 10 5 79 68
Parque União 277 294 32 20 309 314
Pata Choca 20 27 6 7 26 34
Ramos 39 58 5 11 44 69
Timbau 101 83 9 10 110 93
Paraibuna - - - - - -
Área Formal 66 67 4 4 70 71
Total 1.900 1.966 314 210 2.214 2.176

Conjuntos e Favelas
Crianças de 8 a 9 anos

Alfabetizad Não Alfabetizadas Total

3.866 524 4.390
 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 

em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p.25 
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Na comunidade Parque União, foram encontrados 32 meninos e 20 meninas não 

alfabetizados. Situação semelhante ocorre na comunidade Nova Holanda onde 35 

meninos e 24 meninas não sabiam ler ou escrever. No Conjunto Vila do João foram 

encontrados 38 meninos e 14 meninas não alfabetizados. O maior desequilíbrio ocorre 

na comunidade Parque Maré, onde 39 meninos e 13 meninas são analfabetos. Assim, 

um em cada sete (14,2%) meninos de 8 a 9 anos na área de pacificação não são 

alfabetizados. Ao passo que, com relação às meninas, o índice é de 9,7%. 

3.3.2 ANALFABETISMO ENTRE CRIANÇAS DE 10 A 14 ANOS DE IDADE 

As Tabelas 9 e 10 mostram as informações censitárias de educação entre crianças de 

10 a 14 anos de idade que, idealmente, deveriam estar cursando entre o 5º e o 9º ano 

do ensino fundamental. São 411 crianças encontradas nesta faixa etária que não 

sabiam ler nem escrever em um universo total de 12.088 crianças da faixa. Isto 

representa uma taxa de analfabetismo de 3,4%, ainda consideravelmente acima da 

taxa da cidade do Rio de Janeiro (2,0%) e da RA de Ramos (2,2%). É relevante ressaltar 

também que das 411 crianças analfabetas da área em processo de pacificação da Maré 

neste recorte etário, 83% delas estão concentradas nas comunidades Parque Roquete 

Pinto, Parque Rubens Vaz, Parque União, Ramos, Baixa do Sapateiro, Parque Maré e 

Nova Holanda e nos conjuntos Salsa e Merengue, Nova Maré, Vila do João e Pinheiros.  

Dentre as comunidades e conjuntos que compõem a área em processo de pacificação 

da Maré, verifica-se que a taxa de analfabetismo nesta faixa etária é menor na 

comunidade Timbau e nos conjuntos Bento Ribeiro Dantas e Esperança, uma vez que 

esta comunidade e conjuntos possuem apenas, 1,2%, 1,6% e 1,6% de crianças não 

alfabetizadas, respectivamente. 
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Tabela 9: Total e Percentual de Pessoas Alfabetizadas e Não Alfabetizadas de 10 a 14 
anos segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em Processo de 
Pacificação da Maré, RA Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro - 2010. 

Pessoas % Pessoas % Pessoas %
Avenida Canal 29 96,7% 1 3,3% 30 100,0%
Avenida Canal II 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0%
Baixa do Sapateiro 646 96,6% 23 3,4% 669 100,0%
Vila do Pinheiro 46 95,8% 2 4,2% 48 100,0%
Conjunto Bento Ribeiro 
Dantas

303 98,4% 5 1,6% 308 100,0%

Conjunto Esperança 316 98,4% 5 1,6% 321 100,0%
Conjunto Nova Maré 404 93,3% 29 6,7% 433 100,0%
Conjunto Pinheiros 338 98,0% 7 2,0% 345 100,0%
Conjunto Salsa e Merengue 792 96,8% 26 3,2% 818 100,0%
Conjunto Vila Pinheiros 1.234 97,5% 31 2,5% 1.265 100,0%
Conjunto Vila do João 997 94,6% 57 5,4% 1.054 100,0%
Joana Nascimento - - - - - -
Maré (Rua Guilherme Frota) - - - - - -
Nova Holanda 1.327 95,9% 57 4,1% 1.384 100,0%
Parque Maré 1.055 94,9% 57 5,1% 1.112 100,0%
Parque Roquete Pinto 746 96,9% 24 3,1% 770 100,0%
Parque Rubens Vaz 369 96,6% 13 3,4% 382 100,0%
Parque União 1.682 98,0% 34 2,0% 1.716 100,0%
Pata Choca 129 97,0% 4 3,0% 133 100,0%
Ramos 336 94,9% 18 5,1% 354 100,0%
Timbau 500 98,8% 6 1,2% 506 100,0%
Paraibuna - - - - - -
Área Formal 427 97,3% 12 2,7% 439 100,0%
Total 11.677 96,6% 411 3,4% 12.088 100,0%

RA Ramos 
Rio de Janeiro 98,0% 2,0% 100,0%

Conjuntos e Favelas
Crianças de 10 a 14 anos

Alfabetizadas Não Alfabetizadas Total

97,8% 2,2% 100,0%

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 

em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p.27. 

Similarmente aos dados apresentados na Tabela 7, na Tabela 8 verifica-se que o 

número de pessoas analfabetas é significativamente diferente entre os sexos na faixa 

de 10 a 14 anos de idade. No conjunto de 411 pessoas não alfabetizadas na área em 

processo de pacificação, há um número relativamente maior de analfabetos do sexo 
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masculino do que do sexo feminino: 243 são homens enquanto 168 são mulheres. Isto 

representa uma proporção de 59,1% e 40,9%, respectivamente.  

 

Tabela 10: Pessoas Alfabetizadas e Não Alfabetizadas de 10 a 14 anos por Sexo 
segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em Processo de 
Pacificação da Maré – 2010. 

H M H M H M
Avenida Canal 15 14 0 1 15 15
Avenida Canal II 0 1 0 0 0 1
Baixa do Sapateiro 297 349 16 7 313 356
Vila do Pinheiro 19 27 1 1 20 28
Conjunto Bento Ribeiro 157 146 3 2 160 148
Conjunto Esperança 157 159 5 0 162 159
Conjunto Nova Maré 186 218 16 13 202 231
Conjunto Pinheiros 171 167 4 3 175 170
Conjunto Salsa e Merengue 393 399 16 10 409 409
Conjunto Vila Pinheiros 579 655 15 16 594 671
Conjunto Vila do João 517 480 36 21 553 501
Joana Nascimento - - - - - -
Maré (Rua Guilherme Frota) - - - - - -
Nova Holanda 669 658 38 19 707 677
Parque Maré 518 537 32 25 550 562
Parque Roquete Pinto 389 357 13 11 402 368
Parque Rubens Vaz 193 176 7 6 200 182
Parque União 817 865 18 16 835 881
Pata Choca 60 69 3 1 63 70
Ramos 168 168 11 7 179 175
Timbau 249 251 2 4 251 255
Paraibuna - - - - - -
Área Formal 226 201 7 5 233 206
Total 5.780 5.897 243 168 6.023 6.065

11.677 411 12.088

Conjuntos e Favelas
Crianças de 10 a 14 anos

Alfabetizadas Não Alfabetizadas Total

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 

em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 28 
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3.3.3 ANALFABETISMO ENTRE PESSOAS COM 15 ANOS OU MAIS DE IDADE 

O último recorte etário utilizado para a análise dos déficits educacionais na área em 

processo de pacificação da Maré concerne à população com 15 anos de idade ou mais. 

Trata-se de uma informação extremamente relevante por ser um indicador de 

desenvolvimento social importante para analistas e gestores públicos, pois pode 

indicar um alto grau de vulnerabilidade social.  

 

A Tabela 11 expõe os dados de alfabetização relativos às pessoas desta faixa etária. 

Enquanto para este recorte etário a média de pessoas não alfabetizadas na cidade do 

Rio de Janeiro não excede 3%, nota-se que nas comunidades Parque Maré, Avenida 

Canal e Avenida Canal II e no conjunto Nova Maré esta média é de 10,4%, 14%, 33,3% 

e 10,3%, respectivamente. Esta proporção é, de fato, consideravelmente maior do que 

a média geral de 7,7% da área em processo de pacificação. Outro dado a ser destacado 

é a dissimilaridade no que diz respeito aos percentuais entre a comunidade Avenida 

Canal e o Conjunto Esperança: enquanto na primeira 14% das pessoas com 15 anos de 

idade ou mais foram identificadas como sendo não alfabetizadas, no conjunto 

supracitado apenas 3,4% das pessoas na faixa etária considerada está na mesma 

condição.  

 

 Quando os dados de alfabetização para pessoas maiores de 15 anos são 

organizados por sexo, percebe-se uma tendência inversa às das outras faixas etárias 

consideradas. Verifica-se na Tabela 12 que na área em processo de pacificação da 

Maré, o número absoluto de mulheres que indicaram não saber ler nem escrever é 

significativamente maior do que o de homens: enquanto 3.583 homens nesta faixa não 

sabem ler nem escrever, 3.862 mulheres estão nesta condição. Ou seja, do total de 

pessoas não alfabetizadas, aproximadamente 48% são homens e 52% são mulheres 

neste recorte etário.  
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Tabela 11: Total e Percentual de Pessoas Alfabetizadas e Não Alfabetizadas com 15 
anos ou mais de idade segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em 
Processo de Pacificação da Maré, RA Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro - 
2010. 

Pessoas % Pessoas % Pessoas %
Avenida Canal 191 86,0% 31 14,0% 222 100,0%
Avenida Canal II 6 66,7% 3 33,3% 9 100,0%
Baixa do Sapateiro 5.229 90,9% 521 9,1% 5.750 100,0%
Vila do Pinheiro 214 91,1% 21 8,9% 235 100,0%
Conjunto Bento Ribeiro 
Dantas

2.037 96,5% 74 3,5% 2.111 100,0%

Conjunto Esperança 3.011 96,6% 105 3,4% 3.116 100,0%
Conjunto Nova Maré 1.847 89,7% 213 10,3% 2.060 100,0%
Conjunto Pinheiros 2.964 93,9% 192 6,1% 3.156 100,0%
Conjunto Salsa e 
Merengue

4.342 90,9% 435 9,1% 4.777 100,0%

Conjunto Vila Pinheiros 9.738 91,9% 853 8,1% 10.591 100,0%
Conjunto Vila do João 9.103 93,0% 685 7,0% 9.788 100,0%
Joana Nascimento - - - - - -
Maré (Rua Guilherme 
Frota)

- - - - - -

Nova Holanda 8.966 91,3% 850 8,7% 9.816 100,0%
Parque Maré 8.240 89,6% 956 10,4% 9.196 100,0%
Parque Roquete Pinto 5.015 91,5% 464 8,5% 5.479 100,0%
Parque Rubens Vaz 3.654 90,9% 364 9,1% 4.018 100,0%
Parque União 13.965 92,8% 1.081 7,2% 15.046 100,0%
Pata Choca 1.029 92,4% 85 7,6% 1.114 100,0%
Ramos 2.116 94,0% 136 6,0% 2.252 100,0%
Timbau 4.391 95,8% 193 4,2% 4.584 100,0%
Paraibuna - - - - - -
Área Formal 2.924 94,3% 178 5,7% 3.102 100,0%
Total 88.982 92,3% 7.440 7,7% 96.422 100,0%

RA Ramos
Rio de Janeiro 97,1% 2,9% 100,0%

Conjuntos e Favelas
Pessoas com 15 ou mais anos

Alfabetizadas Não Alfabetizadas Total

96,9% 3,1% 100,0%

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 

em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015.p. 30. 
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Tabela 12: Pessoas Alfabetizadas e Não Alfabetizadas com 15 anos ou mais de idade 
por Sexo segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em Processo de 
Pacificação da Maré – 2010. 

H M H M H M
Avenida Canal 99 92 16 15 115 107
Avenida Canal II 3 3 3 0 6 3
Baixa do Sapateiro 2.564 2.665 248 273 2.812 2.938
Vila do Pinheiro 113 101 9 12 122 113
Conjunto Bento Ribeiro 1.052 985 31 43 1.083 1.028
Conjunto Esperança 1.426 1.585 47 58 1.473 1.643
Conjunto Nova Maré 889 958 98 115 987 1.073
Conjunto Pinheiros 1.399 1.565 84 108 1.483 1.673
Conjunto Salsa e 2.088 2.254 190 245 2.278 2.499
Conjunto Vila Pinheiros 4.821 4.917 410 443 5.231 5.360
Conjunto Vila do João 4.496 4.607 375 310 4.871 4.917
Joana Nascimento - - - - - -
Maré (Rua Guilherme - - - - - -
Nova Holanda 4.358 4.608 360 490 4.718 5.098
Parque Maré 4.000 4.240 461 495 4.461 4.735
Parque Roquete Pinto 2.413 2.602 226 238 2.639 2.840
Parque Rubens Vaz 1.862 1.792 185 179 2.047 1.971
Parque União 6.808 7.157 547 534 7.355 7.691
Pata Choca 527 502 46 39 573 541
Ramos 962 1.154 74 62 1.036 1.216
Timbau 2.093 2.298 79 119 2.171 2.412
Paraibuna - - - - - -
Área Formal 1.393 1.531 94 84 1.487 1.615
Total 43.366 45.616 3.583 3.862 46.949 49.473

Conjuntos e Favelas
Pessoas com 15 ou mais anos

Alfabetizadas Não Alfabetizadas Total

88.982 7.445 96.422
Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e 

Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 31. 

3.3.4 RENDIMENTO 

Esta seção apresenta os dados de renda considerados mais pertinentes para o 

contexto da Maré, evidenciando as faixas mais baixas de rendimento. Os dados sobre 

o rendimento mensal domiciliar per capita dos domicílios particulares foram 

observados de acordo com as seguintes faixas: até ⅛ de salário mínimo; de ⅛ até ¼; de 
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¼ até ½; de ½ até 1; de 1 a 2 e de mais de 2 salários mínimos. Já os dados que tratam 

da renda dos responsáveis pelos domicílios e da renda dos responsáveis pelos 

domicílios segundo o sexo foram analisados em correspondência com outras faixas de 

renda: até ½ salário mínimo; de ½ até 1; de 1 até 2; de 2 a 3 e de mais de 3 salários 

mínimos. 

3.3.5 RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA DOS DOMICÍLIOS 

PARTICULARES 

Os dados referentes ao rendimento nominal mensal domiciliar per capita dos DPP 

agregam informações importantes sobre as condições de vida e o grau de 

vulnerabilidade em que vivem as pessoas.  

 

A Tabela 13 traz informações apresentadas pelo Censo 2010 sobre o rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita dos DPP de acordo com as seguintes faixas de 

renda: até ⅛ de salário mínimo; mais de ⅛ até ¼; mais de ¼ até ½; mais de ½ até 1; 

mais de 1 até 2; mais de 2 salários mínimos; além de informações de domicílios com 

renda per capita 0 (zero) ou domicílios sem informações de renda. 

 

Tendo em vista que os dados foram levantados no ano de 2010, quando o salário 

mínimo era de R$ 510,00, as faixas de renda mencionadas correspondem 

respectivamente aos valores de: até R$ 63,75; entre R$ 63,76 e R$ 127,50; entre R$ 

127,51 e R$ 255,00; entre R$ 255,01 e R$ 510,00, entre R$ 510,01 e R$1.020,00; e mais 

de R$1.020,01.  

 

A análise do cruzamento feito com as duas primeiras faixas de renda possibilita 

construir uma estimativa aproximada sobre o número de domicílios nos quais habitam 

pessoas sob a linha de indigência ou de pobreza. Além disso, as quatro primeiras faixas 

de renda podem indicar, de forma aproximada, a quantidade de domicílios nos quais 

vivem pessoas elegíveis ou já registradas no Cadastro Único de Programas Sociais 

(CadÚnico). 
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No que diz respeito à linha de indigência o referencial adotado é o mesmo utilizado 

pelo CadÚnico, que considera o rendimento familiar per capita de R$ 70,00 como um 

quesito fundamental para o acesso a diversos programas sociais. Para fazer uma 

correspondência com esse critério, a faixa de renda que vai até ⅛ de salário mínimo, 

ou seja, até R$ 63,75, também foi utilizada por apresentar um valor aproximado.  

 

Contudo, uma vez que essa faixa de renda mostra-se inferior ao Rendimento 

Domiciliar Per Capita (RDPC) usado para definir a linha de indigência, sabe-se que os 

domicílios em que habitam pessoas com RDPC entre R$ 63,75 e R$ 70,00 não estão 

contemplados nesta faixa. Isso significa que o percentual de indigência é superior ao 

apresentado na tabela, sobretudo se fosse possível levar em consideração o grupo de 

domicílios com pessoas que apresentam renda domiciliar per capita nula, dado este 

desconhecido. 

 

Já em relação à linha de pobreza buscou-se fazer uma equivalência entre o valor 

usualmente adotado para defini-la (R$ 140,00) com a faixa de renda que vai de mais de 

⅛ até ¼ de salário mínimo, isto é, de R$ 63,76 a R$ 127,50. Mais uma vez, há uma 

diferença entre as faixas de renda usadas no levantamento do Censo 2010 e o valor 

aceito como definidor para a linha de pobreza. Portanto, o percentual de pobreza 

apresentado na tabela é um valor aproximado. 

 

A Tabela 13 apresenta os dados referentes ao rendimento nominal mensal domiciliar 

per capita dos domicílios. Considerando a área em processo de pacificação da Maré 

como um todo, pode-se verificar que o percentual de domicílios com rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita na faixa de renda que vai até ⅛ de salário mínimo 

é de 0,8%. Este percentual mostra-se maior que o apresentado para RA de Ramos 

(0,4%) e para o município do Rio de Janeiro (0,5%). Já o percentual observado na faixa 

de renda que corresponde aproximadamente à linha de pobreza é muito superior ao 

encontrado no município do Rio de Janeiro e na RA de Ramos: enquanto para a área 

em processo de pacificação da Maré este percentual é de 5,3%, no município do Rio de 

Janeiro e na RA de Ramos é de 2,8% e 2,5%, respectivamente.  
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Tabela 13: Total e Percentual de Domicílios Particulares por Rendimento Nominal 
Mensal Domiciliar Per capita segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na 
área em Processo de Pacificação da Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro – 
2010. 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Avenida Canal 3 2,8% 6 5,5% 28 25,7% 44 40,4% 20 18,3% 2 1,8% 6 5,5%
Avenida Canal II 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 2 33,3% 1 16,7% 0 0,0% 2 33,3%
Baixa do Sapateiro 20 0,8% 127 5,1% 538 21,5% 1056 42,2% 530 21,2% 132 5,3% 97 3,9%
Comunidade Vila 
do Pinheiro 

0 0,0% 14 13,0% 25 23,1% 42 38,9% 20 18,5% 3 2,8% 4 3,7%

Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas 

4 0,6% 28 3,9% 146 20,3% 357 49,7% 134 18,6% 20 2,8% 30 4,2%

Conjunto Esperança 2 0,2% 26 2,0% 157 11,8% 503 37,8% 461 34,6% 151 11,3% 32 2,4%
Conjunto Nova Maré 29 3,4% 111 13,1% 266 31,3% 274 32,2% 107 12,6% 16 1,9% 47 5,5%
Conjunto Pinheiros 3 0,2% 40 3,0% 245 18,3% 545 40,7% 365 27,3% 98 7,3% 42 3,1%
Conjunto Salsa e 
Merengue 

45 2,2% 180 8,9% 496 24,5% 703 34,8% 407 20,1% 84 4,2% 106 5,2%

Conjunto Vila 
Pinheiros 

40 0,9% 262 5,6% 1.050 22,4% 1844 39,4% 1.037 22,9% 177 3,8% 233 5,0%

Conjunto Vila do 
João 

23 0,5% 188 4,2% 826 18,6% 1697 38,3% 1.308 29,5% 224 5,1% 169 3,8%

Joana Nascimento - - - - - - - - - - - - - - 
Maré (Rua 
Guilherme Frota) 

- - - - - - - - - - - - - - 

Nova Holanda 49 1,2% 274 6,6% 1.023 24,8% 1561 37,8% 821 19,9% 186 4,5% 212 5,1%
Parque Maré 42 1,0% 260 6,5% 900 22,4% 1565 38,9% 875 21,8% 164 4,1% 215 5,3%
Parque Roquete 
Pinto 

25 1,0% 152 6,4% 560 23,5% 954 40,1% 514 21,6% 117 4,9% 60 2,5%

Parque Rubens Vaz 12 0,7% 61 3,6% 285 16,6% 699 39,1% 523 30,5% 94 5,5% 69 4,0%
Parque União 17 0,3% 234 3,5% 1.371 20,7% 2448 37,0% 1.179 26,9% 492 7,4% 282 4,3%
Pata choca 5 0,9% 29 5,4% 86 16,0% 204 37,9% 159 29,6% 39 7,2% 16 3,0%
Ramos 9 1,0% 69 7,4% 236 25,3% 348 37,3% 155 16,6% 28 3,0% 87 9,3%
Timbau 7 0,4% 77 3,9% 362 18,4% 763 38,8% 463 23,6% 137 7,0% 155 7,9%
Paraíbuna - - - - - - - - - - - - - - 
Área Formal 11 1,2% 55 6,2% 198 22,4% 285 32,2% 182 20,6% 53 6,0% 100 11,3%
Total 346 0,8% 2.194 5,3% 8.798 21,3% 15864 38,4% 9.897 24,0% 2.217 5,4% 1.964 4,8%
RA Ramos 
Rio de Janeiro 

Comunidades  
Até 1/8 SM 

Mais de 1/8 a 
¼ SM 

Mais de 1/4 a 
1/2 SM 

Mais de 1/2 a 
1 SM 

Mais de 2 SM 
Sem rendimento 

ou informação 

0,40% 2,50% 11,70% 27,20% 29,00% 24,90% 4,30%

Mais de 1 a 2 
SM 

4,30%0,50% 2,80% 10,80% 23,60% 23,70% 34,10%

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010)  apud  IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 

em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 34. 

Esta discrepância repete-se no que diz respeito à faixa de renda maior que dois salários 

mínimos. Se no município do Rio de Janeiro 34,1% dos domicílios possuem rendimento 

nominal mensal domiciliar per capita de mais de dois salários mínimos, na comunidade 

de Ramos e no Conjunto Bento Ribeiro Dantas, por exemplo, o percentual de 
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domicílios que pertencem a esta faixa de renda é de apenas 3,0% e 2,8%, 

respectivamente.  

 

Ainda no que tange à faixa de renda que corresponde a mais de dois salários mínimos, 

o Conjunto Nova Maré constitui outro grande exemplo da diferença que existe entre o 

território e a cidade como um todo. Neste conjunto o percentual de domicílios com 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita superior a dois salários mínimos é de 

1,9%, enquanto na RA de Ramos o mesmo percentual sobe para 24,9% e no município 

do Rio para 34,1%. 

 

Destaca-se negativamente, por exemplo, o Conjunto Nova Maré e as comunidades 

Ramos e Parque Roquete Pinto, visto que possuem setores censitários onde existem 

apenas entre 13% e 18% de domicílios com renda mensal declarada de até ¼ de salário 

mínimo.  

3.3.6 RENDIMENTO DOS RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS 

Escolheu-se trabalhar também com os dados sobre a renda dos responsáveis pelos 

domicílios, uma vez que os mesmos possibilitam um melhor entendimento sobre as 

condições de inserção no mercado de trabalho. Pode-se presumir que, quanto menor a 

renda do responsável pelo domicílio, pior é sua inserção no mercado de trabalho. Da 

mesma maneira, a renda mais elevada indica que as condições de inclusão no mercado 

de trabalho são mais favoráveis. 

 

Assim sendo, a Tabela 14 apresenta dados referentes às seguintes faixas de renda: até 

½ de salário mínimo; mais de ½ até 1; mais de 1 até 2; mais de 2 a 3; e superior a 3 

salários mínimos. Tais faixas de renda correspondem respectivamente aos valores de: 

até R$ 255,00; entre R$ 255,01 e R$ 510,00; entre R$ 510,01 e R$ 1.020,00; entre R$ 

1.020,01 e 1.530,00; e superior a R$ 1.530,01. 

 

Na área em processo de pacificação da Maré, a faixa de renda que vai até ½ salário 

mínimo engloba 1,9% dos responsáveis pelos domicílios, enquanto que, no município 
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do Rio de Janeiro, este percentual é de 1,3% e na RA de Ramos é de 0,8%. Os dados 

referentes à faixa de renda de ½ até 1 salário mínimo também expõem diferenças 

significativas: na comunidade Baixa do Sapateiro o percentual de responsáveis pelos 

domicílios nesta faixa de renda é de 37,7%, bem maior que o percentual apresentado 

pelo município do Rio de Janeiro (17,1%) e pela RA de Ramos (20,6%). Considerando-se 

a área em processo de pacificação como um todo, a diferença entre este território e a 

cidade também se mostra evidente: 32,2% dos responsáveis por domicílios na área em 

questão estão localizados na faixa de renda supracitada. 
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Tabela 14: Total e Percentual de Responsáveis pelos Particulares Permanentes por 
Cortes de Renda segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em 
Processo de Pacificação da Maré, RA Maré, RA Ramos, e Município do Rio de Janeiro – 
2010. 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Avenida Canal 2 1,9% 35 33,3% 40 38,1% 6 5,7% 1 1,0% 21 20,0%
Avenida Canal II 0 0,0% 2 40,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 40,0%
Baixa do Sapateiro 45 1,8% 941 37,7% 863 34,5% 201 8,0% 115 4,6% 334 13,4%
Comunidade Vila do 
Pinheiro 

0 0,0% 20 18,5% 46 42,6% 12 11,1% 6 5,6% 24 22,2%

Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas 

5 0,7% 195 27,1% 329 45,8% 78 10,8% 47 6,5% 65 9,0%

Conjunto Esperança 10 0,8% 281 21,1% 579 43,5% 197 14,8% 123 9,2% 142 10,7%
Conjunto Nova Maré 51 6,0% 315 37,1% 215 25,3% 52 6,1% 16 1,9% 201 23,6%
Conjunto Pinheiros 14 1,0% 399 29,8% 479 35,8% 136 10,2% 103 7,7% 206 15,4%
Conjunto Salsa e 
Merengue 

74 3,7% 635 31,4% 721 35,7% 147 7,3% 92 4,6% 352 17,4%

Conjunto Vila 
Pinheiros 

95 2,0% 1.600 34,2% 1.791 38,3% 402 8,6% 177 3,8% 612 13,1%

Conjunto Vila do João 77 1,7% 1.340 30,2% 1.849 41,7% 380 8,6% 212 4,8% 577 13,0%
Joana Nascimento - - - - - - - - - - - -
Maré (Rua Guilherme 
Frota) 

- - - - - - - - - - - -

Nova Holanda 83 2,0% 1.521 36,9% 1.451 35,2% 340 8,2% 155 3,8% 576 14,0%
Parque Maré 96 2,4% 1.437 35,8% 1.451 36,1% 319 7,9% 157 3,9% 558 13,9%
Parque Roquete Pinto 78 3,3% 778 32,7% 852 35,8% 204 8,6% 105 4,4% 365 15,3%
Parque Rubens Vaz 24 1,4% 468 27,4% 734 42,9% 193 11,3% 89 5,2% 202 11,8%
Parque União 46 0,7% 2.019 30,5% 2.515 38,0% 797 12,0% 437 6,6% 807 12,2%
Pata choca 14 2,6% 146 27,1% 239 44,4% 65 12,1% 29 5,4% 45 8,4%
Ramos 13 1,4% 343 36,8% 261 28,0% 52 5,6% 28 3,0% 235 25,2%
Timbau 30 1,5% 591 30,1% 639 32,5% 191 9,7% 122 6,2% 391 19,9%
Paraíbuna - - - - - - - - - - - -
Área Formal 19 1,4% 361 26,7% 462 34,2% 119 8,8% 127 9,4% 264 19,5%
Total 776 1,9% 13.427 32,2% 15.517 37,2% 3.891 9,3% 2.141 5,1% 5.979 14,3%
RA Maré
RA Ramos 
Rio de Janeiro 1,3% 17,1% 24,6% 11,6% 33,3% 12,1%

0,8% 20,6% 28,8% 13,8% 24,3% 11,7%

Sem rendimento 
ou informação 

1,9% 32,2% 37,2% 9,3% 5,1% 14,3%

Comunidades  
Até 1/2 SM 

Mais de 1/2 a 1 
SM 

Mais de 1 a 2 
SM 

Mais de 2 a 3 
SM 

Mais de 3 
SM 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010)  apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 
em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 36. 

 

Da mesma forma, os percentuais na faixa de renda superior a três salários mínimos 

indicam, tal como os dados anteriores, uma diferença considerável em relação à 

cidade. Somente 5% dos responsáveis por domicílios na área em processo de 
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pacificação da Maré estão localizados nesta faixa de renda, percentual este que 

diverge enormemente dos apresentados pela RA de Ramos (24,3%) e pelo município 

do Rio de Janeiro (33,3%). Esta discrepância relativa à faixa de renda superior a três 

salários mínimos torna-se ainda mais intensa na comunidade de Ramos e no Conjunto 

Nova Maré, onde apenas 3,0% e 1,9% dos responsáveis pelos domicílios pertencem 

esta faixa de renda, respectivamente. 

 

A Tabela 15 expõe os dados referentes ao sexo e renda dos responsáveis pelos 

domicílios, os quais indicam tendências inerentes ao mercado de trabalho. As faixas de 

renda observadas foram as mesmas utilizadas na tabela anterior. Nas primeiras faixas 

de renda as mulheres constituem a ampla maioria: são 629 mulheres contra 143 

homens na faixa que vai até ½ salário mínimo e 7.217 mulheres contra 6.087 homens 

na faixa superior a ½ SM até 1 salário mínimo, o que indica profunda precarização de 

suas condições de trabalho. Já nas faixas de renda que apresentam os maiores 

rendimentos as mulheres surgem como minoria em relação aos homens (são apenas 

722 mulheres contra 3.121 homens na faixa superior a 2 salários até 3 salários e 350 

mulheres contra 1.717 homens na faixa superior a 3 salários), fato que demonstra, 

mais uma vez, um déficit dos rendimentos das mulheres frente à parcela masculina. 

 

Estes dados corroboram a tendência nacional observada no mercado de trabalho, em 

que, de um modo geral, mulheres ganham menos, seja por receberem salários 

menores que os conferidos aos homens - mesmo quando ambos ocupam as mesmas 

funções - por exercerem funções menos valorizadas, ou, ainda, por trabalharem de 

maneira remunerada em horário parcial, visto que muitas possuem dupla jornada, 

realizando além das funções remuneradas fora da residência, serviços domésticos.  
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Tabela 15: Total de Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes por 
Cortes de Renda e por Sexo segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na 
área em Processo de Pacificação da Maré – 2010. 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos 

em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 36. 
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4. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
O IDS, criado por técnicos do IPP, foi inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), calculado pela ONU no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) para inúmeros países do mundo que, por sua vez, tem servido de base para a 

construção de uma série de outros índices compostos. Sua finalidade é medir o grau de 

desenvolvimento social de uma determinada área geográfica em comparação com 

outras de mesma natureza (CAVALLIERI; LOPES; 2008). 

 

O índice em questão tem como base os resultados do Censo Demográfico do IBGE. 

Este breve resumo que aqui se apresenta reflete os resultados da pesquisa censitária 

realizada em 2000. Sua peculiaridade que o diferencia de outros índices igualmente 

importantes e úteis, é o nível de desagregação espacial para o qual ele pôde ser 

calculado: o setor censitário (CAVALLIERI; LOPES; 2008). 

 

Ao utilizar-se da menor unidade geográfica para as quais se dispõem e se disporá de 

dados estatísticos confiáveis e sistemáticos o IDS possibilita a identificação e a 

comparação das diferenças intra-urbanas tanto no máximo grau de detalhamento 

espacial quanto em qualquer agregação que seja possível fazer a partir dos cerca de 10 

mil setores censitários os em que o IBGE divide a cidade. 

 

Foram utilizados 10 indicadores, construídos a partir de variáveis do Censo para a 

composição do IDS. Tais indicadores cobrem quatro grandes dimensões de análise:  

• Dimensão Acesso a Saneamento Básico: Percentagem dos 

domicílios com serviço de abastecimento de água adequada - aqueles 

que têm canalização interna e estão ligados à rede geral; Percentagem 

dos domicílios com serviço de esgoto adequado - aqueles que estão 

ligados à rede geral; Percentagem dos domicílios com serviço adequado 

de coleta de lixo - aqueles que dispõem de coleta direta ou indireta de 

lixo;  
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• Dimensão Qualidade Habitacional: Número médio de banheiros por 

pessoa; 

• Dimensão Grau de Escolaridade: Percentagem de analfabetismo em 

maiores de 15 anos; Percentagem dos chefes de domicílio com menos 

de quatro anos de estudo; Percentagem dos chefes de domicílio com 15 

anos ou mais de estudo; 

• Dimensão Disponibilidade de Renda: Rendimento médio dos chefes de 

domicílio em salários mínimos; Percentagem dos chefes de domicílio 

com renda até dois salários mínimos; Percentagem dos chefes de 

domicílio com rendimento igual ou superior a 10 salários mínimos. 

A forma de cálculo e a metodologia não serão apresentadas nesse documento, 

podendo ser consultada nas respectivas publicações de referência. 

 

No estudo realizado em 2008, com dados do Censo de 2000, o IDS das 32 RAs da 

cidade variou entre 0,786 e 0,446. Cinco regiões ficaram acima de 0,7 (16,10% da 

população da cidade); 21 entre 0,5 e 0,7 (53,95 % da população da cidade) e apenas 

seis abaixo de 0,5 (11,71 % da população da cidade), dentre elas Maré (0,497), Santa 

Cruz (0,478), Complexo do Alemão (0,474), Rocinha (0,458) e Guaratiba (0,446). Para 

estabelecermos uma comparação, as RAs de maior IDS foram: Lagoa (0,786), 

Copacabana (0,753) e Botafogo (0,752). 

 

A variação do IDS nos 158 bairros oficiais no ano base de 2008 ficou entre 0,854 e 

0,277. Os bairros de maior IDS foram: Lagoa (0,854), Leblon (0,809), Ipanema (0,801), 

Humaitá (0,798) e Urca (0,795). Os de menor IDS foram: Guaratiba (0,433), Vargem 

Pequena (0,425), Vargem Grande (0,408), Camorim (0,369) e Grumari (0,277), nas 

154º, 155º, 156º, 157º e 158º posições respectivamente. O bairro Maré obteve o 

índice de 0,497, ficando na 138º posição. 
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Para o novo estudo, realizado em 2010, com os dados do Censo daquele mesmo ano, 

foram utilizados oito indicadores, a saber:  

• Percentagem de domicílios particulares permanentes com forma de 

abastecimento de água adequada, ou seja, ligados à rede geral de 

distribuição;  

• Percentagem de domicílios particulares permanentes com esgoto 

adequado, ou seja, ligados à rede geral de esgoto ou pluvial;  

• Percentagem de domicílios particulares permanentes com lixo coletado 

diretamente por serviço de limpeza ou colocado em caçamba de serviço 

de limpeza;  

• Número médio de banheiros por pessoa: numerador = nº de banheiros 

no domicílio particular permanente; denominador: nº total de pessoas 

no domicílio particular permanente;  

• Percentagem de analfabetismo de moradores de 10 a 14 anos em 

relação a todos os moradores de 10 a 14 anos;  

• Rendimento médio dos responsáveis por domicílio (que têm 

rendimento) em salários mínimos;  

• Percentagem dos responsáveis por domicílio (que têm rendimento) com 

rendimento até dois salários mínimos;  

• Percentagem dos responsáveis por domicílio (que têm rendimento) com 

rendimento igual ou superior a 10 salários mínimos. 

A variação do IDS considerando em 2014 os 160 bairros oficiais, utilizando dados do 

Censo Demográfico 2000 e 2010 do IBGE, ficou entre 0,31 e 0,8. Os bairros de maior 

IDS foram: Lagoa (0,8), Leblon (0,77), São Conrado (0,77), Ipanema (0,76) e Barra da 

Tijuca (0,77). As de menor IDS foram: Barra de Guaratiba (0,51), Guaratiba (0,5), 
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Vargem Grande (0,45) e Grumari (0,31). O bairro Maré obteve o índice de 0,55, ficando 

na 137º posição. 

 

Os índices apresentados em ambos os estudos indicam que o bairro Maré apresenta 

um dos mais baixos IDS da cidade. No estudo realizado em 2008, com os dados do 

Censo Demográfico de 2000, 137, dos 158 bairros da cidade obtiveram um índice 

superior ao território de estudo. No estudo de 2014, 136, dos 160 bairros da cidade 

obtiveram um índice mais elevado que a Maré, indicando novamente este bairro como 

um dos mais vulneráveis do município.  
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5. MEIO AMBIENTE 

No decorrer da pesquisa para a produção do presente documento buscou-se realizar um 

levantamento sobre a quantidade de Áreas de Proteção Ambiental (APA) na região em 

estudo. As APAs são unidades de conservação ambiental criadas com objetivo de proteger a 

diversidade biológica, além de promover um controle do avanço de ocupações em seus 

limites. Cabe aos órgãos administradores das APAs garantir o uso sustentável dos recursos 

naturais e a integração entre ocupações humanas e a área preservada, propiciando um 

convívio consciente entre a população residente nas proximidades das APAs, visitantes e o 

ecossistema local. 

 

Tratando-se da área em processo de pacificação da Maré, temos um importante espaço de 

preservação na região, o Parque Municipal Ecológico Ilha do Pinheiro. Conhecido também 

como “Mata” ou “Parque Ecológico da Maré”, o local pertence à antiga Ilha do Pinheiro, 

onde até meados de 1980, era utilizado para pesquisas da Fiocruz. Entretanto, com o início 

do Projeto Rio nos primeiros anos da década de 1980, a Ilha do Pinheiro foi aterrada e 

conectada ao continente para a construção do Conjunto Vila dos Pinheiros em 1983. 

 

Embora tenha sofrido com os processos de urbanização e aterramento, a parte mais alta da 

Ilha do Pinheiro manteve-se preservada. A Ilha do Pinheiro foi transformada em APA através 

da Lei nº 1772 de 01 de outubro de 1991, sendo um dos poucos espaços verdes em toda a 

região da Maré.  

 

No decorrer dos anos o Parque Ecológico da Maré acabou sofrendo uma intensa 

deterioração ocasionada pela ausência de limpeza urbana e falta de manutenção de 

brinquedos e do anfiteatro existente no local. As más condições de conservação do Parque, 

apesar de não impedir moradores de frequentá-lo, acabava por afastá-los de determinados 

pontos do Parque considerados perigosos devido à existência de buracos e inexistência de 

iluminação. 

 

No fim do mês de junho deste ano uma ação do Programa Rio+Social em conjunto com a 

Força de Pacificação da Maré  e o projeto local Semeando Esperança, promoveu o “Dia de 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              57 

 
 

semear esperança: A Maré abraça o Parque Ecológico do Pinheiro”. O evento propiciou o 

plantio de 91 mudas no local e a doação de outras 200 para moradores que compareceram. 

O dia contou com atividades de conscientização ambiental e de saúde para a prevenção da 

dengue e divulgação de serviços. 

 

Para visualizar a delimitação da APA, verificar seção 13: Aspectos Urbanísticos. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

Sobre a geomorfologia, a Maré apresenta um relevo predominantemente plano, uma vez 

que é uma área de aterro do manguezal. Somente a comunidade do Timbau está em uma 

área de maior declividade, ainda assim não muito acentuada. 

 

Na Figura 5 é possível observar o mapeamento de áreas de suscetibilidade a 

escorregamento. A Maré apresentam apenas duas áreas ao pé do morro do Timbau com alta 

suscetibilidade de escorregamento, bem como todo o Timbau como médio risco, não 

caracterizando o bairro como potencial risco a escorregamentos. 
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Figura 5 - Índice de suscetibilidade a escorregamento da região da Maré, 
município do Rio de Janeiro em 2015. 

Fonte: Geo-Rio e IPP, 2014. 

 

Com relação às características de hidrografia, segundo o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) da cidade, o município do Rio de Janeiro possui, ao todo, 48 bacias 

hidrográficas inseridas, total ou parcialmente nos limites do município. Essas bacias drenam 

para três grandes corpos hídricos receptores, que definem as três macrorregiões de 

drenagem da cidade: Sepetiba, Oceânica e Guanabara.  

 

A Maré localiza-se na macrorregião da Baía de Guanabara, que possui extensão territorial de 

504,2 km² e nela se concentram as regiões mais densamente urbanizadas e industrializadas, 

incluindo o centro histórico entre outros. 
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O Plano Diretor Decenal dividiu a macrorregião da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara 

em dez sub-bacias e duas microbacias cuja contribuição limita-se ao despejo das águas 

pluviais. Assim, orientadas no sentido sul-noroeste foram delimitadas as seguintes bacias 

hidrográficas: Bacia da Urca; Bacia de Botafogo; Bacia do Rio Carioca; Bacia do Centro; Bacia 

do Canal do Mangue; Bacia do Canal do Cunha; Bacia do Rio Ramos; Bacia do Rio Irajá; Bacia 

dos Rios Acari / Pavuna / Meriti; Bacia do Rio Sarapuí.  

 

Conforme pode ser verificado na Figura 6, a Maré localiza-se na Bacia do Rio Ramos, área 

densamente urbanizada. Sua extensão refere-se ao trecho desde o deságue na Baía de 

Guanabara, na Maré, até a esquina da Avenida dos Campeões com Rua Sargento Pinto de 

Oliveira, em Ramos. 

 

Embora a Maré não esteja geograficamente inserida na Bacia do Canal do Cunha, este canal 

é um dos delimitadores físicos da região de estudo e, por isso, é importante ser considerado 

neste diagnóstico. 

 

Esta bacia pode ser considerada como uma das mais problemáticas em termos de cheias, 

pois atravessa zonas densamente povoadas, áreas de favelas, zonas industriais, estaleiros e 

parte da área do Projeto Rio, nas proximidades da Avenida Brasil, segundo o PMSB da 

Cidade do Rio de Janeiro.  

 

Mais informações sobre as bacias mencionadas serão apresentadas na seção de número 

“10.5 Drenagem” deste diagnóstico. 
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Figura 6 - Hidrografia da região do PEU Grande Leopoldina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo, 2014. 

 
6. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Durante o processo de análise e levantamento de informações sobre tombamentos de bens 

de natureza material, imaterial ou imóveis que possuam importância histórica, artística, 

cultural, religiosa e/ou estética, nas esferas municipal, estadual e federal, foram consultados 

os seguintes órgãos: Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC); Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx); e, Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH). 

 

Constatou-se no decorrer da pesquisa a quase inexistência de tombamentos na área que 

compõe os limites da XXX RA – Maré. Por meio do Decreto nº 30.936, de 4 de agosto de 

2009, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no dia 5 de agosto de 2009, 

determinou-se o tombamento provisório de 84 obras paisagísticas de autoria do arquiteto e 
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artista plástico brasileiro, Roberto Burle Marx. Entre as obras tombadas, inclui-se o 

paisagismo do Parque Vila Olímpica da Maré situada na Rua Tancredo Neves, no bairro 

Maré, a única obra localizada no território da Maré e contemplada com o tombamento 

realizado pelo IRPH. 
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7. SEGURANÇA PÚBLICA 

A proposta deste diagnóstico da Maré na área da Segurança Pública é dar uma visão 

ampliada sobre o tema, envolvendo não só questões de criminalidade ligadas ao 

enfrentamento entre forças de segurança e traficantes de drogas, mas também outros 

aspectos que influenciam na sensação de segurança e integridade física dos moradores da 

região.  

 

7.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CALÇAMENTO 

A iluminação pública se apresenta como fator essencial para a manutenção da segurança 

de pedestres e motoristas. A ineficácia do fornecimento de iluminação pública e a má 

conservação dos pontos de luz nas vias implicam em uma maior incidência de quedas de 

transeuntes, colisões com meios-fios, além da possibilidade de acidentes de trânsito. 

 

Em um contexto onde a escassez de calçamento das vias se faz presente como na Maré, 

urge a necessidade de uma boa qualidade da iluminação pública. A baixa visibilidade em 

vias onde pedestres e veículos dividem o mesmo espaço, além do agravante da 

possibilidade de circulação de veículos em alta velocidade em fuga ou durante confronto 

armado na região, acentuam os riscos para os moradores. 

 

O retorno de moradores às residências no período noturno em razão do trabalho ou 

estudo, a alta circulação de crianças e adolescentes após o término das aulas no período 

vespertino ou início do noturno, inserem mais um fator de risco quando aliado à má 

iluminação e precariedade ou inexistência de calçadas. Soma-se a isso, a probabilidade de 

aumento da incidência de crimes no período noturno, o que coloca os moradores em 

situação de vulnerabilidade. 

 

Após levantamento junto à Rioluz - empresa pública do município do Rio de Janeiro 

responsável pela implantação e manutenção do sistema de iluminação pública da cidade -, 

foi detectada a manutenção de 2.343 pontos de luz na área em processo de pacificação da 

Maré desde a transição do controle da segurança para a Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ), em 31 de março de 2015. Entre abril e maio de 2015, a Rioluz realizou 
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ainda, a substituição de 17 pontos de luz com perfurações de projéteis, além da 

implantação de 29 novos postes e a modernização de outros 55. 

 

Um projeto adequado de iluminação pública que envolva manutenção preventiva dos 

pontos de iluminação, estudo da localização dos pontos para que não sejam ocultados por 

árvores e que não permitam grandes contrastes entre trechos iluminados e escuros, pode 

contribuir para a redução da incidência criminal e possíveis acidentes, sejam eles 

atropelamentos ou quedas de transeuntes, ocasionando a melhoria da percepção de 

segurança dos moradores. 

 

7.2 INDICADORES DE CRIMINALIDADE E O PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

MILITAR 

Com um histórico de confrontos violentos entre grupos criminosos6 e forças policiais desde 

o início dos anos de 1990, a região da Maré possui uma marca estigmatizante sobre seus 

moradores7. Com a expansão do projeto de pacificação das favelas do Rio de Janeiro, 

inicia-se em abril de 2014, o processo de ocupação do território da Maré pelas Forças 

Armadas.  

 

A setorização dos territórios realizada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) - autarquia 

criada em 1999 e responsável pela produção e análise de dados que auxiliem na 

elaboração e implantação de políticas de segurança no estado do Rio de Janeiro -, divide 

geograficamente o estado em sete Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP). Dentro 

das RISP existe uma nova categorização, as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), 

organizadas em 39 áreas. 

                                                      
6Grande parte das áreas em favelas, conjuntos habitacionais e comunidades de baixa renda em geral, possui 
presença de grupos criminosos que exploram a venda de drogas e serviços como venda de botijões de gás, 
pontos irregulares de TVs por assinatura, transportes alternativos, etc. 
 
7Sobre o caráter estigmatizante difundido acerca da população favelada, ver: MACHADO DA SILVA, Luiz 
Antonio (Org.). Vida ob cerco: violência e rotinas nas favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008.  
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O bairro Maré encontra-se na 1ª RISP - Capital, que abrange a Zona Centro, Sul e parte da 

Norte, que por sua vez, integra a 22ª AISP. Esta contempla seis bairros da Zona Norte: 

Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos.  

 

Levantamento realizado junto ao ISP apresenta os dados de oito indicadores. Contudo, 

para uma análise mais precisa das incidências criminais na Maré, tivemos como referência 

inicial o ano anterior à instalação da primeira UPP na cidade, em 2008, na favela de Santa 

Marta, em Botafogo. Apresentamos, portanto, números relativos ao período entre 2007 e 

2014, para os seguintes indicadores: apreensões de armas; lesão corporal seguida de 

morte; roubo a transeuntes; roubo de veículos; roubo em coletivos; roubo de aparelho 

celular; homicídios dolosos; e, homicídios decorrentes de intervenção policial. 

 

A partir dos dados obtidos, observou-se grande oscilação nos números relativos a 

apreensões de armas no bairro Maré. Nos três primeiros anos do levantamento, houve 

certo equilíbrio nos números, sendo registradas 39, 40 e 46 armamentos apreendidos no 

território. Em 2010, uma acentuada queda nos registros foi verificada, apresentando 17 

armas apreendidas a menos que no ano anterior. A tendência de queda, porém, não se 

confirmou nos anos seguintes, apresentando 34 apreensões em 2011, 31 em 2012, 42 em 

2013 e, alcançando 53 apreensões de armas em 2014, ano que o território foi ocupado 

pela Força de Pacificação da Maré. 

 

Os crimes de lesão corporal seguida de morte apresentaram, segundo a ISP somente duas 

vítimas durante o período entre 2007 e 2014. Já as tipificações de roubos, destacando-se o 

roubo a transeuntes, totalizou 501 ocorrências no período entre 2007 e 2014. Em seguida, 

roubo de veículos com 286 casos, roubo em coletivos com 139 e roubo de aparelhos 

celulares, com 49 ocorrências. 

 

Verificou-se ainda, que a incidência de homicídios dolosos apresentou uma progressão no 

ano de 2009, contabilizando 26 vítimas, quando comparado com os dois anos anteriores, 

sendo 10 e 15 homicídios nos anos de 2007 e 2008, respectivamente. Nos três anos 
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seguintes (16 em 2010, 7 em 2011 e 7 em 2012) os dados mostram um declínio, para 

novamente, apresentar alta a partir de 2013 (13 em 2013 e 16 em 2014). 

 

No que diz respeito aos homicídios decorrentes de intervenção policial, tivemos como 

ápice o ano de 2008, onde 10 casos foram registrados, apresentando oscilação nos anos 

seguintes e uma considerável queda em 2014, quando quatro ocorrências foram 

realizadas, número 50% menor que o ano anterior. 

 

No período entre os dias 21 de março e 4 de abril de 2014 que antecedeu à chegada das 

Forças de Pacificação, observamos uma sucessão de operações policiais em favelas da 

cidade durante o chamado “Cerco operacional e ocupação da Maré” (SESEG. 04/2014), que 

resultaram em 16 homicídios decorrentes de intervenção policial, além de oito feridos. 

Contabilizou-se ainda, 162 prisões, além de apreensão de armamentos, drogas e outros 

materiais para uso do tráfico.  

 

Constituída por tropas do Exército e da Marinha, a Força de Pacificação da Maré foi 

definida com base no Aviso Presidencial nº 1.065, de 31 de março de 2014, do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República. Além disso, a Diretriz Ministerial nº 

9/2014, assinada pelo Ministro da Defesa, Celso Amorim, de 31 de março de 2014, que 

encontra amparo em dispositivos legais na Constituição Federal de 1988 e leis 

complementares 97/1999 e 136/2010, prevê o término da atuação na Maré em 31 de julho 

de 2014. A prorrogação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para o território da Maré foi 

assinada pela Presidenta Dilma Rousseff e pelo Governador Luiz Fernando Pezão em 12 de 

setembro de 2014. 

 

A cronologia da ocupação pelas Forças de Pacificação da Maré teve como ponto de partida 

a entrada dos militares no dia 5 de abril de 2014, dando início à Operação São Francisco I, 

como podemos ver abaixo: 

1ª Força de Pacificação da Maré com início em abril de 2014: Operação São 

Francisco I; 
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2ª Força de Pacificação da Maré com início em 31 de maio de 2014 e término 

em 06 de agosto de 2014: Operação São Francisco II; 

3ª Força de Pacificação da Maré com início em 06 de agosto de 2014 e término 

no dia 15 de outubro de 2014: Operação São Francisco III; 

4ª Força de Pacificação da Maré com início em 15 de outubro de 2014 e 

término no dia 15 de dezembro de 2014: Operação São Francisco IV; 

5ª Força de Pacificação da Maré com início em 15 de dezembro de 2014 e 

término no dia 15 de fevereiro de 2015: Operação São Francisco V. 

O processo de preparação para a saída das Forças Armadas iniciou-se em janeiro de 2015 

com a integração de policiais militares ao efetivo existente na Maré. Nas primeiras horas 

do dia 1º de abril de 2015, a PMERJ deu início à transição da ocupação pelas Forças 

Armadas para preparar a instalação das UPPs na região. Gradativamente, o contingente de 

militares da Marinha e Exército deixou o conjunto de favelas da Maré no dia 30 de junho, 

quando a PMERJ passou ser responsável pela segurança no local. 

 

O conjunto de favelas da Maré poderá receber até quatro UPPs (Figura 7). A UPP Nova 

Holanda / Parque União abrangerá as comunidades Parque União, Parque Rubens Vaz, 

Nova Holanda e Parque Maré. 

 

A UPP Baixa do Sapateiro / Timbau incluirá o Morro do Timbau e as comunidades Baixa do 

Sapateiro, Paraibuna, Joana Nascimento e Maré (Rua Guilherme Frota), além dos conjuntos 

habitacionais Nova Maré e Bento Ribeiro Dantas. 

 

A UPP Praia de Ramos / Roquete Pinto será constituída pelas comunidades Praia de Ramos 

e Parque Roquete Pinto; a UPP Vila do João / Pinheiros abarcará as comunidades Vila do 

Pinheiro, Avenida Canal, Avenida Canal II e Pata Choca, além dos conjuntos Vila Pinheiros, 

Pinheiros, Salsa e Merengue, Esperança e Vila do João. 
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Objetiva-se com a consolidação das UPPs na Maré a retomada de territórios 

historicamente dominados por grupos criminosos, contribuindo com a entrada de serviços 

de infraestrutura, serviços públicos, projetos sociais, e a promoção do desenvolvimento 

social e econômico nas favelas da Maré.  

 

Figura 7 - Limites das áreas de UPP na XXX Região Administrativa da Maré - 2015. 

 

Fonte: IPP, 2015. 
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8. EMPREENDIMENTOS 

Com base no Censo de Empreendimentos da Maré, estudo organizado pelas instituições 

Redes de Desenvolvimento da Maré e Observatório de Favelas, apresentamos em seguida 

alguns dos seus principais resultados. A publicação nos oferece um amplo conjunto de 

informações relativas às dinâmicas econômicas, culturais, sociais e demográficas de um dos 

maiores conjunto de favelas da cidade. Preocupada em estabelecer critérios que possam 

alcançar o maior número de estabelecimentos, foram definidos dois tipos de 

empreendimentos que exercessem atividades com fins lucrativos: a unidade comercial, e a 

atividade empreendedora individual.  

 

A primeira categoria pode ser ilustrada por pequenos comércios em residências, como 

salões de beleza, pequenas lanchonetes, entre outros, que independente de formalização, 

possui espaço exclusivo para a atividade. 

 

O segundo tipo de estabelecimento inclui empreendimentos que, assim como as unidades 

comerciais, não necessitam de formalização, algo extremamente comum na Maré. 

Contudo, para classificar um estabelecimento como atividade empreendedora individual, 

não se faz necessária à utilização de um espaço exclusivo ou adaptado para a atividade. 

Serviços de manicure, costura e aulas de reforço escolar, estão entre as atividades incluídas 

nessa categoria. 

 

Característica comum aos dois tipos de estabelecimentos diz respeito ao tipo de imóvel. 

Processo comum realizado pelos empreendedores é a utilização do primeiro andar das 

residências para a comercialização, fator que pode ser atribuído à verticalização.  

 

Deve-se frisar que quaisquer estabelecimentos que exerçam a comercialização de produtos 

falsificados, ilícitos, contrabandeados ou clandestinos, como distribuição de sinal de 

internet ou TVs por assinatura, foram excluídos da pesquisa. 

 

No que diz respeito à coleta de dados, realizou-se a divisão do território da Maré em 181 

setores, sendo percorridos por quarteirões e, estes, por faces. Houve uma divulgação da 
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realização do Censo através da distribuição de panfletos, cartazes e utilização de carro de 

som. O percentual de cobertura em cada comunidade variou de 92,0%, no Parque Roquete 

Pinto, a 95,2%, na Nova Holanda (Tabela 16). 

 

Segundo a pesquisa, grande parte dos estabelecimentos encontram-se fechados no horário 

comercial comum, de 8h às 18h, havendo uma adequação dos horários de funcionamento 

para o período noturno. Essa adaptação de horário se deve ao fato de muitos comerciantes 

possuírem outras atividades durante o dia, sejam vínculos empregatícios formais ou 

informais. Outra característica comum nessa adequação é a visão comercial dos 

empreendedores. Em uma localidade onde há maior circulação de moradores no período 

noturno, os comerciantes tendem a optar pelo funcionamento neste período e, em muitos 

casos, somente em dias de maior concentração ou trânsito de pessoas nas vias. 

 

A partir da metodologia apresentada, o universo de pesquisa alcançou 3.182 

empreendimentos que atendessem aos critérios censitários. Destes, 92,8%, ou seja, 2.953 

estabelecimentos foram pesquisados, enquanto em 229 unidades não foram realizadas 

entrevistas, o que corresponde a 7,2% do total de empreendimentos. Dentre os 

comerciantes que não foram entrevistados, mais de 58,5% foram motivados pela ausência 

de responsáveis pelo estabelecimento ou pelo local se encontrar fechado durante as 

visitas. 

 

No que tange à formalização dos empreendimentos comerciais, 2.233 unidades são 

informais, o que corresponde a 75,6% do universo de unidades pesquisadas. Já 701 

estabelecimentos possuem formalização da atividade, número que indica 23,7% do total 

entrevistado. Outros 19 estabelecimentos não ofereceram informações quanto à 

formalização. 

 

Do total de unidades informais, 47,7%, ou seja, 1.066, nunca tentaram formalizar o negócio 

ou sequer possuem intenção de fazê-lo. Enquanto 755 empreendedores possuem desejo 

de formalizar a atividade. Dentre as motivações para a não formalização, 69,7% dos 

comerciantes a justificam pelo alto custo de taxas e impostos, além da não exigência de 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              70 

 
 

seus fornecedores. Outros 396 comerciantes não possuem informações sobre como buscar 

a formalização das atividades. Nota-se que os responsáveis pelos empreendimentos 

puderam assinalar mais de uma resposta para este item. 

 

O perfil dos empreendimentos indica que há predominância na administração individual 

dos negócios. Do total de 2.953 estabelecimentos, 2.556 deles possuem apenas um 

proprietário, número que corresponde a 86,6% dos entrevistados. Outras 392 unidades 

possuem algum tipo de sociedade, enquanto cinco entrevistados não informaram o tipo de 

gerenciamento. Inclui-se aos números obtidos os proprietários que, ao mesmo tempo, são 

os únicos funcionários do estabelecimento. Em relação aos empreendimentos que 

possuem sociedade, podemos atribuir a participação de familiares na gerência do negócio 

como fator inflacionário no resultado obtido. 

 

Os vínculos empregatícios estabelecidos nos empreendimentos denotam que há uma 

predominância de familiares empregados no negócio. Em apenas 672 estabelecimentos 

não existe presença de familiares do proprietário, enquanto 1.208 estabelecimentos 

possuem ao menos um parente do proprietário como funcionário. 

 

Do total de estabelecimentos pesquisados e entrevistados, nota-se que 8.673 pessoas são 

empregadas formal ou informalmente, incluindo os proprietários que são os únicos 

funcionários, o que dá uma média de 2,94 empregos gerados para cada empreendimento. 

O percentual de empreendimentos que contam com cinco ou mais funcionários, é de 

10,2%, o que representa 3.704 pessoas ou 42,7% dos empregados pesquisados. Destacam-

se no resultado, o número de empreendimentos com um funcionário (1.058), dois (1.031), 

três (375) e, estabelecimentos com mais de 10 funcionários (71), que resulta em 2.183 

pessoas empregadas neste tipo de comércio.  

 

A pesquisa mostra que do total de pessoas empregadas nos estabelecimentos locais, 2.050 

funcionários não residem na Maré. Em relação aos empreendedores, 6,7% do total de 

entrevistados, ou seja, 197 contam com funcionários exclusivamente residentes de outros 

bairros fora da Maré. Completam esta categoria, 389 empreendimentos mistos, que 
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contam com funcionários moradores da Maré e de fora da Maré, enquanto 2.367 (80,2%) 

empreendedores possuem funcionários exclusivamente residentes na Maré. 

 

Um importante dado obtido na pesquisa, mostra que apenas 0,6% dos empreendimentos 

possuem como funcionários menores de 14 anos, enquanto 92,4% dos empreendimentos 

pesquisados não possuem menores de 18 anos como empregados. 

 

Os níveis de escolaridade e formação no ramo de atividade dos empreendedores são muito 

baixos. Quase 60% não possuem ensino médio completo e 32,3% não alcançaram o nível 

superior. Do total de pesquisados, 76,7% não realizam cursos voltados para o ramo de 

atividade. Em relação aos funcionários, 80% aprendem as qualificações no próprio local de 

trabalho. 

 

No que diz respeito às atividades mais frequentes na Maré, o Censo de Empreendimentos 

mostrou que 66,0% dos empreendimentos pertencem ao setor de comércio, o que 

corresponde a 1.948 estabelecimentos pesquisados; enquanto 33,3%, ou seja, 983 

estabelecimentos pertencem ao setor de serviços; 22 estabelecimentos atuam no setor da 

indústria, o que representa apenas 0,7% dos empreendimentos pesquisados.  

 

Foi realizado um recorte de gênero entre os proprietários de empreendimentos, sendo 

notada a predominância de mulheres como proprietárias de salões de beleza. Entretanto, 

há uma maior presença masculina tanto entre os empreendedores como nos postos de 

trabalho, o que pode ser parcialmente explicado pela predominância de empreendimentos 

tradicionalmente masculinos como bares e lojas de serviços automotivos.  

 

Outro apontamento realizado neste produto foi a grande presença de estabelecimentos na 

área de informática e games, totalizando 69 unidades, embora 80,8% de todos os 

empreendimentos não tenham internet e 78,4% nem computador.  

 

Nota-se ainda, o relevante número de bares, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza e 

estética, além de mercados. Podemos observar através da Tabela 17, os principais tipos de 
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empreendimentos no território da Maré. Acrescentamos que foram catalogados 142 

tipificações de estabelecimentos. 

 

Com objetivo de reduzir as tipificações dos empreendimentos da Maré, realizamos uma 

nova classificação em 17 categorias. Corroborando com a Tabela 17, onde são 

apresentados os principais ramos de atividades, a categoria de Bebidas e Alimentação 

(inclui bares, restaurantes, lanchonetes, aviários, pensões, pizzarias, confeitarias, peixarias, 

açougues e outros tipos de comércio voltados para o setor) apresentou um percentual de 

38,0% do total de empreendimentos da Maré. Em seguida, Serviços Ligados à Saúde e 

Estética, com 14,4% do total de estabelecimentos da Maré.  

 

Analisando as tipificações dos empreendimentos separadamente por favelas e conjuntos 

habitacionais da Maré, novamente a categoria de Bebidas e Alimentação foi a mais 

encontrada. Os percentuais de empreendimentos desse setor variaram entre 30,6% na Vila 

dos Pinheiros e 71,4% na Praia de Ramos.  

 

Segunda categoria mais observada quando considerado todo o território da Maré, Serviços 

Ligados à Saúde e Estética apresentaram variação nas comunidades quando analisado 

separadamente. Das nove favelas e sete conjuntos habitacionais pesquisados no Censo de 

Empreendimentos da Maré, este setor foi o segundo mais encontrado em sete favelas e 

três conjuntos habitacionais.  

 

Nas favelas Parque Roquete Pinto e Parque Maré, os setores de Educação e Vestimentas e 

Serviços Vinculados (inclui lojas de roupas, costureiras, alfaiates, sapatarias) foram os mais 

observados depois dos empreendimentos de Bebidas e Alimentação, com 12,1% e 10,9%, 

respectivamente. A favela Baixa do Sapateiro apresentou percentual igual para os setores 

de Serviços Ligados à Saúde e Estética e Serviços Diversos e Distribuidores, com 10,3% 

cada. 

 

Nos conjuntos habitacionais, Bento Ribeiro Dantas, Vila dos Pinheiros, Nova Maré e 

Pinheiros, os setores de Mercados e Mercearias (15,6%), Vestimentas e Serviços Vinculados 
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(15,0%) e Conserto, Manutenção e Mecânica (13,2% e 13,0%), foram os mais observados 

depois da categoria Bebidas e Alimentação.  

 

Tabela 16: Cobertura do Censo de Empreendimentos Econômicos da Maré por recorte 

geográfico Unidade Territorial - 2014. 

Conjunto/Favela Universo
Entrevistas 
Realizadas

Entrevistas 
Não Realizadas

% de 
Cobertura

Nova Holanda 310 295 15 95,2%
Conjunto Bento Ribeiro Dantas 52 49 3 94,2%
Conjunto Esperança 81 76 5 93,8%
Conjunto Pinheiros 80 75 5 93,8%
Morro do Timbau 155 145 10 93,5%
Baixa do Sapateiro 290 271 19 93,4%
Conjunto Nova Maré 43 40 3 93,0%
Parque Rubens Vaz 124 115 9 92,7%
Conjunto Salsa e Merengue 94 87 7 92,6%
Marcílio Dias 145 134 11 92,4%
Praia de Ramos 104 96 8 92,3%
Parque Maré 324 299 25 92,3%
Conjunto Vila do João 345 318 27 92,2%
Parque União 481 443 38 92,1%
Vila do Pinheiros 416 383 33 92,1%
Parque Roquete Pinto 138 127 11 92,0%
Total 3.182 2.953 229 92,8%

Fonte: Censo de Empreendimentos da Maré, 2014. 
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Tabela 17: Principais setores de atuação dos estabelecimentos da Maré - 2014. 

Atividade
Número de Empreendimentos 

Pesquisados
%

Bar 660 22,4%
Beleza e Estética 307 10,4%
Roupas 216 7,3%
Mercado 138 4,7%
Lanches 131 4,4%
Veículos 130 4,4%
Salgados/Doces 127 4,3%
Restaurante/Pensão 94 3,2%
Informática/Games 69 2,3%

 

Fonte: Censo de Empreendimentos da Maré, 2014. 

 

8.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) 

 

A partir dos dados do ISS para o ano de 2015, é possível observar a quantidade de 

empreendimentos contribuintes na Maré. 

 

Tendo em vista os dados apresentados as informações referentes ao recolhimento de ISS 

podem contribuir com o observado nos resultados do Censo de Empreendimentos da 

Maré, que também indica o setor de serviços como principal atividade econômica do 

bairro. Ressaltando que os valores não são comparáveis em virtude das diferenças de 

finalidade dos estudos apresentados.  
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Gráfico 2: Total de Empreendimentos na área em processo de pacificação da Maré, 
segundo as classificações de primeiro nível do Imposto Sobre Serviço da Prefeitura do Rio 
de Janeiro em 2015. 

 

Fonte: SMF e IPP, 2015. 

Dentre as categorias de primeiro nível do ISS a que apresenta o maior número de 

empreendimentos contribuintes é a de prestação de serviço (472 empreendimentos), 

seguida da de Comércio Varejista e Serviços Sujeitos ao Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), do Comércio Atacadista, da Indústria de 

Transformação e por último das Atividades Auxiliares ou Complementares (128, 89, 52 e 21 

empreendimentos respectivamente). 

 

Dos empreendimentos de prestação de serviço, a maioria se refere ao ramo do transporte 

rodoviário de cargas no âmbito municipal (36), seguido do de instalação de peças e 

acessórios em automóveis (15), de edição (14) e representação comercial por conta de 

terceiros (14) entre outros. 

 

Para os demais níveis destacam-se a quantidade de bares (18), depósitos para uso 

exclusivo da própria firma (11), materiais de construção (11), importação e exportação (13) 

e roupas e artigos do vestiário (11). 
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9. ASPECTOS URBANÍSTICOS 

Enquanto aspectos urbanísticos serão apresentadas as delimitações determinadas por 

decretos que legislam sobre parâmetros construtivos e/ou de uso e ocupação do solo, bem 

como as características morfológicas do tecido consolidado da área de diagnóstico, no que 

se refere ao somatório das intervenções urbanísticas no espaço. Primeiramente serão 

descritas as legislações em vigor na área, mapeadas pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo (SMU). Posteriormente será tratado o aspecto formal com uma análise 

quantitativa sobre a morfologia viária.  

 

9.1 LEGISLAÇÃO 

A Maré apresenta uma diversidade de delimitações legislativas em seu território. Está 

totalmente inserida na Zona Industrial 1 (ZI-1), segundo o Decreto nº 322/76 - 

Regulamento de Zoneamento (Figura 8) e, por consequência, inserida na Área de Especial 

Interesse Urbanístico (AEIU) da Avenida Brasil - Lei Complementar n.º 116 de 25 de abril de 

2012 - que define normas para incremento das atividades econômicas e para 

reaproveitamento de imóveis em ZI-1 do Decreto 322/76, dentre outras; permitindo os 

usos residencial uni/bi/multifamiliar, comercial e de serviços, e misto. Também apresenta 

no interior de seu tecido duas Áreas de Especial Interesse Social (AEIS): uma que 

representa a área do Conjunto Vila Pinheiros, e outra um espaço de aterro às margens do 

Canal do Cunha, atualmente alvo de intervenções por parte da Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ainda podemos citar a Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Pinheiro - Lei n° 1.772 de 01 de outubro de 1991. Por 

fim, a Maré se insere na grande área do Plano de Estruturação Urbana (PEU) da Grande 

Leopoldina, e na Área de Especial Interesse Funcional (AEIF) da FIOCRUZ, que se encontram 

em estudo na Secretaria Municipal de Urbanismo.  

A seguir serão apresentadas as particularidades de cada legislação. 
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Figura 8 - Zoneamento em vigor, segundo o Decreto nº 322/76, na área de abrangência do 
PEU Grande Leopoldina.  

 

Fonte: SMU, 2014. 
Nota: Na legenda as siglas significam: ZE1: Zona Especial 1 – Reserva Florestal; ZR4: Zona Residencial 4; ZR5: 
Zona Residencial 5; ZI1: Zona Industrial 1; ZUM2-SC: Zona de Uso Misto 2; CB1: Centro de Bairro 1; CB2: 
Centro de Bairro 2; CB3: Centro de Bairro 3; 
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Figura 9 - Limites das áreas de especial interesse urbanístico e social da Maré - município 
do Rio de Janeiro, 2015. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

9.1.1 ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA AV. BRASIL (LEI 

COMPLEMENTAR Nº 116/2012) 

Uma área denominada como AEIU é submetida a um regime urbanístico específico, relativo 

à implantação de políticas públicas de desenvolvimento urbano e formas de controle que 

prevalecerão sobre as zonas e subzonas que a contêm. Destina-se a projetos específicos de 

estruturação ou reestruturação, renovação e revitalização urbana. 
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A Lei Complementar nº 116/2012 cria a AEIU da Avenida Brasil, a qual define normas para 

incremento das atividades econômicas e para reaproveitamento de imóveis em áreas das 

zonas industriais e ao longo de corredores viários estruturantes da AP-3 e da AP-5. 

 

A criação desta legislação indica mudanças na regulação do uso e ocupação do solo, a 

flexibilização de regras urbanísticas com relação à taxa de ocupação (70%) e 

permeabilidade de terrenos (15%) e aumento do gabarito (cinco pavimentos mais um 

pavimento de pilotis destinado a dependências de uso comum e estacionamento), por 

exemplo. O incentivo à ocupação residencial aparece em diversos momentos (Art. 4°, 7° e 

11°), porém não há nenhuma disposição específica sobre HIS. 

 

Figura 10 - Área de abrangência AEIU Avenida Brasil e entorno 

 
Fonte: SMU e IPP, 2014. 
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9.1.2 ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL (LEI Nº 2616/1998) 

A AEIS pode ser definida como um instrumento de política urbana que permite que o poder 

público tenha gestão do uso e ocupação do solo, definidos pelo Plano Diretor do Município, 

em geral ocupada por assentamentos precários e de baixa renda, submetidas a um regime 

urbanístico específico, relativo à implementação de políticas públicas de desenvolvimento 

urbano e formas de controle, que prevalecerão sobre o zoneamento em vigor. Há duas 

regiões de AEIS na Maré, que foram instituídas através da lei ordinária municipal de 

número 2.616 de 16 de janeiro de 1998, uma, denominada Maré, onde está localizada a 

Vila Olímpica, e outra, denominada Vila Pinheiro, na Avenida Bento Ribeiro Dantas s/n - 

Glebas B1 E B2. 

 

9.1.3 LEGISLAÇÃO EM ESTUDO 

9.1.3.1 ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO DA TRANSCARIOCA (PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 106/2015) 

O Projeto de Lei Complementar nº 106/2015, que começou a tramitar na Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro como Projeto de Lei Complementar nº 77/2014, consiste em 

um plano de revitalização urbanística da Zona Norte da cidade que atua de forma 

complementar aos demais investimentos públicos implantados nos últimos anos, tais como 

Transcarioca, Bairro Maravilha, Parque Madureira, dentre outros. A partir desse projeto de 

lei, a Prefeitura atualizará a legislação urbanística local nas proximidades do Bus Rapid 

Transit (BRT) Transcarioca e do Parque Madureira e insere a possibilidade de captação de 

recursos para novos investimentos através de instrumentos onerosos. 

 

Os instrumentos onerosos (outorga de direito de construir8 e operação interligada) serão 

aplicados sobre os novos empreendimentos que optarem por parâmetros construtivos 

mais elevados ou por alteração de uso. Os recursos absorvidos pelos instrumentos serão, 

                                                      
8
 Outorga onerosa do direito de construir, também conhecida como “solo criado”, é um dos 

instrumentos regulamentos pelo Estatuto das Cidades; refere-se à concessão emitida pelo Município para que o 
proprietário de um imóvel edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento básico, 
mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário. 
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obrigatoriamente, aplicados dentro do limite da AEIU, criando um sistema de 

investimentos em obras prioritárias a partir da captura de parte da valorização imobiliária. 

 

Os avanços esperados com a aprovação da AEIU Transcarioca são: fortalecimento dos 

centros de comércio local, ampliação do potencial de atração de empregos, adequação dos 

parâmetros construtivos em vigor com a infraestrutura instalada, estímulo à diversidade de 

usos, níveis de renda e tipologias, privilegiando o uso misto, criação de áreas verdes e de 

convivência, obrigação da taxa de permeabilidade, obrigatoriedade de arborização em 

passeios, exigência para construção de bicicletários para novos empreendimentos e 

serviços de ciclo-conveniência para comerciais de grande porte, melhoria na ambiência 

urbana com a abertura de afastamentos frontais ao uso público, ao longo do BRT, incentivo 

à produção de habitação de interesse social, entre outros. 

 

Figura 11 - Área de abrangência da AEIU Transcarioca. 

 
Fonte: SMU, 2014. 
Nota: Em preto está representada a delimitação da AEIU da Transcarioca. Em cinza os bairros que tocam a 
área.  
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Com relação a este último ponto, os mecanismos previstos à produção de HIS são a isenção 

ou redução do pagamento de Contrapartida de Outorga Onerosa do Direito de Construir e 

de Alteração de Uso e de Operação Interligada para empreendimentos de faixa 1 e 2, 

respectivamente (artigo 53). Redução de 25% do valor total relativo à outorga onerosa do 

direito de construir (4 a 6 SM). Os empreendimentos localizados a até 200m de distância 

de favelas e AEIS terão redução de 15% do valor total de Contrapartida relativa à Outorga 

Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso. Elenca também a possibilidade de 

utilização de Consórcio. 

 

9.1.3.2 PEU GRANDE LEOPOLDINA 

O PEU é um conjunto de regras que visa orientar o desenvolvimento físico-urbanístico de 

um conjunto de bairros vizinhos com características semelhantes. São conteúdos do PEU a 

adequação das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor da Cidade à dinâmica de ocupação 

local do solo; a definição de parâmetros que regulam a intensidade de uso e ocupação do 

solo; o estabelecimento de padrões, da volumetria e das condições de edificação; as 

diretrizes de localização espacial dos usos das atividades; a definição de áreas de especial 

interesse diversas (urbanístico, social, ambiental, turístico, etc.), entre outros. 

 

A Maré está inserida no PEU da Grande Leopoldina, que abrange também os Complexos de 

Manguinhos e Alemão, além dos bairros de Olaria, Ramos e Bonsucesso.  

 

Vale ressaltar que a proposta continua sendo discutida na Secretaria Municipal de 

Urbanismo. 
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Figura 12 - Proposta de zoneamento aos bairros que compõe o PEU Grande Leopoldina. 

 

Fonte: SMU, abril/2015. 

Nota: Na legenda as siglas significam: ZCA1: Zona de Conservação Ambiental 1; ZCA2: Zona de Conservação 

Ambiental 2; ZCA3: Zona de Conservação Ambiental 3; ZRM2: Zona Residencial Multifamiliar 2; ZRM3L: Zona 

Residencial Multifamiliar 3 – Local; ZRM3T: Zona Residencial Multifamiliar 3 – Turística; ZRM4: Zona 

Residencial Multifamiliar 4; ZCS1: Zona Comercial e de Serviços 1; ZUM: Zona de Uso Misto. 

 

9.1.3.3 ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE FUNCIONAL DA FIOCRUZ 

As AEIF são caracterizadas por atividades de prestação de serviços e de interesse público 

que exijam regime urbanístico específico. A porção do bairro da Maré, inserido nesta AEIF, 

corresponde ao setor de expansão do Campus da FIOCRUZ, localizado na Avenida Brasil 

4036. Esta AEIF tem por finalidade propiciar adequada regularização do campus, tendo em 

vista a sua diversidade funcional e as expectativas futuras de implantação de novos 

equipamentos, estabelecendo critérios para garantir a visibilidade e a valorização do seu 

patrimônio arquitetônico. 
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Figura 13 – Área de Especial Interesse Funcional da Fiocruz, Março/2015. 
 

 
Fonte: SMU, abril/2015. 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              85 

 
 

9.2 MORFOLOGIA VIÁRIA 

O somatório de intervenções tanto do poder público quanto aos movimentos de ocupação 

para moradia no decorrer do século XX acabou por promover na área da Maré um tecido 

fragmentado e descontínuo em termos de forma urbana.  

 

Como podemos ver na Figura 14, as áreas de maior densidade de vias encontram-se 

constrangidas pelos limites dos conjuntos habitacionais e comunidades. O padrão 

morfológico destes assentamentos também difere do restante do território, bem como dos 

demais bairros vizinhos. Têm-se ali vias de menores dimensões longitudinais, mais 

descontínuas e com maiores inflexões no curso de suas possíveis rotas de deslocamentos. 

Esta característica formal é compartilhada com outras áreas da cidade que tiveram seu 

processo de urbanização promovido pela autoconstrução e sem marcos reguladores 

efetivos por parte das políticas públicas de cunho urbanístico. 

 

A descontinuidade dos segmentos viários tem por consequência a perda da 

permeabilidade global do sistema. Promovendo uma conformação labiríntica pouco 

inteligível para o indivíduo que ali se desloca. O que também tem implicações negativas 

para a logística de execução dos serviços de manutenção e limpeza urbana e segurança, 

ainda mais quando associada à redução da dimensão transversal das vias.  
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Figura 14 - Morfologia do sistema viário do Bairro Maré - município do Rio de Janeiro, 
2015. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

A relação entre a morfologia urbana e os processos de ocupação do solo é também passível 

de observações no que tange ao tamanho dos quarteirões. É possível identificar também 

três perfis: os quarteirões maiores ao longo da Av. Brasil; os médios com vias menores em 

seu interior ao sul da Maré, conformados pelos conjuntos; e, os inferiores no interior das 

comunidades, formados por becos e vielas de menor dimensão. 

 

Como já citado, estas características estão intrinsecamente relacionadas com os processos 

de uso e ocupação do solo. O entorno imediato da Avenida Brasil foi uma área onde no 

início da ocupação da região se concentravam as indústrias, logo contam com terrenos 

mais extensos que satisfaçam tal atividade. Mesmo com o esvaziamento destas 

propriedades no decorrer da década 1990 o tecido viário já consolidado não se alterou com 

os possíveis desmembramentos destes lotes.  
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Este tipo de intervenção urbana comum nos grandes projetos de infraestrutura rodoviária 

representa hoje no território da Maré a descontinuidade dela com o restante da cidade.  

 

No que se refere aos quarteirões médios encontrados prioritariamente nas áreas de 

conjunto habitacional, estes podem ser entendidos como um resultado da tipologia 

particular dos projetos habitacionais modernos. Apesar de serem menores 

comparativamente ao encontrado nos bairros vizinhos, eles apresentam uma malha mais 

ortogonal do que o restante da Maré. Porém, os padrões viários foram estampados sem 

prever uma integração, compartilhando algumas ruas principais, as vias de circulação 

interna apresentam baixa continuidade inter-conjuntos, logo baixa permeabilidade. 

  

E por fim, os quarteirões pequenos, majoritariamente internos às comunidades, que são os 

mais fragmentados e menos permeáveis do sistema. Nas comunidades Nova Holanda e 

Parque União ainda é possível observar uma estrutura mais retilínea por conta de projetos 

de requalificação urbana. Em outros casos, como no Timbau a estrutura é mais orgânica 

como resultado de sequentes intervenções e processos socioespaciais. Por isso a média de 

área do quarteirão não é representativa desta fragmentação, porém observando a 

extensão média é possível fazer uma comparação com o restante do sistema.  

 

Amparando tal argumentação é apresentado abaixo o resultado da análise de integração 

global e local propiciada pela metodologia da sintaxe espacial desenvolvida em sua 

aplicação quantitativa pelo teórico Bill Hiller e a equipe do Space Syntax Lab da University 

College London. Ela se ampara na teoria dos grafos e análises de rede e fornece valores de 

profundidade dos sistemas em análise. 

 

Para a Maré o resultado da análise global sugere que a parte mais integrada é a área onde 

será instalado o complexo escolar e já existe o 22° DPM e a Vila Olímpica. Assim como boa 

parte da Av. Brasil que recebe grande quantidade de vias em sua extensão. É de interesse 

notar as concentrações de vias em amarelo entre as áreas mais integradas. São as vias 

internas às comunidades e este resultado corrobora com o argumentado sobre a pouca 
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permeabilidade deste padrão. O mesmo acontece com as vias internas aos conjuntos ao sul 

da Maré. 

 

Para esta área o resultado da análise local considerando o raio topológico de três nós, é 

que as ruas que trabalham como estruturantes aparecem como bem integradas 

localmente. Ou seja, elas localmente amarram os conjuntos, porém sua descontinuidade 

com o restante do sistema não garante a integração destes com as demais localidades. 

 

Figura 15 - Índice de integração axial global e local - Bairro Maré - 2014. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

Em suma, a importância desta análise consiste na concepção de espaço enquanto plano de 

fundo das ações humanas e enquanto ator das mesmas. O espaço físico pode ser lido 
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segundo suas características morfológicas, enquanto uma construção histórica, ou 

sequência de intervenções que consolidaram a paisagem urbana da Maré na atualidade. E 

o mesmo espaço também pode ser entendido como promotor das dinâmicas de uso que o 

modelam. 

 

A pesquisa de Hiller debate a importância de uma estrutura bem integrada para a 

segurança e microeconomia urbana, no sentido que ruas bem integradas são também ruas 

de fácil acesso, logo com maior potencial de utilização9 e, nesta perspectiva, sua aplicação 

ao diagnóstico da Maré visa auxiliar projetos de intervenção na escala urbana, como 

requalificação de vias ou abertura de novos caminhos. 

 

9.3 ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER 

O Parque das Vizinhanças de Ramos, conhecido como Piscinão de Ramos é um 

equipamento do Governo do Estado que atualmente está cedido para a Prefeitura do Rio, 

gerido pela SMEL. 

 

Atualmente existem mapeadas 16 praças oficiais pela FPJ, somando um total de 169.249,96 

m². Dentre elas é contabilizada parte da AEIS onde existe hoje a Vila Olímpica da Maré e 

será instalado o Complexo Escolar, bem como a APA da Ilha do Pinheiro. As demais praças 

são: Praça da Alegria (Avenida Guanabara e Rua Gerson Ferreira - 558,03 m²), da Esperança 

(Rua Esperança com Rua Roberto da Silveira, Parque União - 1520,89 m²), Desportivo da 

Maré (Avenida Brasil - 6028,28 m²), da Felicidade (Avenida Guanabara com Rua Nossa 

Senhora da Penha - 4673,12 m²). As demais não são nominadas, alguns resquícios de 

arruamentos ou parte de quadras, representam 8.423,84 m², ou cerca de 5% do total da 

área de praças. 

 

Conforme visualizado na Figura 16, as únicas áreas que concentram massa arbórea é a Ilha 

do Pinheiro e a AEIS da Maré, com 43154,20 m² e 104891,59 m² respectivamente. 

                                                      
9Esta argumentação apresenta extensa literatura, com estudos empíricos associando número de pedestres e 
integração morfológica. Porém aqui ela se restringe a análise gráfica e valores de profundidade. Ver mais 
referências em: http://www.spacesyntax.net/. 
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Figura 16 - Praças e parques no Complexo da Maré - 2015. 

 
Fonte: IPP, 2015. 

 
10. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Com base em informações já disponibilizadas no documento “Panorama dos Territórios – 

Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré”, que fora elaborado pela equipe de 
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Gerência de Estudos Habitacionais, da DIC/IPP, em 2015, serão expostas no presente 

capítulo, informações sobre a regularidade no fornecimento de energia elétrica, bem como 

instalação de medidores de consumo; acesso ao abastecimento de água proveniente da 

companhia estadual ou através de rios, poços artesianos ou caminhões pipas; informações 

sobre a ligação dos domicílios do território à rede de esgotamento sanitário, se utilizam 

fossas sépticas ou  fazem uso de outros meios de descarte como ou despejo direto em rios;  

além de informações sobre a cobertura da coleta de lixo na região. 

 

A partir de informações do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e do PMSB da 

cidade, serão apresentados ainda dados sobre as especialidades de uma região que devido 

ao seu processo de ocupação marcado por aterros e desvios nos cursos dos rios, acarretou 

em uma descaracterização de grande parte da rede de drenagem natural.  

 
10.1 ENERGIA ELÉTRICA 

O primeiro tema da seção diz respeito ao serviço de fornecimento de energia elétrica. As 

informações apresentadas na Tabela 18 referem-se, primeiramente à existência ou não de 

energia elétrica no domicílio; segundo se a fonte de energia é a companhia distribuidora 

Light - na cidade do Rio de Janeiro - ou se a origem é outra - o IBGE considera “outras 

fontes” como sendo as fontes de energia solar, eólica e gerador. No entanto, na prática, 

sabe-se que essa opção, “outras fontes”, significa que a energia é proveniente de 

companhia distribuidora, mas que não é computada pela agência fornecedora.  

 

A tabela mostra ainda se os domicílios conectados à rede de energia da Light possuem 

relógio ou medidor para registro de consumo. Vale ressaltar que a existência de relógio 

instalado não implica necessariamente em registro do consumo de energia elétrica 

exclusiva do domicílio. Esta informação aponta, entretanto, para a condição básica para um 

serviço de qualidade. Para que se tenha um quadro mais preciso sobre a formalização e a 

qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica, seria necessário, contudo, outras 

fontes de informações. 
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A partir disso, observa-se na Tabela 18, que assim como para a cidade como um todo, 

praticamente não há domicílios sem energia no território, visto que apenas 16 domicílios 

não possuem energia em toda área em processo de pacificação. Desta forma, não existe 

discrepância entre a média de domicílios sem energia na área em processo de pacificação e 

a média neste mesmo quesito no município do Rio de Janeiro, dado que o percentual 

apresentado por ambas as áreas é nulo. 

Tabela 18: Total e Percentual de Domicílios Particulares Permanentes por Existência, Tipo 
de Fonte e Presença de Medidor de Energia Elétrica segundo as Comunidades e Conjuntos 
Habitacionais na área em Processo de Pacificação da Maré, RA Maré, RA Ramos e 
Município do Rio de Janeiro - 2010. 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em 
Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 21. 

 

Nota-se que as comunidades Vila do Pinheiro e Avenida Canal são as áreas que possuem os 

menores percentuais de domicílios com energia e medidor, muito abaixo da média da área 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              93 

 
 

em processo de pacificação da Maré: 14,8% e 19%, respectivamente. Em contrapartida, a 

comunidade Avenida Canal II e os conjuntos Esperança e Pinheiros merecem destaque pela 

alta proporção relativa de domicílios com relógio: 100%, 99,5% e 99,9%, respectivamente.  

Dos residentes em domicílios com energia, mas sem medidor, 51,6% vivem em Nova 

Holanda, Parque União, Parque Roquete Pinto e o Conjunto Salsa e Merengue.  

 

No que diz respeito ao uso de energia de outras fontes, é possível constatar que 

aproximadamente 69% dos domicílios que utilizam estas outras fontes de energia no 

território em processo de pacificação estão concentrados nas comunidades Nova Holanda, 

Parque Roquete Pinto e Parque União e no Conjunto Nova Maré. 

 

10.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Entende-se aqui como abastecimento de água adequado o número total de domicílios 

cujos moradores declararam que suas residências estavam ligadas à rede geral de água, 

enquanto que inadequado refere-se àqueles que responderam que seus domicílios têm 

outras formas de abastecimento, por exemplo, proveniente de poços, rios ou através de 

caminhões pipa. Vale sublinhar que os dados censitários referem-se apenas à cobertura de 

abastecimento de água. Não apontam, portanto, para a qualidade deste serviço. Para esta 

finalidade, seriam necessários dados complementares que remetessem, por exemplo, à 

intermitência no fornecimento, informações estas que podem ser obtidas com o Mapa 

Rápido Participativo (MRP), ferramenta desenvolvida pelo IPP/Programa Rio+Social para o 

diagnóstico das condições urbanas dos territórios de atuação. 

 

Na Tabela 19, observa-se que o percentual de domicílios na área em processo de 

pacificação da Maré cujos moradores disseram ter acesso à rede geral de água é 99,9%, 

percentual este inclusive acima do índice da cidade do Rio de Janeiro como um todo 

(98,5%). Apenas em 57 de um universo total de 41.261 domicílios os habitantes declaram 

que não estavam conectados a esta infraestrutura. Os dados censitários apontam, 

portanto, para uma cobertura de praticamente 100% de abastecimento de água no local. 
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Tabela 19: Total e Percentual de Domicílios Particulares Permanentes por Forma de 
Abastecimento de Água segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em 
Processo de Pacificação da Maré, RA Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro – 
2010. 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud  IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em 

Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 14. 
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Contudo, a comunidade Timbau se destaca por apresentar o percentual de 1,5% de 

domicílios com fornecimento de água inadequado, percentual este que representa 29 

domicílios desta comunidade. O percentual apresentado por esta comunidade revela-se 

bastante acima da média das comunidades e conjuntos da área em processo de pacificação 

(0,1%) e também acima da média da RA Ramos (0,5%). 

 

10.3 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Entende-se aqui como acesso a esgotamento sanitário adequado, tanto os domicílios 

conectados à rede geral de esgoto ou à rede pluvial quanto aqueles em que os moradores 

alegaram estarem ligados a uma fossa séptica para despejo. A precariedade do acesso a 

esta infraestrutura, classificada aqui como inadequada, é medida pela soma de outras 

formas de despejo que não sejam estas, a saber, fossas rudimentares, valas, diretamente 

no mato ou encosta, etc. Os domicílios cujos moradores responderam não possuírem 

banheiro também foram considerados como uma classificação a parte. Enfatiza-se, 

novamente, que os dados não apontam para a qualidade do serviço prestado, mensurando 

apenas a cobertura da infraestrutura instalada. 

 

Como já mencionado anteriormente, os dados de cobertura da infraestrutura de 

esgotamento sanitário na área em processo de pacificação da Maré apontam, no geral, 

para uma deficiência maior do que a encontrada no abastecimento de água, 

principalmente dentro de algumas comunidades específicas. Os dados de esgotamento 

sanitário estão expostos na Tabela 20. 
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Tabela 20: Total e Percentual de Domicílios Particulares Permanentes por Tipo de 
Esgotamento Sanitário segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em 
Processo de Pacificação da Maré, RA Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro - 2010. 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud  IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em 

Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 16. 

 

Na área observada, moradores de 867 domicílios disseram ter o esgoto despejado de 

forma outra que a rede geral ou a fossa séptica, o que representa 2,1% do universo de 

domicílios. A taxa de adequação na cobertura da infraestrutura de esgoto na área em 

processo de pacificação da Maré é de 97,9%, inferior a da RA de Ramos (98,2%) e superior 

à da cidade do Rio de Janeiro (94,9%). Entretanto, verifica-se que há grandes diferenças 

internas à área em processo de pacificação. Especificamente, destaca-se a dissimilaridade 
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entre as comunidades Vila do Pinheiro e Baixa do Sapateiro e o conjunto Bento Ribeiro 

Dantas, que apresentam o percentual de 100% de adequação do esgotamento sanitário, 

em relação às comunidades Avenida Canal II e Pata Choca, que possuem, respectivamente, 

0% e 8,4% de esgotamento considerado adequado. 

 

10.4 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os dados censitários relativos à existência ou não de coleta de lixo indicam que a cobertura 

deste serviço é heterogênea na área em processo de pacificação da Maré. Considerou-se 

para classificar como cobertura adequada aqueles domicílios cuja coleta é realizada, seja 

diretamente pelo serviço de coleta porta a porta ou indiretamente através de caçambas 

colocadas pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Chamou-se esta 

categoria de domicílios com destino de lixo adequado, ou seja, onde existe a coleta. Por 

sua vez, considerou-se como inadequado aqueles domicílios cujos moradores responderam 

que o destino do lixo é um terreno baldio, um logradouro, um curso d´água ou queimado e 

enterrado em algum terreno, assim como qualquer outro tipo de destino. 

 

Novamente, é relevante ressaltar que os dados são relativos apenas à cobertura do serviço 

de coleta, não indicando a qualidade da mesma, como por exemplo, sua frequência ou a 

condição geral de limpeza local tal como o acúmulo de lixo nos logradouros públicos e nos 

cursos d’água, etc. 

 

A Tabela 21 mostra que a maior proporção de coleta de lixo inadequada está na 

comunidade Avenida Canal (1,9%), embora em números absolutos este dado represente 

apenas dois domicílios da comunidade citada. Fora a carência específica desta comunidade, 

observa-se que a média da área em processo de pacificação no quesito coleta de lixo 

inadequado é muito baixa, praticamente nula (0, 3,%). 
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Tabela 21: Total e Percentual de Domicílios Particulares Permanentes por Tipo de Destino 
do Lixo segundo as Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em Processo de 
Pacificação da Maré, RA Maré, RA Ramos e Município do Rio de Janeiro - 2010. 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) apud  IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em 

Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 2015. p. 18. 

 

Destacam-se positivamente os 100% de cobertura de coleta de lixo adequada nas 

comunidades Ramos, Vila do Pinheiro, Avenida Canal II, Timbau, Pata Choca, Baixa do 
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Sapateiro, Parque Maré e Nova Holanda, assim como os 100% de cobertura nos conjuntos 

Bento Ribeiro Dantas, Nova Maré, Pinheiros e Vila do João. 

 

10.5 DRENAGEM 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro estabelece 

quatro categorias de ocupação para o município: controlada, incentivada, assistida e 

condicionada. A Maré está localizada na região ‘incentivada’, macrozona correspondente à 

região norte da cidade, na qual se prevê incentivo à revitalização e renovação urbana, com 

investimentos em infraestrutura e produção de moradia, bem como a recuperação de 

imóveis com importância histórica, arquitetônica ou estética e estímulo à implantação de 

hotéis, comércio e serviços. 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico da Cidade de Rio de Janeiro – Drenagem e Manejo das Águas 

Pluviais. 

 

Figura 17 - Macrorregiões de Drenagem da Cidade do Rio de Janeiro. 
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A expansão urbana desta região descaracterizou grande parte da rede de drenagem 

natural por meio de obras de canalização, aterros e desvio dos cursos originais, sendo que 

a faixa litorânea foi a que mais foi aterrada. 

O PMSB da cidade indicou em seu texto um resumo do diagnóstico desta Bacia, que será 

transcrito a seguir. O Rio Ramos é dividido em cinco trechos: 

- TRECHO 1: Entre o deságue na baía e a ponte da Rua Principal na Maré: esse 

trecho se caracteriza pela invasão da seção hidráulica do rio por construções de alvenaria e 

palafitas. Nos primeiros 120 m jusante foi implantada uma seção trapezoidal revestida com 

boca aproximada de 15 m (a seção de projeto possui boca de 22 m). Nos 220 m de 

montante, até a ponte da Rua Principal, o rio apresenta seção natural com a calha invadida 

por construções nas duas margens. O vão entre as construções é variável, estando em 

torno de 12 m (largura de projeto é de 22 m). 

- TRECHO 2: Entre a ponte da Rua Principal e a travessia sobre a Avenida Brasil, na 

Maré: os 150 m a jusante deste trecho apresentam seção natural com a calha invadida por 

construções nas duas margens. O vão entre as construções está em torno de 8 m. (largura 

de projeto: 10 m). Nos 320 m de montante deste trecho, até as proximidades da Avenida 

Brasil, o rio apresenta seção retangular com paredes em concreto, vão aproximado de 8,5 

m sem construções na seção hidráulica. O fundo foi considerado como sendo em terra. 

- TRECHO 3: Travessia sob a Avenida Brasil: para este trecho adotamos uma seção 

de 6,6 m de base com as cotas de fundo que constam do projeto 3-3-D-00836. 

- TRECHO 4: A montante da travessia da Avenida Brasil até a Praça Professor 

Mourão Filho, margeado pela Avenida dos Campeões: trecho em seção retangular com 

base variando de 6,7 m, junto à Av. Brasil, a 5,3 m, nas proximidades da praça (base de 

projeto 7,0 m). O trecho apresentava assoreamento pronunciado. 

- TRECHO 5: Desde a Praça Professor Mourão Filho até a esquina da Avenida dos 

Campeões com Rua Sargento Pinto de Oliveira: trecho em seção retangular com largura 

variando de 5,3 m, a jusante da praça, a 4,4 m, logo a montante, e se mantendo em 4,4 m 

até a esquina com Rua Sargento Pinto de Oliveira. 

 

No mesmo documento, são realizadas proposições para um projeto no Rio Ramos as quais 

não serão apresentadas nesse documento, podendo ser consultadas nas respectivas 
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publicações de referência. O PMSB também destaca que “os resultados encontrados são 

apenas uma indicação que, para ser validada, necessita estar pautada no cadastramento do 

rio através do seu levantamento topográfico desde a foz, incluindo o levantamento das 

travessias, em inspeções para verificar a existência de revestimento de fundo em alguns 

trechos, em inspeções para verificar a cota da base de fundação das paredes e inspeções 

para verificar a cota das fundações das construções que invadiram a seção hidráulica do rio 

na região da Maré”. 

 

Conforme explicitado no item 5 deste documento, a Bacia do Canal do Cunha, é um dos 

delimitadores físicos da região de estudo e, por isso, é importante ser considerado neste 

diagnóstico. 

 

Localizada na região norte da cidade, esta bacia deságua no Canal da Ilha do Fundão, 

localizado na Baía da Guanabara, entre a ilha da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o 

continente. Abrange os bairros de Méier, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Lins de 

Vasconcelos, Benfica, Caju, Jacaré, e Inhaúma, também localizados na macrozona de 

ocupação incentivada. 

 

O Canal do Rio Cunha (Figura 18) nasce da junção de três galerias que vêm da Rua Dr. 

Garnier e da Rua Bérgamo, correndo em canal aberto, a jusante da linha férrea Flumitrens 

– Ramal Gramacho. Neste local o canal já apresenta cota de fundo inferior a zero, seguindo 

até a Rua Leopoldo Bulhões ora em canal aberto, ora em leito natural entre fundos de 

lotes. Para esse trecho foi elaborado pela Fundação Rio Águas o projeto básico de 

canalização em galeria com vazão projetada de 33.000 l/s, cujo término localiza-se a 

jusante da travessia da Rua Leopoldo Bulhões. Após, segue em leito natural, tendo em sua 

margem direita o complexo de Manguinhos e em sua margem esquerda uma comunidade. 

 

Cerca de 200m a jusante da Rua Leopoldo Bulhões recebe pela margem direita o Canal de 

Manguinhos e cerca de 650 m adiante desse ponto recebe pela margem esquerda o Rio 

Jacaré. Aproximadamente 200 m a jusante desse ponto o canal passa sob a Av. Brasil em 

galeria, seguindo em leito natural até sua foz na frente da Ilha do Fundão. No percurso 
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entre a Av. Brasil e a foz recebe ainda dois canais, sendo um pela margem esquerda e outro 

pela direita. 

Figura 18 - Localização da Bacia do Canal do Cunha. 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico da Cidade de Rio de Janeiro – Drenagem e Manejo das Águas 

Pluviais. 

 
11. MOBILIDADE 

O Bairro Maré, em decorrência de sua posição geográfica no contexto da Cidade do Rio de 

Janeiro, é uma área de extremo potencial locacional para transporte de pessoas e de 

cargas. Por encontrar-se adjacente aos corredores da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, 

bem como aos acessos para a Cidade Universitária e a Ilha do Governador, o bairro 

apresenta-se acessível em termos de transporte veicular individual e de cargas. Apresenta 

também um bom quantitativo de linhas de ônibus que conectam seu perímetro a outros 

bairros da Cidade. Porém não apresenta circulação de transporte coletivo regularizado 

dentro de seu território, que facilite a saída e entrada de seus moradores e conecte as 

comunidades aos equipamentos públicos ali existentes, bem como carece de condições 

urbanísticas para uma qualidade no deslocamento pedonal e cicloviário em uma escala 

local. 

 

A Maré apresenta uma predominância de uso residencial o que em termos de mobilidade 

pode representar um massivo deslocamento unidirecional das viagens realizadas em 
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horários específicos do dia como, por exemplo: o início das aulas nas escolas ou os horários 

de expediente de trabalho. Este fato aliado a carência de serviços básicos como Bancos, 

Lotéricas e Correios, entre outros, registrada no Censo de Empreendimentos da Maré, 

expõe os residentes e empreendedores locais aos deslocamentos médios e grandes para 

satisfazer as necessidades socioeconômicas diárias. 

 

No âmbito do Plano Diretor de Transporte Urbano a Secretaria de Estado de Transportes 

(SETRANS) desenvolveu um diagnóstico com o panorama do transporte urbano para a 

Região Metropolitana. Na Figura 19, são demonstrados os quantitativos de embarque e 

desembarque nas passarelas da Avenida Brasil nos horários de pico da manhã no sentido 

Centro e Zona Oeste. Primeiramente já fica claro em uma análise espacial que a demanda 

registrada nas passarelas no perímetro da Maré é superior às demais do entorno, 

principalmente para os pedestres que se direcionam ao Centro. Os motivos podem estar 

relacionados à maior densidade de população residente da Maré em relação aos bairros do 

entorno bem como à centralidade consolidada do Centro do Rio no que se refere aos 

cargos e empregos, motivando os grandes fluxos populacionais para trabalho na região. O 

resultado final desta dinâmica, considerando a possibilidade de que uma parte da 

população registrada neste levantamento seja residente da Maré, é a necessidade de 

atravessar por passarelas no corredor da Avenida Brasil para direcionar-se aos pontos de 

ônibus com linhas sentido Centro. 
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Figura 19 - Demanda de pedestres por passarela da Avenida Brasil e Densidade 
Populacional em 2000 – Bairro Maré e entorno. 

 

Fonte: SETRANS, 2009 apud VEIGA, 2011 p. 163. 

A tipologia deste tipo de implantação de largas rodovias não segrega somente as pessoas 

para o livre fluxo entre bairros, mas também as atividades produtivas nos lados opostos 

aos eixos de transportes que priorizam a circulação de veículos individuais ou de carga. 

Estando assim na contramão do debate mais atual sobre mobilidade sustentável e do 

conceito de caminhabilidade, uma vez que a paisagem urbana do entorno imediato da 

Avenida Brasil apresenta um micro-clima árido, pouco arborizado e que a travessia por 

passarelas é um desafio aos às pessoas com deficiências e crianças. 

 

A tese de doutorado de Ivanice Schütz Veiga (2011) contou com uma metodologia SWAT 

de levantamento de informações junto a dois grupos de atuação no território da Maré: os 
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cidadãos moradores e os agentes econômicos envolvidos. Nela foram perguntadas as 

potencialidades e ameaças, pontos fortes e fracos das ofertas de transporte na região.  

 

Segundo seu trabalho, para os moradores líderes de comunidades foi essencialmente 

registrada a problemática urbana vivenciada na Maré, “decorrente da: limitação de 

investimentos em infraestrutura, transporte, saneamento, educação e saúde; perda de 

expressão do papel do Estado e de sua presença local, fomentando a violência urbana; e, 

implementação de políticas urbanas setorializadas e pontuais” (VEIGA, 2011 p. 168). 

Registram enquanto necessidades para a melhora das condições de vida e mobilidade a 

recuperação do bairro, regularização do transporte interno local com a reinserção dos 

jovens condutores no mercado, garantia de serviços básicos essenciais, e segurança pública 

e melhoras nas calçadas e construção de bicicletários.  

 

Já na perspectiva dos agentes econômicos, a problemática urbana na Maré é um 

desdobramento de um modelo de reprodução espacial da sociedade comum nas cidades 

brasileiras, onde partindo da lógica do desenvolvimento macroeconômico, no caso da 

Maré principalmente o industrial, e da priorização do automóvel, fenômenos como a 

segregação sócio-espacial e econômica tão potencializadas pelo excessivo zoneamento 

funcional. Foi também registrada a grande setorização das ações em políticas públicas. 

 

Neste sentido a autora destaca a importância de novas metodologias de desenvolvimento 

de políticas públicas amparadas em uma governança integrada, bem como o 

reaproveitamento dos vazios urbanos locais visando o desenvolvimento econômico 

vinculado à vocação do território, com novos valores locacionais. 

 

Dentre as atuais políticas públicas para a mobilidade destaca-se o Plano de Mobilidade 

Urbana Sustentável (PMUS), que está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de 

Transporte (SMTR). A importância deste instrumento diz respeito à orientação dos 

investimentos públicos em infraestrutura de transportes da cidade em um prazo de 10 

anos, a partir de 2016, além de função de integração de modais motorizados ou não no 

âmbito da sustentabilidade ambiental. 
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11.1 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

De acordo com a SETRANS/RJ, o corredor da Avenida Brasil é ocupado majoritariamente 

por automóveis (85,2%), enquanto os outros 14,8% representam a ocupação do eixo pelo 

transporte coletivo urbano-modal rodoviário (SETRANS/RJ, 2010). Verificam-se nós de 

confluência resultantes dos fluxos de deslocamento gerados ao longo da Avenida Brasil. 

Estes nós são originados pela convergência de outros eixos de tráfego, tais como: via Dutra, 

Rodovia BR-040, Linha Amarela, ou ainda, pela verificação da quantidade significativa de 

transferências entre modos de transporte no local.  

 

Segundo a SETRANS/RJ a demanda de passageiros no transporte coletivo sobre rodas é de 

440 mil passageiros/dia (trecho mais carregado em ambos os sentidos). Na Tabela 22 é 

disposto o percentual de pessoas que demandam e o percentual de serviços ofertados para 

os diferentes modais de transporte coletivo.  

 

Tabela 22: Demanda e Oferta segundo os modais de transporte coletivo para a Avenida 

Brasil – 2010. 

Modal Demanda Oferta
Linhas Municipais 62% 46%
Linhas Intermunicipais 30% 28%
Ônibus Fretados 3% 6%
Vans/Kombis 5% 20%
Total 100% 100%

Fonte: SETRANS/RJ, 2010. 

Percebe-se que a demanda por linhas municipais de 62% é bastante superior à demanda de 

Vans/Kombis e outros modais, ainda que a oferta destes seja superdimensionada. 

Possivelmente em decorrência da subdimensionamento das linhas municipais. 
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Figura 20 - Estações e traçados dos modais de transporte público na região da Maré, no 
município do Rio de Janeiro, em 2015. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

A seguir serão descritos alguns dados quantitativos sobre os diferentes modais que 

atendem à região da Maré. 

 

11.1.1 TRANSPORTE FERROVIÁRIO – TRENS DA SUPERVIA 

Apesar da Maré não contar com estações de trem em seu perímetro ou internas ao seu 

território, as estações de Manguinhos, Bonsucesso, Ramos e Olaria são os possíveis pontos 

de embarque neste sistema, caso haja um transporte complementar, como ônibus, ou 

ainda ciclovias que permitam o acesso por bicicletas. 
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A estação de Manguinhos encontra-se a 2,3 Km da passarela 8 e a 3 Km da passarela 7. 

Partindo da passarela 7, não há nenhuma linha de ônibus que realize o percurso direto 

para a estação de Manguinhos, porém da passarela 8 o 634 realiza tal percurso. 

 

Já a estação de Bonsucesso está a 1,2 Km da passarela mais próxima (Passarela 8). De lá é 

possível acessar a referente estação via a linha 634 com mais um percurso pedonal de 11 

min. 

 

Para a estação de Ramos a passarela mais próxima é a 9 a 1,8 Km de distância via Rua 

Teixeira Ribeiro, ou a passarela 10 também a 1,8 Km via Avenida dos Campeões. Da 

passarela 10, as linhas 901 e 915 oferecem conexão com a estação de Ramos com mais 7 

minutos de caminhada. Já da passarela 9 é necessário o deslocamento até a 10 ou o 634 de 

acesso à estação de Bonsucesso. 

 

E, por fim, a estação Olaria, a 2,7 Km da passarela 10, ou a 2,4 Km da Passarela 11. Destas 

não há linhas que realizam o percurso direto para a estação. 

 

Diariamente estas estações recebem em média 1216, 3018, 1218 e 1407 pessoas 

respectivamente, representando ao todo 17% do total de passageiros diários no ano de 

2012 para o ramal de Saracuruna. 

 

Dentre elas destaca-se a estação de Bonsucesso que dispõe da integração com o teleférico 

do Alemão. 

 

Estas estações fazem parte do Ramal Saracuruna com possibilidade de baldeação ao fim da 

linha para os ramais Guapimirim e Vila Inhomirim, que conectam a região tanto ao centro, 

na Estação da Central, quanto ao município de Duque de Caxias, Guapimirim e Magé.  
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11.1.2 TRANSPORTE METROVIÁRIO - METRORIO 

A estação de metrô mais próxima da Maré é a de Maria da Graça, que fica a 4,5 Km de 

distância da passarela 7. Porém desta passarela não existem linhas diretas para estação.  

Da passarela 8 e 9 existem as linhas 663 e 696 que obrigam o passageiro a mais 15 minutos 

de caminhada até Maria da Graça. 

11.1.3 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

11.1.3.1 REDE DE ÔNIBUS URBANO MUNICIPAL 

Em termos de frota de ônibus, o bairro da Maré aparentemente apresenta um bom 

número de linhas do serviço se analisarmos o total das que atendem à Avenida Brasil no 

trecho referente à sua extensão. Na Figura 21, é disposta a localização dos pontos de 

embarque no sistema de ônibus urbano que apresentam linhas que passam pelo perímetro 

da Maré. Ao todos são 13 pontos que atendem o perímetro do Bairro, porém penetrado 

em seu tecido há somente 1 ponto com 1 linha disponível. Os demais 12 pontos localizam-

se nas faixas laterais da Avenida Brasil ou acessos da Linha Amarela e Av. Brigadeiro 

Trompowski. 

 

Na Figura 21, são dispostos os pontos de embarque de ônibus que recebem linhas que 

passam na Maré. Da Figura 22 à Figura 33 é possível observar as características do entorno 

dos pontos de embarque em ônibus que servem o perímetro da Maré e os pontos que 

recebem linhas que passam pelos referentes pontos.  
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Fonte: IPP e SMTR, 2015. 

Figura 22 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Bento Ribeiro 
Dantas próximo ao nº 34. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

Figura 21 - Localização dos pontos de ônibus que recebem linhas que passam no 
Bairro Maré - Município do Rio de Janeiro - 2015. 
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Figura 23 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Bento Ribeiro 
Dantas próximo ao nº 217. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

Figura 24- Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus Avenida Bento Ribeiro 
próximo ao nº 201. 

 

Fonte: IPP, 2015 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPP, 2015. 

Figura 25 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida 
Brigadeiro Trompowski sentido Cidade Universitária. 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              112 

 
 

Figura 26 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brigadeiro 
Trompowski próximo ao acesso para a Avenida Brasil. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

Figura 27 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brasil próximo ao 
nº 6892. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPP, 2015. 

Figura 28 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brasil próximo ao nº 
7022. 
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Figura 29 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brasil próximo ao 
nº 6288. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

Figura 30 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brasil próximo ao 
nº 5900. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPP, 2015. 

Figura 31 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brasil próximo ao 
nº 5493. 
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Figura 32 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brasil próximo ao 
nº 1580. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

Figura 33 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brasil próximo ao 
nº 1580. 

 

Fonte: IPP, 2015. 

 

11.1.3.2 BRT 

A implantação do sistema de BRT está prevista desde o primeiro Plano de Desenvolvimento 

de Transporte Urbano (PDTU) desenvolvido pela SETRANS/RJ em 2005.  

 

Nestes sistemas, os ônibus circulam através de caneleta exclusiva e a bilhetagem ocorre 

em estações construídas ao longo das vias de circulação. Atualmente, somente a 

TransOeste está em operação. As demais, TransCarioca, TransOlímpica e TransBrasil, estão 

em processo ou de implantação ou de planejamento. As malhas do sistema BRT darão 
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atendimento por transporte público estrutural aos bairros do oeste carioca, e destes com 

os bairros dos subúrbios e com o Aeroporto Internacional. 

As linhas que tem impacto direto sobre a Maré são a TransCarioca e TransBrasil. 

 

A TransCarioca está prevista no PDTU de 2005 como corredor T5. O planejamento de 

execução se deu em três etapas. A primeira já finalizada liga o terminal Alvorada, na Barra 

da Tijuca à Penha em um corredor com 28 km de extensão. A segunda etapa também já 

finalizada acrescentou outros 11 km à malha, e a terceira etapa, ainda em execução, liga o 

Terminal Alvorada à futura estação Jardim América da linha 3 do Metro prevista para 2016. 

A Maré tem uma estação na Avenida Brigadeiro Trompowski, conectando a região tanto ao 

Aeroporto Internacional do RJ quanto á Zona Oeste da cidade. 

 

Já a TransBrasil é o quarto corredor exclusivo para ônibus a ser implantado até 2016. Tem 

32 km de extensão e seu projeto prevê a implantação de 28 estações e 4 terminais. O 

projeto prevê que seu traçado ligará o Centro através das Avenidas Presidente Vargas, 

Francisco Bicalho e Brasil até o terminal no bairro de Deodoro, onde fará integração com a 

TransOlímpica. Conforme a Figura 34, atenderão diretamente a Maré 5 estações dispostas 

ao longo da Avenida Brasil: Estações Fiocruz, Joana Nascimento, Nova Holanda, Rubens Vaz 

e Piscinão de Ramos. 
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Figura 34 - Entorno e Linhas que passam no ponto de ônibus da Avenida Brasil próximo ao 
nº 1580. 

 
Fonte: IPP, 2015. 

11.1.3.3.  TRANSPORTE ATIVO 

Atualmente não existem ciclovias ou ciclofaixas na Maré. Porém, já está em construção 22 

km pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), gestora das ciclovias na cidade. 

Mais informações sobre esse projeto, verificar na seção “Ações da Prefeitura na Maré”, 

item Mobilidade. 
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11.1.3.4. TRANSPORTE INDIVIDUAL E DE CARGA 

Assim como anteriormente comentado a Maré apresenta grande acessibilidade no que se 

refere ao deslocamento veicular em seu perímetro, porém internamente suas vias são 

constrangidas e de pequenas dimensões nas áreas de comunidades. 

 

Dentre as ações do poder público no âmbito da mobilidade, destaca-se como de 

atendimento ao setor de transporte de cargas com impacto sobre esta dinâmica na Maré o 

projeto do Arco Metropolitano. Este grande projeto viário interligará as principais rodovias 

federais, possibilitando também a ligação rodoviária entre Itaguaí (porto de Itaguaí / 

empreendimentos siderúrgicos) e Itaboraí no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ). 

 

Os pontos de conexão entre o Arco e as principais rodovias oferecerão condições de 

transformação da Baixada Fluminense em uma grande área logística, a se desenvolver de 

forma integrada com o restante do Estado. Um destes pontos de conexão é no fim da 

Avenida Brasil, em Itaguaí.  

 

Esta conexão vem a reforçar a visão de vocação logística desta rodovia, uma vez que o Arco 

Metropolitano é uma rodovia originalmente planejada para servir basicamente ao 

movimento de cargas. 

 

No que tange à Maré, por posiciona-se próxima ao Porto do Rio de Janeiro, adjacente a 

Avenida Brasil e possui em seu território diversos vazios urbanos como galpões sem uso. 

 

Esta possível latência pelos condomínios logísticos exige uma adaptação da região para 

suportar a utilização compartilhada entre veículos de cargas e veículos de menor porte, 

bicicleta e pedestres, evitando assim, a ocorrência de acidentes.  
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12. AÇÕES DA PREFEITURA NA MARÉ 

A equipe de Gestão Institucional do IPP, vinculada à Coordenadoria de Articulação 

Institucional / Diretoria de Projetos Especiais (DPE), mantém um mapeamento das ações 

das secretarias municipais nos territórios de atuação do Programa Rio+Social. As 

informações coletadas com os pontos focais nos órgãos são incorporadas a um 

instrumento denominado Matriz de Ações e a uma Planilha de Investimentos de Ações da 

Prefeitura nas áreas pacificadas, disponível na plataforma EGPWeb da Casa Civil. 

 

Tabela 23: Investimentos da Prefeitura na Maré 

Órgão
SMS
SME
CGO
Seconserva
Rioluz
Comlurb
Investimentos 
realizados
Investimentos em 
curso
Total investido

R$ 21 milhões R$ 233,65 milhões

Investimentos da PCRJ na Maré

Investimento desde jan/2009 Investimento em curso
R$ 800 mil -

R$ 690 mil -
R$ 1,210 milhão -

R$ 790 mil -

R$ 259,83 milhões

R$ 1,690 milhão -

R$ 26,180 milhões -

- R$ 233,65 milhões

Fonte: EGPWeb, 2015. 

 

12.1 AS AÇÕES DA PREFEITURA POR PÚBLICO-ALVO 

12.1.1 CRIANÇAS E JOVENS 

O levantamento das ações da Prefeitura na Maré indica que crianças e jovens são os 

principais beneficiários das ações do poder público no território. De fato, os dados de 

população e a pirâmide etária da Maré (Censo 2010) apontam que 26% da população total 

têm entre zero e 14 anos de idade e 29% tem entre 15 e 29 anos de idade. Juntos, esses 

dois segmentos representam 55% da população da área (no município do Rio de Janeiro 

esse percentual é de 43,5%), indicando que priorizar infância e juventude na região deve 

ser uma decisão estratégica para o poder público. 
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Os seguintes órgãos fazem parte do grupo que atua com esse público-alvo no território: 

Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria 

Municipal de Cultura (SMC), Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia (SECT) e Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). 

 

A SME elaborou um plano de ação para a área da Maré que prevê a construção de 19 

unidades de educação (7 EDIs e 12 escolas) até 2016, que será relatada mais 

detalhadamente na seção a seguir. Nesse contexto, a atuação da SME tem a oportunidade 

de ocupar lugar de destaque entre as políticas implantadas na região e poderia ser 

catalisadora de outras ações no território. 

 

12.1.2 OS IDOSOS  

Em contraposição aos jovens, que são muitos, os idosos (65 anos de idade ou mais) são 4% 

da população da Maré. Na cidade do Rio de Janeiro, a população nessa faixa etária 

representa 10,4% da população total, ou seja, mais que o dobro. 

 

O levantamento aponta que há poucos programas/projetos da Prefeitura voltados para a 

população idosa da área. As secretarias que programam ações direcionadas a esse grupo 

são: a SMEL, através de atividades oferecidas pela Vila Olímpica, a Secretaria Especial de 

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SESQV), por meio das Academias da 

Terceira Idade (ATI) e a Saúde, no âmbito da Estratégia Saúde da Família. 

 

12.2 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATUAIS 

Atualmente, as principais políticas e serviços da Prefeitura implantados na Maré se 

concentram nas áreas da educação, saúde, conservação, urbanismo, esporte e lazer e 

mobilidade, com equipamentos, programas e ações relacionados a seguir: 
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12.2.1 EDUCAÇÃO 

Na educação, a Maré é atendida pela rede estadual (ensino médio) e a rede municipal 

(ensino infantil fundamental). Com relação à rede pública municipal de educação, a Maré 

possui atualmente: 

i) 06 EDIs, espaço que reúne no mesmo ambiente a creche e a pré-escola. O modelo 

atende crianças de seis meses a 5 anos e 11 meses de idade; 

ii) 07 creches municipais; 

iii) 16 escolas municipais, das quais 11 são Escolas do Amanhã em regime de turno 

único (educação em tempo integral com atividades extracurriculares no contraturno). O 

Programa Escolas do Amanhã representa um conjunto de ações envolvendo os campos da 

educação, saúde, assistência social, desporto, arte e cultura, que permite um olhar especial 

e adaptado à realidade de diversas escolas do ensino fundamental em áreas vulneráveis do 

município. Abrange atividades de educação especial no ensino de ciências pela 

experimentação, capacitação de professores e coordenadores pedagógicos, seleção de 

integrantes-chave da comunidade para atuarem como empreendedores da escola, além de 

um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde para diagnosticar e acompanhar os 

alunos e promover a educação em saúde (Programa Saúde nas Escolas). 

iv) 01 escola municipal voltada para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

12.2.2 SAÚDE 

A Maré é atendida por equipamentos federais e estaduais de saúde situados no entorno do 

território. Com relação à atuação da política municipal de saúde, a Maré é atendida pela 

Estratégia de Saúde da Família, pelo programa de Atenção Psicossocial e pelo programa 

Academia Carioca da Saúde: 

i) A Maré é atendida pela Estratégia Saúde da Família (ESF), através de 08 

equipamentos municipais, sendo 07 Centros Municipais de Saúde (CMS) e 01 Clínica da 

Família (CF), com índice de 84% do território coberto pela ESF; 

ii) 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI), são unidades especializadas em saúde 

mental para tratamento e reinserção social para o público infanto-juvenil com transtorno 

mental grave e persistente; 
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iii) 02 núcleos do Programa Academia Carioca da Saúde, localizados no CMS Vila do 

João e na CF Augusto Boal, que oferecem atividades físicas como suporte ao tratamento 

médico de pacientes, em especial aqueles com quadros de doenças crônicas10.  

12.2.3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Atendimento realizado pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Nelson 

Mandela (Rua da Regeneração - Bonsucesso), localizado no entorno da Maré. O 

equipamento gerencia os programas Cartão Família Carioca, Família Carioca em Casa e 

Bolsa Família, porém não possuímos dados quantitativos territorializados de atendimento. 

 

12.2.4 CONSERVAÇÃO 

Os serviços de conservação, limpeza e iluminação de áreas públicas na Maré são  

responsabilidade da Seconserva, da Comlurb, da Fundação Parques e Jardins e da RioLuz. 

As principais intervenções realizadas foram: 

i) 221 intervenções de conservação na Maré foram realizadas de janeiro de 2009 a 

abril de 2015. Os serviços gerais de conservação normalmente executados pela Secretaria 

Municipal de Conservação (SECONSERVA) incluem: reforma e limpeza de caneletas, valas, 

caixas de ralo; conservação/ instalação de tampão de bueiro, escadas, guarda-corpo, 

corrimão, parapeito; manutenção de pavimentação de ruas, áreas de lazer e calçadas; 

instalações de bancos e mesas em áreas de lazer; 

ii) Comunidade Limpa: novo método de gestão de resíduos que tem como objetivo 

melhorar a limpeza e a coleta de lixo nas favelas pacificadas, proporcionando a essas 

comunidades um nível de serviço de limpeza condizente com as expectativas da população 

atendida, com qualidade compatível com o resto da cidade.  Foi realizada a instalação de 

contêineres metálicos automatizados (“laranjões”) - são 301 unidades dispostas em pontos 

estratégicos da Maré. Cada um possui capacidade para armazenar 0,5 tonelada, tampa que 

                                                      
10 Segundo a Matriz de Ações - Gestão Institucional/Programa Rio+Social, os moradores dos bairros 

cobertos pelo CMS Helio Smidt, CMS Parque União e CMS Gustavo Capanema também acessam este serviço, 
uma vez orientado pela consulta médica. 
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é acionada por pedal e sistema de esvaziamento feito por caminhão lateral. A Maré conta, 

ainda, com 56 garis/ agentes, 64 trabalhadores comunitários (através do Projeto 

Trabalhador Comunitário), 33 veículos, 368 contêineres e 12 equipamentos instalados 

(caixa metálica e/ou caixa compactadora). 

iii) Serviços de manutenção da iluminação pública, incluindo a substituição de 

lâmpadas e luminárias danificadas; 

iv) Intervenções de implantação e reformulação da iluminação pública, através da 

modernização de pontos de luz e implantação de novos pontos. 212 novos pontos 

implantados e 1041 pontos modernizados entre 2011 e 2015 na Maré; 

v) Programa Reluz, realizado em 2012, teve como objetivo a substituição de 580 

pontos de luz antigos de mercúrio por pontos mais modernos de vapor de sódio. 

12.2.5 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO 

O território possui 01 Ponto Solidário – Projeto RioEcosol 2, localizado na Rua Teixeira 

Ribeiro - Observatório de Favelas. O projeto tem como iniciativa qualificar, por meio de 

cursos, empreendimentos das comunidades para atuarem na lógica da economia solidária.  

12.2.6 URBANISMO 

Além de ser responsável pela definição de normas de uso e ocupação do solo (descritos no 

item 9 – Aspectos Urbanísticos), a Secretaria Municipal de Urbanismo é responsável pelo 

reconhecimento de logradouros. Em 2015 teve início o processo administrativo para o 

reconhecimento de logradouros do bairro Maré, através da parceria entre IPP e Secretaria 

Municipal de Urbanismo, com base na publicação “Guia de Ruas”, elaborada pela ONG 

Redes da Maré. Tem como objetivo reconhecer oficialmente cerca de 500 ruas e praças do 

bairro como parte dos logradouros públicos municipais. Houve a formalização de um Grupo 

de Trabalho, através de uma resolução conjunta entre IPP e SMU, publicada do Diário 

Oficial do município em 11/06/2015, com prazo de conclusão das atividades num período 

de 180 dias. 
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12.2.7 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Casa Rio Digital, espaço equipado com microcomputadores conectados à internet em 

banda larga utilizado diariamente para cursos, oficinas diversas e uso livre. Este 

equipamento, situado na sede da XXX RA, localizada na favela da Baixa do Sapateiro. 

12.2.8 ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 

O território possui 03 Academias da Terceira Idade (ATI), localizadas no Piscinão de Ramos, 

no Conjunto Esperança e Parque União. Tem como objetivo proporcionar atividades de 

musculação para idosos em praças públicas. 

12.2.9 ESPORTE E LAZER 

O território da Maré é atendido por duas vilas olímpicas e pelo programa Rio em Forma 

Olímpico.  

i) Vilas Olímpicas: São duas no Bairro Maré. A Vila Olímpica da Maré, localizada na 

Baixa do Sapateiro, e a Vila Olímpica de Ramos, no Parque das Vizinhanças de Ramos 

(Piscinão), localizada na Avenida Guanabara, s/n. Estes equipamentos têm como objetivo 

promover e incentivar a prática de atividades esportivas, principalmente entre os jovens 

com foco na promoção da saúde e promoção da educação olímpica. Na Vila Olímpica da 

Maré a gestão do equipamento acontece por meio de um contrato de gestão estabelecido 

com a Organização Social União Esportiva Vila Olímpica da Maré (UEVOM); 6.470 alunos 

matriculados, 21.722 atendimentos;  

ii) Rio em Forma Olímpico: visa atender, dentro das próprias comunidades, os 

moradores em atividades que fomentem a qualidade de vida. O projeto está focado nos 

valores emocionais e educacionais, capazes de serem mobilizados pelo esporte e lazer. 

Pretende através das suas atividades, agregar conhecimentos, valores, condutas e 

comportamentos. Unidades: Praia de Inhaúma: (Futebol Society); Campo da Mata, na Vila 

do Pinheiro (Futebol Society); Morro do Timbau (Jiu Jitsu).  
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12.2.10 CULTURA 

Na área da cultura, a Maré conta com uma Lona Cultural Municipal, pontos de cultura, 

bibliotecas, além de projetos voltados ao tema.  

i) 01 Lona Cultural Municipal Herbert Vianna, localizada na Nova Maré;  

ii) 01 Biblioteca Popular Municipal, dentro da Lona Cultural;  

iii) 04 Pontos de Cultura: Museu da Maré, Centro do Teatro do Oprimido, 

Observatório de Favelas e Associação Redes de Desenvolvimento da Maré;  

iv) 05 projetos chancelados pelo Edital de Ações Locais da Secretaria Municipal de 

Cultura (Cineminha no Beco, Curso de Comunicação Comunitária, Festival de Cultura, 

Direitos e Cidadania LGBT de Favelas, Trocas Marginais) em 2015. 

 

12.2.11 MEIO AMBIENTE 

Através de parceria entre moradores e a Comlurb, a Maré conta com o Programa Hortas 

Cariocas.  

i) Programa Hortas Cariocas: apoia hortas comunitárias e escolares em parceria com 

associações de moradores e a Comlurb, utilizando áreas em comunidades para o plantio de 

verduras e hortaliças com a utilização de técnicas orgânicas e aproveitamento da mão de 

obra local, em sistema de mutirão remunerado. São 04 hortas na Maré: Parque Ecológico 

Vila Pinheiro (em curso); CIEP Samora Machel (em curso); Vila Olímpica (paralisada); e 

Roquete Pinto (emancipada). 

 

12.2.12 MOBILIDADE 

O Programa Rio Capital da Bicicleta é um programa municipal desenvolvido pela Secretaria 

de Meio Ambiente (SMAC) e tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta. Nesse 

sentido, amplia a malha cicloviária da cidade para atender às demandas da população que 

usa a bicicleta como modal de integração para os transportes de massa. Atualmente há em 

elaboração um PMUS o que inclui a construção de uma ciclovia, que ligará a Maré às 

estações do BRT TransBrasil e TransCarioca e interligando as 22 comunidades existentes, 
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com conexão até a área portuária (Rodoviária NovoRio - VLT). As obras para construção do 

equipamento iniciaram em 11/03/2015 e a previsão de conclusão é para o primeiro 

semestre de 2016. A rota contará com 22 km de ciclofaixa e faixa compartilhada (pista e 

calçada). A SMAC contratou a consultoria ifluxo para elaborar o projeto. O Instituto de 

Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) e a organização Redes da Maré também 

contribuíram nesse planejamento. 

Figura 35: Ciclorrota do programa Rio Capital da Bicicleta para a região da Maré - 2014. 

 
Fonte: IPP, 2015. 
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12.3 PREVISÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA 

Verificamos na planilha de investimentos e ações da Prefeitura nas áreas pacificadas que as 

secretarias de Educação e de Saúde tem previsão de ações especificas na Maré até 2016.  

12.3.1 EDUCAÇÃO 

Inauguração de sete EDIs e 12 escolas até 2016, como parte do projeto Fábricas de Escolas 

do Amanhã. O projeto tem como objetivo macro a reorganização da rede e implantação do 

Turno Único na cidade. A meta global a ser atingida é 35% das matrículas em turno único 

até 2016, o que corresponde a 227 mil matrículas. A ideia da reorganização é estabelecer 

três tipos de faixas escolas: a EDI (que corresponde à creche e pré-escola), o primário (o 

que corresponde do 1º ao 6º ano) e o ginásio (7º ao 9º ano + EJA). Para tal, houve a divisão 

da cidade em 232 áreas para atender o fluxo escolar, processo este realizado em parceria 

com o IPP. Vale ressaltar o planejamento integrado com o governo do estado para a 

construção e o compartilhamento de escolas de ensino médio. Das 232 áreas da cidade, 

foram estabelecidas 31 áreas prioritárias, com os seguintes critérios: áreas com 

crescimento populacional; “infraestrutura social” existente ou futura (Clínica da Família, 

MCMV e acesso a transporte de massa); mais de 80% da solução para implantação do 

Turno Único poderia ocorrer com terrenos da prefeitura; áreas mais vulneráveis da cidade. 

A Maré está nesse planejamento; 

12.3.2 SAÚDE 

Duas novas Clínicas da Família até 2016, atingindo assim 100% de cobertura do ESF. Cada 

equipamento contará com 10 equipes da ESF e 04 equipes de saúde bucal. 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DADOS E INFORMAÇÕES COLETADOS 

Tal como explicitado no início deste documento, o mesmo se propõe a consolidar um 

conjunto de dados e informações já disponíveis sobre a Maré, bem como informações 

apresentadas e discutidas com o poder público. 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              127 

 
 

Consideramos que, por estar delimitada entre vias estruturais da cidade (Avenida Brasil, 

Linhas Amarela e Vermelha, entre outras) a localização do bairro Maré é privilegiada. Fato 

que se intensifica ainda mais com a implantação do BRT TransCarioca e do BRT TransBrasil. 

Contudo, tais delimitadores geográficos são muito importantes para entender o processo 

de baixa integração física e social do bairro em relação a si mesmo e à cidade. 

 

Embora o bairro apresente um bom quantitativo de linhas de ônibus que passam ao longo 

de seu perímetro na Avenida Brasil, não apresenta circulação de transporte coletivo 

regularizado dentro de seu território, fato que se agrava ainda mais pelas condições 

urbanísticas e a alta densidade local.  

 

No que se refere à densidade demográfica, vale estabelecer uma diferenciação entre os 

indicadores dos conjuntos habitacionais e das favelas, as quais geralmente têm taxas mais 

altas que àqueles. Segundo os dados do Censo de 2010, por exemplo, enquanto as 

comunidades Maré (Rua Guilherme Frota) e Nova Holanda possuem taxas de 2.113 hab/ha 

e 920,75 hab./ha respectivamente, no outro extremo, as favelas de Avenida Canal e 

Avenida Canal II têm densidades de 133,63 hab./ha e 74,5 hab./ha respectivamente. Ainda 

segundo o Censo, 67,7% da população da Maré vive em sete localidades (comunidades ou 

conjuntos), com uma média de densidade de 711,2 hab./ha. entre elas, ou seja, quase sete 

vezes maior que o município. Consideramos que qualquer ação de planejamento para o 

bairro terá de levar em consideração este aspecto. 

 

Ainda com relação aos indicadores sócio-demográficos, outros pontos chamam atenção. 

Ao observarmos os dados de educação, vale ressaltar que as taxas de pessoas não 

alfabetizadas na Maré são superiores tanto em relação à RA Ramos quanto ao município do 

Rio de Janeiro para todas as faixas etárias apresentadas. Particularmente preocupante é a 

taxa de meninos entre 8 e 9 anos (11,9%) e o número absoluto de pessoas (7.445), 

especialmente mulheres (3.862), não alfabetizadas com mais de 15 anos. Embora a faixa 
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etária mais velha tenha uma taxa de analfabetismo de 7,7%, portanto mais baixa que o 

índice da faixa etária anterior, o número bruto de pessoas não alfabetizadas com mais de 

15 anos é muito mais elevado. O número de pessoas não alfabetizados com mais de 15 

anos corresponde a 88,8% de todos os não alfabetizados da Maré, sendo que deste 

percentual, a maioria são mulheres. 

 

No que diz respeito aos indicadores de rendimento, destacam-se negativamente os índices 

para rendimento nominal mensal domiciliar per capita dos domicílios particulares na Maré: 

agregando as primeiras quatro faixas de estudo (até um salário mínimo per capita) para 

este indicador pode-se perceber que aproximadamente ⅔ dos domicílios da Maré tem um 

rendimento mensal per capita de até um salário mínimo, um índice bem mais elevado que 

a cidade (38%) e RA Ramos (42%). Em relação à área total de estudo, apenas 5,5% dos 

domicílios possuem renda domiciliar per capita de mais de dois salários mínimos - quase 

sete vezes menor que o município e cinco vezes menor que a RA Ramos.  

 

Ainda sobre este tema, mas em relação aos dados de responsáveis pelos particulares 

permanentes, a maior diferença entre a Maré e a cidade está nas faixas salariais de “mais 

de ½ a 1 salário mínimo” e “mais de três salários mínimos”. Com relação à primeira faixa, 

32,2% dos domicílios na Maré possuem um responsável que obtém entre ½ salário mínimo 

e 1 salário mínimo, ao passo que na cidade esse índice fica em 17,1%. Com relação à 

segunda faixa, 5,1% dos domicílios na Maré possuem responsável com renda superior a 

três salários mínimos; já para a cidade esse índice sobe para 33,3%, o que evidencia um 

grande abismo entre os indicadores de renda da Maré em comparação com a cidade. 

 

Tais cenários são corroborados pelos resultados do IDS, formulado pelo IPP. Com base nos 

Censos Demográficos do IBGE de 2000 e 2010, os indicadores apontam a Maré como um 

dos bairros de indicadores mais baixos da cidade, com quase nenhuma evolução entre esse 

período de uma década. 
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Acreditamos que as informações acima apresentadas, principalmente os dados relativos à 

renda, apresentam-se como um dos maiores desafios para a atuação do poder público e 

sublinham a importância da atuação no que diz respeito à geração de novos empregos e a 

ampliação das fontes de emprego já existentes na área, tendo também em vista os 

investimentos em mobilidade da região.  

 

O perfil dos empreendimentos da área mostra umas das carências e potencialidades da 

atividade econômica atual e do mercado de trabalho na Maré. Atualmente os negócios na 

área em processo de pacificação são tipificados por seu pequeno porte e seus baixos níveis 

de capital, tecnologia, e qualificação profissional. Cerca de 70% dos empreendimentos 

contam com dois ou um só emprego e 86,6% não possuem sócios. 80,8% de todos os 

empreendimentos não contam com serviço de internet e 78,4% não têm computador. Tal 

cenário demonstra o grande potencial para programas de educação empresarial e 

informática para gerar novos empregos e mover as já existentes em direção à formalização, 

fato que pode ter sinergia com as atividades da Secretaria de Ciência e Tecnologia da 

Prefeitura Municipal, a qual não possui atuação em projetos e/ou programas na Maré. 

 

Ainda com relação ao Censo de Empreendimentos Maré, as reivindicações mais comuns 

dentre os empreendedores são por serviços bancários e presença de agência de Correios. A 

instalação de uma agência bancária também foi uma das demandas no documento “A 

Maré que Queremos”. Os dados apresentados podem indicar que a Maré sofre com a falta 

de inclusão financeira em que a carência de instituições bancárias é só um traço. Segundo 

tal estudo, apenas 19% dos empreendedores pesquisados aceitam cartões de crédito como 

instrumento de pagamento e apenas 4,2% dizem que esta forma de pagamento predomina 

no faturamento da empresa. A ausência de intermediárias financeiras existe também na 

relação entre o empreendedor e seus fornecedores - apenas 14,5% usam cartão de crédito 

como forma de pagamento. 
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No que tange aos itens de infraestrutura (energia elétrica, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos), embora todos eles tenham apresentado bons 

resultados na média e, às vezes, até superiores em comparação com a cidade, duas 

situações destacam-se negativamente. A primeira delas com relação aos indicadores de 

energia elétrica, as comunidades Vila do Pinheiro e Avenida Canal possuem altos índices 

distribuição de energia elétrica sem medição; já com relação aos índices de esgotamento 

sanitário, as comunidades Avenida Canal, Avenida Canal II e Pata Choca possuem alta taxa 

de inadequação no sistema. Situações essas que são pontuais e que podem ser alvo de 

ações localizadas do poder público para a melhora das condições de vida dos moradores. 

 

Ainda com relação aos itens de infraestrutura, é importante observar que não há como 

avaliar a qualidade dos serviços prestados através dos dados apresentados. Conforme já 

informado nas respectivas seções, tal avaliação e qualificação desses dados podem ser 

realizadas através da consulta por outras fontes de informações e pesquisas 

complementares, e também através da realização do Mapa Rápido Participativo (MRP), 

ferramenta de avaliação das condições urbanas, elaborado pelo Programa Rio+Social para 

seus territórios de atuação. 

 

Tratando do tema de drenagem, é importante destacar que a rede de drenagem natural 

região sofreu grande processo de descaracterização em virtude do processo de expansão 

urbana, obras de canalização e aterros. O principal rio de drenagem da área, o rio Ramos, 

possui parte de seu curso d’água com construções em alvenaria e palafita e, além disso, 

sofre constantes inundações. Conforme informações compartilhadas em reuniões, sobre o 

tema em questão, não há previsão de obra de canalização de rios para a Maré, fato este 

que consideramos de total prioridade para o bairro, uma vez que tal situação reflete 

diretamente na saúde e qualidade de vida dos cidadãos que lá vivem. 
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No que concerne ao meio ambiente, a Maré conta com uma área de conservação, que é 

uma das poucas áreas verdes do bairro, o Parque Ecológico Municipal do Pinheiro que fora 

transformado em APA em 1991 e que se destaca como espaço local de lazer. Apesar de 

sofrer com a má conservação durante anos o local nunca foi abandonado pelos moradores 

que, mesmo em más condições e falta de iluminação, continuam a frequentar o espaço. 

Após articulação do Programa Rio+Social em conjunto com a Força de Pacificação da Maré , 

e em parceria com órgãos municipais e organizações locais, foi realizada uma grande ação 

de conscientização ambiental no Parque, promovendo o plantio e doação de mudas para 

moradores. 

 

Ao tratarmos do tema da segurança pública, notamos que assim como grande parte das 

favelas, conjuntos habitacionais e comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, a 

população da Maré vive em um contexto de disputas territoriais entre traficantes e milícias 

pelo controle desses espaços, bem como a inserção da polícia exercendo ações repressivas 

contra esses grupos. 

 

O caráter estigmatizante que este contexto de dominação do tráfico e a periculosidade 

dessas regiões exercem sobre os moradores, tem como consequência violências 

psicológicas e físicas diárias à população local. Nos mais de três milhões de m² de território, 

a área em processo de pacificação passou por diversas divisões que estabeleceram 

fronteiras invisíveis impostas por esta dominação. 

 

O processo de preparação para instalação das UPPs na Maré iniciou-se em abril de 2014 

com a ocupação do território pelas tropas da Força de Pacificação. Após um ano de 

ocupação, a PMERJ passou gradativamente a controlar a segurança do conjunto de favelas 

da Maré que poderá receber até quatro UPPs. 
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APÊNDICES 

Figura 36: Percentual de Pessoas de 8 a 9 anos Não-Alfabetizadas segundo as Comunidades 

e Conjuntos Habitacionais na área em Processo de Pacificação da Maré – 2010. 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015. p. 26 
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Figura 37: Percentual de Pessoas de 10 e 14  Anos Não Alfabetizadas segundo as 

Comunidades e Conjuntos – 10 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015. p. 29 



   DIAGNÓSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA MARÉ 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |SECRETARIA DA CASA CIVIL |INSTITUTO PEREIRA PASSOS              137 

 
 

Figura 38: Percentual de Pessoas com 15 ou mais anos de idade Não Alfabetizadas segundo 

os setores censitários das Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em Processo de 

Pacificação da Maré – 2010. 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015. p. 32 
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Figura 39: Percentual de Domicílios Particulares com Renda Mensal declarada per capta: 

RDPC até ¼ de Salário Mínimo segundo os Setores Censitários das Comunidades e 

Conjuntos Habitacionais na área em Processo de Pacificação da Maré – 2010. 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015. p. 35 
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Figura 40: Percentual de Pessoas Responsáveis com Rendimento Declarado: Renda Mensal 

de até 1 Salário Mínimo segundo os Setores Censitários das Comunidades e Conjuntos 

Habitacionais na área em Processo de Pacificação da Maré – 2010. 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015. p. 37. 
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Figura 41: Percentual de Domicílios Particulares Permanentes com Energia Elétrica da 

Companhia Distribuidora e com Medidor ou Relógio segundo os setores censitários das 

Comunidades e Conjuntos Habitacionais na área em Processo de Pacificação da Maré – 

2010. 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015 p. 22.. 
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Figura 42: Percentual de Domicílios Particulares Permanentes com Acesso a Abastecimento 

de Água Adequado segundo os setores censitários das Comunidades e Conjuntos 

Habitacionais na área em Processo de Pacificação da Maré – 2010. 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015. p. 15. 
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Figura 43: Percentual de Domicílios Particulares Permanentes com Acesso a Esgotamento 

Adequado segundo os setores censitários das Comunidades e Conjuntos Habitacionais na 

área em Processo de Pacificação da Maré – 2010. 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015. p. 17. 
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Figura 44: Percentual de Domicílios Particulares Permanentes com Acesso a Coleta de Lixo 

Adequado segundo os setores censitários das Comunidades e Conjuntos Habitacionais na 

área em Processo de Pacificação da Maré – 2010. 

 

Fonte: IPP. Panorama dos Territórios – Comunidades e Conjuntos em Pacificação da Maré. Rio de Janeiro, 

2015. p. 19. 
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Categorias Tipos de Empreendimentos Inseridos 

Audiovisual 

Buffet; salões de festas; lojas de artigos para festas;  locadoras de 
CDs e DVDs; empresas de equipamentos de som, iluminação e palco; 
empresas de telemensagem, TVs por assinatura, empresas de 
aluguel e venda de cadeiras e mesas para festas e empresas de som 
automotivo 

Bebidas e Alimentação 
Aviários, açougues e peixarias; bares, quiosques e trailers; 
lanchonetes, sorveterias e docerias;  pizzarias, pensões, restaurantes 
e padarias. 

Conserto, Manutenção e 
Mecânica 

Oficina de automóveis, funilaria e eletricistas, borracheiro, pintores, 
mecânicos de carros e motos, mecânicos náuticos e industriais, 
empresas de conserto e manutenção de aparelhos eletrônicos e 
eletrodomésticos, conserto e manutenção de microcomputadores e 
celulares. 

Construção e Indústria 
Marcenarias, lojas de materiais de construção, metalúrgica, 
serralherias, vidraçarias, soldadores, equipamentos de proteção 
individual, loja de ferragens. 

Educação Creches, escolas, cursos, professores particulares. 
Eletrodomésticos e 
Eletrônicos 

Revenda de produtos novos, usados e acessórios. 

Mercados e Mercearias  Mercados (mini e super), mercearias, sacolões e armazéns. 
Outros Produtos e serviços diversos ou não especificados. 

Produtos para o lar 
Lojas de decoração; roupas de cama, mesa e banho; lojas de 
quadros; estofadores e loja de móveis. 

Serviços Artísticos Ateliê. 

Serviços diversos e 
distribuidores 

Armarinho, bazar, bancas de jornal, chaveiros, distribuidores, pet 
shop, ferro-velho, capoteiro, borracheiro, lava-jato, casa lotérica e 
estacionamentos. 

Serviços Gráficos e 
Papelarias 

Gráficas, papelarias e lojas voltadas para impressão e revelação de 
fotografias. 

Serviços ligado    s à saúde e 
estética 

Consultórios de especialidades médicas, salões de beleza e 
esteticistas, barbearias, farmácias e drogarias, perfumarias, óticas, 
academias de ginástica, estúdios de tatuagem. 

Tecnologia 
Lan houses, lojas de produtos de informática e games, empresas de 
recarga de cartuchos. 

Telefonia Revenda de acessórios e postos telefônicos. 

Transporte 
Fretes, transportadoras, pontos de táxi, agências de viagens e 
empresas de motoboys. 

Vestimenta e Serviços 
Vinculados 

Alfaiatarias, confecções, costurarias, comércio de roupas, calçados e 
acessórios. 
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    Tipificações de Empreendimentos Quant. % 
  Bebidas e Alimentação 936 38,0% 
  Serviços ligados à saúde e estética 355 14,4% 
  Vestimenta e Serviços Vinculados 245 9,9% 
  Conserto, Manutenção e Mecânica 193 7,8% 
  Serviços diversos e distribuidores 162 6,6% 
  Construção e Indústria 136 5,5% 
  Mercados e Mercearias  117 4,7% 
  Outros 75 3,0% 
  Tecnologia 47 1,9% 
  Educação 43 1,7% 
  Serviços Gráficos e Papelarias 42 1,7% 
  Audiovisual 39 1,6% 
  Produtos para o lar 34 1,4% 
  Transporte 21 0,9% 
  Telefonia 15 0,6% 
  Eletrodomésticos e Eletrônicos 4 0,2% 
  Serviços Artísticos 1 0,0% 

Total de Empreendimentos 2.465 100,0% 

Tipificações de empreendimentos da Maré - Categorias 
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Empreendimentos por 
favela e conjunto 

Quant. % 
Empreendimentos por 

favela e conjunto 
Quant. % 

Parque União 404 16,39% Marcílio Dias 97 3,94% 
Vila do Pinheiros 294 11,93% Parque Rubens Vaz 90 3,65% 
Parque Maré 265 10,75% Salsa e Merengue 82 3,33% 
Nova Holanda 263 10,67% Conjunto Esperança 63 2,56% 
Vila do João 256 10,39% Praia de Ramos 63 2,56% 
Baixa do Sapateiro 233 9,45% Conjunto Pinheiros 54 2,19% 

Morro do Timbau 119 4,83% 
Conjunto Bento Ribeiro 
Dantas 

45 1,83% 

Parque Roquete Pinto 99 4,02% Nova Maré 38 1,54% 

Tipificações de empreendimentos da Maré  

 

Tipificações mais recorrentes de empreendimentos da Maré 

14,4% 
9,9% 

7,8% 

6,6% 
4,7% 

3,0% 

1,7% 

1,4% 

0,9% 
0,0% 

Serviços ligados à saúde e estética

Vestimenta e Serviços Vinculados

Conserto, Manutenção e Mecânica

Serviços diversos e distribuidores
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Transporte

Serviços Artísticos
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      Conjunto Esperança                     Vila do João                        Conjunto Pinheiros                      Vila do Pinheiro 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

    

Tipificações de empreendimentos da Maré – Percentagem por favelas e conjuntos 
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Com exceção do Conjunto Bento Ribeiro Dantas, que apresenta uma percentagem de 

55,6%, as demais favelas e conjuntos expostas neste quadro apresentam uniformidade na 

percentagem de empreendimentos da categoria Bebidas e Alimentação, variando entre 

30,6%, na Vila do Pinheiro, até 38,9%, no Conjunto Pinheiros. Há uma variação nas 

tipificações de empreendimentos que aparecem como segunda e terceira mais 

encontradas nas favelas e conjuntos pesquisados. Das oito comunidades apresentadas no 

quadro, em quatro delas (Baixa do Sapateiro, 10,3%; Morro do Timbau, 12,6%; Salsa e 

Merengue, 22%; e, Vila do João, 17,6%) a categoria Serviços Ligados à Saúde e Estética, 

aparece como a segunda tipificação mais encontrada.  A favela da Baixa do Sapateiro foi a 

única que apresentou empate entre duas categorias, apresentando 10,3% de 

empreendimentos também na categoria de Serviços Diversos e Distribuidores. Outros dois 

conjuntos tiveram como segunda categoria mais observada, o setor de Vestimenta e 

Serviços, apresentando 15,9% no Conjunto Esperança e 15% Vila do Pinheiro. Enquanto o 

Conjunto Bento Ribeiro Dantas e Conjunto Pinheiros apresentaram 15,6% e 13,0%, nas 

categorias Mercados e Mercearias e Conserto, Manutenção e Mecânica, respectivamente. 

 

Dos oito conjuntos e favelas representados neste quadro, destacam-se o Conjunto Nova 

Maré, com 50% dos empreendimentos da categoria Bebidas e Alimentação e Praia de 

Ramos, com 71,4% dos empreendimentos nessa mesma categoria, o maior percentual 

entre todas as favelas e conjuntos pesquisados.  
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