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1. Introdução  
“Resiliência urbana é a capacidade de indivíduos, comunidades, instituições, 
negócios e sistemas de uma cidade de sobreviver, adaptar-se e prosperar, não 

importando os choques e estresses a que são submetidos. “ 

Estratégia de Resiliência do Rio de Janeiro 

Em 2013, o Rio de Janeiro entrou para a lista das 32 primeiras cidades selecionadas para a 

rede "100 Cidades Resilientes" (100RC), da Fundação Rockefeller. Com o projeto, o Rio 

ganhou suporte técnico para elaborar um plano de resiliência municipal, além de ter a 

possibilidade de trocar experiências com outras cidades, como Medelín (Colômbia), 

Melbourne (Austrália) e Nova Orleans (EUA). 

O projeto da 100RC forma uma rede global de cidades resilientes para compartilhar boas 

práticas e informações, para que elas superem desafios urbanos como as áreas de risco ou 

ocupações irregulares, vulneráveis às chuvas, enchentes e deslizamentos. O objetivo é tornar 

as cidades melhor preparadas para resistir a eventos extremos, sejam naturais ou causados 

pelo homem, e aptas a se recuperar rapidamente, saindo mais fortes do que antes. 

Cidades resilientes são formadas por bairros resilientes. Por sua vez, bairros resilientes são 

formados por cidadãos resilientes. A partir desta perspectiva, em 2014, a Prefeitura do Rio 

de Janeiro iniciou uma parceria com o WRI Brasil para desenvolver uma ferramenta que 

medisse a resiliência de comunidades e seus integrantes. Foi desenvolvida, então, de forma 

participativa, a Avaliação Comunitária de Resiliência Urbana (UCRA, sigla do inglês Urban 

Community Resilience Assessment) que foi aplicada em duas comunidades como parte de 

Imagem 1 – Moradores do Morro dos Macacos 
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um projeto piloto – Morro da Formiga e Morro dos Macacos. Em 2017, a nova administração 

do município do Rio, através da nova Subsecretaria de Planejamento e Gestão 

Governamental criou a Coordenação de Sustentabilidade e Resiliência para dar continuidade 

às atividades relacionadas aos compromissos internacionais assumidos pela cidade. 

Identificando o valor do trabalho desenvolvido, a Coordenação assumiu a continuidade do 

projeto, dando suporte ao WRI para sua conclusão. 

Após a identificação dos principais desafios de resiliência nas duas comunidades por meio da 

avaliação UCRA, foram organizadas em conjunto com a Defesa Civil oficinas para validar o 

método e identificar os principais problemas e soluções locais. Nas oficinas, após apresentar 

os resultados obtidos pelo UCRA para a comunidade, os resultados do diagnóstico foram 

aprofundados e, junto com os moradores, identificou-se demandas e soluções da 

comunidade que poderiam aumentar a resiliência local. Desse processo colaborativo que 

envolveu residentes locais, Associação de Moradores, WRI Brasil, Coordenação de 

Sustentabilidade e Resiliência, Defesa Civil e diversos outros órgãos da Prefeitura do Rio de 

Janeiro nasceu o documento Soluções de Resiliência para a comunidade Morro ds Macacos. 

A partir do diagnóstico apresentado pelo UCRA e do conseguinte trabalho com as 

comunidades locais, o documento apresenta um conjunto de ações voltadas para aumentar a 

resiliência do Morro dos Macacos, ou seja, para tornar a comunidade mais preparada para 

lidar com eventuais choques e estresses que afetem a normalidade cotidiana local.  
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2. Morro dos Macacos 

2.a Descrição da Comunidade 

Localizado no bairro de Vila Isabel, o Morro dos Macacos integra o Terreirinho, região 
formada pela união das comunidades do Pau da Bandeira e Parque Vila Isabel. Com uma 
população de 5.072 habitantes divididos em 1.384 domicílios, a comunidade é caracterizada 
pela Defesa Civil como uma ocupação vulnerável de alto risco e por isso integra o programa 
Comunidades Resilientes da Defesa Civil bem como tem instaladas as sirenes de alerta para 
eventuais emergências.  

A região também abriga a décima terceira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) instalada 
pelo Estado do Rio de Janeiro. Em 30 de novembro de 2010 foi inaugurado a UPP Macacos, 
que cobre tanto a comunidade do Morro dos Macacos como Parque Vila Isabel. A Figura 1 
detalha a abrangência de ação da UPP.  

Segundo dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE, 88% dos moradores declaram seus 
domicílios como sendo próprios. Em relação à infraestrutura, 97,6% dos domicílios 
declararam ter acesso adequado à rede geral de água, 92,7% declararam ter acesso à 
esgotamento básico e 87,6% dos domicílios são cobertos pela coleta de lixo. É importante 
frisar que além dos dados serem de 2010, os números referentes à infraestrutura relatam 

Figura 1 - Limite UPP Macacos. Fonte: Rio+Social (2016).  
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apenas se existe o acesso ou não, e não sua qualidade. Não é levado em conta aspectos como 
se a falta de água na comunidade é uma realidade ou não ou frequência da coleta de lixo.  

2.b Por que fortalecer resiliência no Morro dos 
Macacos 

A cidade de Rio de Janeiro está exposta a uma variedade de riscos que a mudança do clima 
traz. A Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro, 
lançada em 2016, estabelece os principais impactos climáticos que atingem o município. 
Estes são:  

• Elevação do nível médio do mar e ondas 

• Escorregamento de massa 

• Olha e onda de calor 

• Inundação 

• Estiagem/Seca 

Embora a mudança do clima seja um evento que está acontecendo globalmente, o Plano 
Nacional de Adaptação do Brasil reconhece que os impactos climáticos serão sentidos de 
forma desigual territorialmente. É importante, portanto, planejar para combater os impactos 
climáticos pelo olhar territorial.  

A comunidade Morro dos Macacos está situada em uma área de alto risco a deslizamentos de 
terra. Em 2011 a Defesa Civil instalou sirenes de alerta que são acionadas em caso de chuvas 
fortes acima de níveis críticos. As sirenes são monitoradas desde o Centro de Operações da 
Cidade e a Defesa Civil trabalha com os moradores para aumentar a percepção de risco e na 
mudança de hábitos e comportamentos dos moradores. Além disso, na favela existem 
questões de vulnerabilidade social como a baixa gestão de resíduos, segurança, coesão social 
baixa entre os moradores e pouco acesso a oportunidades e recursos econômicos.  

Comunidades com níveis elevados de vulnerabilidade social estão desproporcionalmente 
mais expostas aos riscos da mudança do clima. Como favelas a assentamentos urbanos 
informais não são homogêneos, é importante entender as diferentes necessidades das 
comunidades e identificar soluções de resiliência apropriadas. O planjemaneto para a 
resiliência urbana é mais efetivo quando os planos respondem às necessidades e 
características específicas dos territórios, o que é o objetivo do UCRA.  
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3. Metodologia para 

elaboração de soluções de 

resiliência 
A fim de demonstrar como foram construídas as soluções de resiliência, esse capítulo destaca 
a metodologia aplicada.  

A metodologia para a elaboração da estratégia de resiliência do Morro dos Macacos consistiu 
em três principais etapas, destacadas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Etapas da metodologia para a elaboração das soluções de resiliência 

 

A primeira etapa teve como objetivo aplicar a ferramenta UCRA para elaborar um 
diagnóstico e identificar os principais problemas de resiliência da comunidade.  

A segunda etapa buscou aprofundar os problemas mais críticos e elaborar possíveis soluções 
de resiliência.  

A terceira etapa teve como objetivo selecionar as soluções mais viáveis, mapear os pontos 
críticos de implementação e os parceiros chaves para a construção de uma estratégia de 
resiliência. 

 

Etapa 1 

A primeira etapa desenvolveu o diagnóstico do UCRA que está resumido na Tabela 1 abaixo.  
Os resultados da aplicação do UCRA no Morro dos Macacos revelaram os principais desafios 
de resiliência de acordo com a ferramenta.  

Etapa 1

•Aplicar 
ferramenta 
UCRA.

•Desenvolver 
diagnóstico de 
resiliência.

Etapa 2

•Selecionar 
indicadores 
mais críticos. 

•Identificar 
possíveis 
soluções de 
resiliência.

Etapa 3

•Selecionar 
soluções de 
resiliência 
mais viáveis. 

•Identificar 
pontos críticos 
para 
implementação 
e parceiros 
chaves. 
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Tabela 1 – Resultados do diagnóstico UCRA 

 

Categoria e Indicador Resultado  

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

e
 C

o
n

te
x

tu
a

l 

Vulnerabilidade do Local 4.0 

Rotas de Evacuação 5 

Habitação Informal 3 

Áreas de Alto Risco - 

Vulnerabilidade Social Pré-Existente 3.0 

Características Socioeconômicas 3 

Taxa de Crime 3 

Acesso à Serviços Urbanos 3.8 

Acesso à Água 5 

Acesso à Saneamento 4 

Acesso à Energia Elétrica 2 

Acesso à Coleta de Lixo 4 

Acesso à Pontos de Apoio e Unidades Básica de Saúde* 
Acesso à Pontos de Apoio 

- 

Acesso à Unidades Básicas de Saúde - 

R
e

s
il
iê

n
c

ia
 C

o
m

u
n

it
á

ri
a
 

Coesão Social 2.8 

Engajamento Político 1.3 

Número de Vizinhos Conhecidos pelo Primeiro Nome 3.8 

Número de Telefones de Vizinhos Salvos 2.6 

Socialização Regular no Bairro 2.1 

Socialização Irregular no Bairro 2.0 

Vínculo ao Bairro 3.9 

Sensação de identidade comunitária 4.1 

Preparo Comunitário 5.0 

Simulações de Resiliência nas Escolas 5.0 

Núcleo de Resiliência do Bairro 5.0 

Áreas de Risco Cobertos por Sirenes de Alerta 5.0 

C
a
p

a
c

id
a

d
e

 I
n

d
iv

id
u

a
l 

Percepção de Risco Climático 3.4 

Conhecimento e Hábitos 1.8 

Conhecimento de Hábitos Resilientes 1.0 

Prática de Hábitos Resilientes 1.5 

Treinamento em Resiliência 1.2 

Acesso a Previsão de Tempo 3.3 

Preparo Individual 2.0 

Kits de Resiliência 1.7 

Cópias Autenticadas de RG e CPF 2.2 

Comunicação 4.1 

Posse de celular 4.3 

Acesso individual à internet 3.9 

Preparo Emergencial 2.0 

Conhecimento de Números de Emergência 2.5 

Acesso à Números de Emergência 2.4 

Cadastro em Sistema de Alertas 1.2 

Recursos Econômicos 2.2 

Segunda Fonte de Renda 3.1 

Poupança Emergencial 1.3 

Investimento em Resiliência 2.3 
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Etapa 2 

Na segunda etapa foi realizada uma oficina na Associação de Moradores onde os resultados 
da Etapa 1 foram apresentados para os moradores da comunidade para discussão e 
validação. Verificou-se que alguns dos resultados da ferramenta não condiziam com a real 
situação, por limitações dos dados utilizados. Por exemplo, ocorreu inconsistência com a 
avaliação da coleta de lixo que, apesar de ter recebido nota 4 na avaliação UCRA, é 
considerado pelos moradores um dos grandes problema da comunidade. 

Após apresentação e discussão sobre os maiores problemas da comunidade os moradores 
foram convidados a identificar quatro principais indicadores que eles desejavam aprofundar 
e pensar em possíveis soluções de resiliência. A Tabela 2 identifica os indicadores mais 
votados. 

 

Tabela 2 - Resultados da Votação por Comunidade 

Indicador Aspecto  

1 Vulnerabilidade Contextual Acesso à Coleta de Lixo 

2 Resiliência Comunitária Engajamento Político 

3 Capacidade Individual Conhecimento de Hábitos Resiliente 

4 Resiliência Comunitária Número de Telefones de Vizinhos Salvos 

 

Uma vez identificado os pontos focais, os moradores identificaram possíveis soluções para os 
assuntos selecionados. As soluções propostas estão listadas na Tabela 3 abaixo.  

 

Tabela 3 - Soluções propostas identificadas pelos moradores 

Acesso à Coleta de 
Lixo 

• Campanhas educadionais em escolas, nas igrejas e em 
mutirões para conscientizar moradores da comunidades a 
destinar o lixo corretamente. 

• Mapear bolsões de lixo e criar campanhas específicas para 
cada parte. 

• Criar grupos de “guardiões” para bolsões de lixo. 

• Instalar mais caçambas. 

• Voltar o programa de Gari Comunitário  

• Dar mais autonomia para a Associação de Moradores para 
que ela possa encaminhar soluções. 

Engajamento Político 

• Melhorar a comunicação das reuniões (por auto-falantes, nas 
igrejas, investir em propaganda). 

• Melhorar o retorno sobre as demandas, quais decisões foram 
efetivadas. 

• Marcar mais reuniões no sábado para aumentar a 
participação das mulheres. 

• Melhorar a participação dos órgãos públicos, comerciantes e 
jovens nas reuniões. 
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• Para jovens, proporcionar atividades esportivas, culturais e 
de funk. 

• Melhorar a facilitação das reuniões: mais rápidas, diretas e 
interativas e que tenham soluções. 

• A Associação de Moradores deve proporcionar atividades 
além de reuniões para aproximar mais a comunidade e 
varios grupos dentro da comunidade (mulheres, crianças, 
idosos, etc.). 

Conhecimento de 
Hábitos Resilientes 

•  Palestras de conscientização. 

• Campanhas de comunicação como anúncios em redes 
sociais, panfletagem, cartazes, anúncios em radio. 

• Informar o que são os riscos, o que é resiliência e como agir. 

• Engajar mais a comunidade para participar das reuniões. 

• Marcar reuniões em fins de semana, com mais informação 
passada através de conversa. 

• Importância de respeito à natureza. 

• Incentivar a conversa sobre o assunto entre vizinhos. 

• Incentivar mais diálogo e interação entre as pessoas da 
comunidade, com a Defesa Civil e a Prefeitura. 

Número de Telefones 
de Vizinhos Salvos 

• Campanha de comunicação para trocar número de telefone 
com o vizinho. 

• Ajudar pessoas idosas a trocarem número de telefone com o 
vizinho. 

• Aumentar o diálogo e confiança entre vizinhos. 

• Marcar mais reuniões e aumentar o contato na Associação 
de Moradores. 

• Usar a radio comunitária para facilitar os anúncios. 

• Divulgar informação em pontos de união para fortalecer 
vínculos entre vizinhos. 

• Facilitar a forma de fazer sugestões de melhoria e por meio 
de uma ficha simples. 

• Instalar “SOS Comunidade”. 

• Aumentar a participação nas reuniões da Associação de 
Moradores. 

• Igrejas podem anunciar reuniões. 

 

Etapa 3 

O encontro da terceira etapa ocorreu na Associação de Moradores na comunidade Morro dos 
Macacos. Na oficina, o primeiro objetivo foi listar as soluções levantadas no primeiro 
encontro e votar nas três soluções mais importantes por assunto prioritário (Imagem 2). 
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Imagem 2 – Moradoras do Morro dos Macacos votam nas três melhores soluções de 
resiliência. 

 

 

O segundo objetivo foi identificar locais críticos para a implementação das soluções na 
comunidade. Para este fim, foi desenvolvido um mapa da comunidade no qual os moradores 
levantaram pontos críticos para cada uma das soluções de resiliência. A figura 3 abaixo 
destaca um dos quatro mapas que foram produzidos. 

Por fim, os moradores mapearam os parceiros chaves e necessários para a implementação de 
cada solução.  

 

 

Figura 3 – Mapas do Morro dos Macacos com pontos de implementação identificados 
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4. Resultados: Soluções de 

Resiliência 
Esse capítulo destaca os resultados e as soluções finais de resiliência que foram selecionadas 
pelos moradores do Morro dos Macacos. Primeiro mostramos quais foram as soluções finais. 
Depois, analisamos quem é o principal ator para cada solução e como as soluções 
contribuem para aumentar a resiliência da comunidade.  

Resultados Finais: as soluções de resiliência 

Tabela 4 abaixo lista as soluções de resiliência finais que foram selecionadas como 

prioritárias pelos moradores. Para cada assunto prioritário, os moradores selecionaram as 

três soluções mais importantes. No total são 14 soluções de resiliência. Listamos todas as 

soluções onde houve empate. As soluções estão detalhadas no Anexo I deste documento.  

 

Tabela 4 – Soluções de resiliência finais 

Acesso à 
Coleta de Lixo 

1. Volta do Gari Comunitário de forma que não sejam sobre carregados. 
2. Instalar mais caçambas. 
3a. Campanhas educacionais nas escolas, igrejas e em mutirões de catar 
lixo para conscientizar os moradores a destinar o lixo corretamente. 
3b. Criar grupos de “guardiões” para bolsões de lixo. 
3c. Dar mais autonomia para a Associação dos Moradores encaminhar 
soluções.  

Engajamento 
Político 

1. A Associação de Moradores deve proporcionar atividades além de 
reuniões para aproximar mais a comunidade e vários grupos dentro da 
comunidade. 
2. Melhorar o retorno sobre as demandas, quais decisões foram efetivadas. 
3. Melhorar a participação dos órgãos públicos, comerciantes e jovens nas 
reuniões. 

Conhecimento 
de Hábitos 
Resilientes 

1. Incentivar o diálogo e interação entre as pessoas da comunidade com a 
Defesa Civil  e Prefeitura. 
2. Associação de Moradores deColEngve proporcionar atividades além das 
reuniões para aproximar mais a comunidade e vários grupos dentro da 
comunidade 
3. Campanhas de comunicação como anúncios em redes sociais, 
panfletagem, cartazes e anúncios em rádios.  

Número de 
Telefones de 

Vizinhos 
Salvos 

1. Ajudar pessoas idosas a trocarem número de telefone com o vizinho. 
2. Campanha de comunicação para as pessoas trocarem número de 
telefone com o vizinho. 
3. Divulgar informações em pontos de união para fortalecer vínculos entre 
os vizinhos.  
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Fortalecendo a resiliência de Morro dos Macacos 

A resiliência é um conceito sistêmico, ou seja, não linear. Cada solução de resiliência deve 
contribuir para a resiliência da comunidade como um todo. Para este fim, foram 
identificados os co-benefícios de resiliência que cada solução pode causar. Nesse exercício 
não houve a participação dos moradores.  

As soluções que aportam mais co-benefícios para outros indicadores estão listados abaixo na 
Tabela 5. No total, são seis soluções que mais contribuem para a resiliência da comunidade, 
contribuindo no aumento da resiliência de Coesão Social, Percepção de Risco, Conhecimento 
de Hábitos, Preparo Individual e Preparo Emergencial. No Anexo encontra-se a Tabela 9, 
que lista todas as soluções e seus co-benefícios.  

 

Tabela 5 – Soluções de resiliência que mais aportam co-benefícios  

Categoria Conhecimentos de Hábitos Resilientes Número de 
Co-Benefícios 

Solução de 
Resiliência 

1. Incentivar diálogo e interação da comunidade com a 
Defesa Civil e Prefeitura. 

6 

Solução de 
Resiliência 

2. Associação de Moradores deve proporcionar atividades 
além das reuniões para aproximar a comunidade e vários 
grupos da favela. 

6 

Solução de 
Resiliência 

3. Campanhas de comunicação. 5 

Categoria Número de Telefones de Vizinhos Salvos  

Solução de 
Resiliência 

1. Ajudar pessoas idosas a trocarem número de telefone 
com o vizinho 

5 

Solução de 
Resiliência 

2. Campanha de comunicação. 5 

Solução de 
Resiliência 

3. Divulgar informações em pontos de união para 
fortalecer vínculos. 

5 

 

 



 

A importância no reconhecimento dos co-beneficios de resiliência se faz importante no 
momento em que devemos pensar na priorização das iniciativas. Em uma realidade onde os 
recursos para investimento em resiliência ainda são escassos, é necessário focar não somente 
em iniciativas que causam um impacto direto sobre determinado desafio, e sim em projetos 
que possam afetar positivamente o maior numero de aspectos de resiliência comunitária.  

Principais Parceiros 

Para melhor compreender o caráter e a viabilidade de cada solução, moradores listaram os 
principais atores para cada solução. A partir deste levantamento, as soluções foram 
categorizadas para identificar se devem ter liderança da Prefeitura ou da comunidade. Os 
parceiros foram organizados em duas categorias: 

  
1. Ação da Comunidade, onde os esforços para realizar tal solução dependem da 

organização e comprometimento da comunidade; e  
2. Ação da Prefeitura, onde o poder público carrega a responsabilidade para efetivar 

a solução proposta.  

A Tabela 7 apresenta a categorização para cada solução de resiliência. Nota-se que para 
quatro soluções propostas a responsabilidade é conjunta. É importante destacar que 
nenhuma solução é estritamente comunitária ou de responsabilidade do poder público. 
Políticas públicas que não contam com a aprovação da população tendem a não ser muito 
exitosas. O que está sendo avaliado aqui é de quem deve partir a iniciativa e os maiores 
esforços. A Tabela 8 no anexo identifica e lista por nome os principais atores que foram 
mencionados.  

 

Tabela 6 – Liderança para implementação das soluções 

 Ação da 
Comunidade 

Ação da 
Prefeitura 

1. Volta do Gari Comunitário de forma que não sejam 
sobrecarregados. 

  

2.Instalar mais caçambas.   

3a. Campanhas educacionais nas escolas, igrejas e em 
mutirões para conscientizar os moradores a destinar o lixo 
corretamente. 

  

3b. Criar grupos de “guardiões” para bolsões de lixo.   

3c. Dar mais autonomia para a Associação dos Moradores 
encaminhar soluções.  

  

1. A Associação de Moradores deve proporcionar atividades 
além de reuniões para aproximar mais a comunidade e vários 
grupos dentro da comunidade. 

  

2. Melhorar o retorno sobre as demandas, quais decisões foram 
efetivadas. 

  

3. Melhorar a participação dos órgãos públicos, comerciantes e 
jovens nas reuniões. 

  

1. Incentivar o diálogo e interação entre as pessoas da   
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comunidade com a Defesa Civil e Prefeitura. 

2. Associação dos Moradores deve proporcionar atividades 
além das reuniões para aproximar mais a comunidade e vários 
grupos dentro da favela. 

  

3. Campanhas de comunicação como anúncios em redes 
sociais, panfletagem, cartazes e anúncios em rádios. 

  

1. Ajudar pessoas idosas a trocarem número de telefone com o 
vizinho. 

  

2. Campanha de comunicação para as pessoas trocarem 
telefone com o vizinho. 

  

3. Divulgar informações em pontos de união para fortaleces 
vínculos entre os vizinhos. 

  

Total 12 6 

Percebe-se um forte domínio do caráter comunitário dentro das soluções propostas. De um 
total de quatorze, doze são classificadas como Ação Comunitária, seis como Políticas 
Públicas e quatro intercedem entre as duas categorias.  

 

Considerações Finais 
Este documento teve como objetivo propor soluções de resiliência que foram identificadas 

pelos moradores da comunidade Morro dos Macacos.  

Em cidades existe uma urgência de fortalecer a resiliência de comunidades expostas a riscos 

geográficos e que têm um nível elevado de vulnerabilidade socioeconômica. Embora a 

mudança do clima seja global, os impactos são localizados e atingem os mais vulneráveis de 

forma mais grave. As comunidades mais preparadas para impactos climáticos conseguem 

reduzir o nível de danos, acelerar o tempo de recuperação e proteger seus integrantes mais 

frágeis como idosos e crianças.  

Os moradores do Morro dos Macacos encontram-se em uma área de risco de deslizamentos e 

são desproporcionalmente mais vulneráveis aos riscos da mudança do clima. A comunidade 

também está sujeita a uma precária gestão de resíduos e abastecimento de água e energia, 

problemas de segurança pública e há um déficit maior de acesso à infraestrutura de 

esgotamento sanitário. Os resultados do diagnóstico UCRA indicaram que existe uma baixa 

coesão social da comunidade, com pouco engajamento política dos moradores. Essa falta de 

capital social pode resultar em uma fraca governança local e representação. Como resultado, 

os membros da comunidade permanecem sub-representados nas instituições públicas, o que 

significa que seus interesses são muitas vezes ignorados.  

Dentro deste contexto, os moradores do Morro dos Macacos identificaram 14 soluções para 

aumentar a resiliência da comunidade. As soluções são focadas em quatro principais áreas 

de atuação, reconhecidas pelos moradores como os assuntos mais críticos para fortalecer a 
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resiliência da comunidade. Todas as soluções foram identificadas por processos 

colaborativos usando como base os resultados do diagnóstico UCRA: 

1. Acesso a Coleta de Lixo 

2. Engajamento Político 

3. Conhecimento de Hábitos Resilientes 

4. Número de Telefones de Vizinhos Salvos 

Para cada solução foram identificados o objetivo, os cobenefícios que contribuem para o 

aumento da resiliência da comunidade como um todo, o escopo e os principais parceiros.  

A Tabela 5 neste documento pode servir para nortear o poder público sobre as soluções que 

poderiam ser priorizadas: ela destaca seis soluções que trazem mais co-benefícios para 

aumentar a resiliência da comunidade.  

As soluções neste projeto foram desenvolvidas em conjunto com os moradores da 

comunidade Morro dos Macacos. Elas representam as necessidades e urgências de 

resiliência de acordo com as prioridades dos moradores. O uso de métodos participativos na 

elaboração da estratégia ajudam a garantir o apoio da comunidade para as soluções. As 

soluções podem ser implementadas de forma isolada ou em conjunto, o que aumenta as 

chances de fortalecer a resiliência da comunidade como um todo de tal forma a responder as 

necessidades e urgências dos moradores.  

Como mostram os resultados do UCRA,  intervenções estruturais não são suficientes para 

inspirar uma mudança do comportamento ou hábito das pessoas – o que é necessário para 

mitigar os riscos de impactos climáticos. É preciso ter mais soluções que atinjam 

diretamente os moradores de tal forma que eles passam a internalizar a gestão de riscos, o 

que aumenta a sua própria resiliência. As soluções neste documento são um bom ponto de 

partida, que representam intervenções de baixo custo e alto impacto e que correspondem às 

necessidades dos moradores.  
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Anexo I – Iniciativas de 

Resiliência 
Abaixo estão listadas e detalhadas todas as iniciatives de resiliência que foram identificadas 
pelos moradores do Morro dos Macacos. As iniciativas são descritas pelo seguinte formato:  

• Descrição e Objetivo 

• Cobenefícios 

• Escopo 

• Principais parceiros 

Acesso à Coleta de Lixo 

1. Volta do Gari Comunitário de forma que não sejam sobrecarregados.   

Descrição e Objetivo 
O projeto Gari Comunitário consiste na contratação de moradores da comunidade local para 
auxiliar o poder público na coleta de resíduos. Atualmente o projeto Gari Comunitário 
continua funcionando no Morro dos Macacos, porém a quantidade de garis não é suficiente 
para a coleta da comunidade inteira. Além de gerar emprego, a iniciativa tem o potencial de 
melhorar a coleta de lixo no Morro dos Macacos. Como comum às favelas, o Macacos possui 
uma fábrica urbana heterodoxa, contemplada por vielas, escadarias e outros aspectos 
irregulares. Além das características urbanísticas particulares, o conhecimento dos hábitos 
específicos da comunidade é um diferencial para ampliar a coleta de lixo.      
A expansão do projeto busca melhorar a coleta de lixo na comunidade. Assim, aumentando o 
acesso à serviços urbanos e diminuindo a vulnerabilidade contextual.  

Cobenefícios 
A presença de um gari comunitário, ou seja, um/a trabalhador/a que entende com clareza os 
desafios relacionados à coleta e descarte de lixo, permite a disseminação de informação 
sobre a questão do lixo na comunidade de forma informal, aumentando assim a coesão 
social e conhecimento e hábitos resilientes da comunidade. Também pode contribuir 
com o aumento de resiliência no aspecto da Vulnerabilidade Contextual, reduzindo o risco a 
enchentes, doenças e o contato com água contaminada: quanto menos lixo espalhado pela 
comunidade e quanto mais a água pode escorrer para as valas, quanto menos a 
probabilidade de enchentes e o contato com água contaminada.  

Escopo 
Política Pública. 

Principais Parceiros 
Comlurb e Associação de Moradores. 

 

2. Instalação de mais caçambas.   

Descrição e Objetivo 
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O número reduzido de caçambas na comunidade prejudica o descarte adequado e contribui 
para a formação de bolsões de lixo dentro da comunidade. Além de melhorar a coleta, é 
necessário diminuir o descarte inadequado de resíduos que aumenta o risco de valas de 
infiltração serem entupidos, reduz o escoamento de água de chuva e aumento o risco de 
enchentes e contato com água contaminada. Por questões urbanísticas que por vezes 
impossibilitam a instalação das caçambas tradicionais da Comlurb, é necessário um diálogo 
entre a comunidade e Comlurb com o intuito de mapear os principais pontos de carência de 
infraestrutura dentro da comunidade e, juntos, pensar em possíveis soluções. 

Cobenefícios 
O maior número de caçambas na comunidade contribui para o descarte adequado do lixo. 
Assim, cria-se um hábito desejável, melhorando os conhecimentos e hábitos dos 
moradores.  

Escopo 
Política Pública. 

Principais Parceiros 
Comlurb.  

 

3a. Campanhas educacionais em escolas, nas igrejas e em mutirões para 
conscientizar moradores da comunidade a destinar o lixo corretamente.   

Descrição e Objetivo 
A presença de lixo nas ruas e vielas da comunidade é enxergada pelos moradores como 
responsabilidade mútua entre poder público, por uma prestação de serviço insuficiente e os 
próprios residentes do Morro dos Macacos. Por isso, através de campanhas educacionais em 
pontos focais de grande impacto, é necessário conscientizar os moradores com clareza sobre 
as consequências e problemas, como por exemplo doenças e desabamento, que o descarte de 
lixo inadequado podem trazer.  

Cobenefícios 
A promoção de campanhas educacionais não só contribui para a melhora do descarte 
adequado dos resíduos como aumenta a percepção de risco e ensina conhecimentos e 
hábitos de resiliência. Além disso, toda campanha que promova uma mobilização 
comunitária em torno de uma causa contribui para uma melhor coesão social. 

Escopo 
Ação comunitária e política pública. 

Principais Parceiros 
Associação de Moradores, escolas, Comlurb, igrejas, creches, bares e padarias, kombis e 
S.O.S Macacos (grupo nas redes sociais).  

 

3b. Criar grupos de “guardiões” para bolsões de lixo. 

Descrição e Objetivo 
As peculiaridades urbanísticas e a falta de infraestrutura adequada em determinadas áreas 
do Morro dos Macacos muitas vezes dificultam o descarte inadequado dos resíduos, 
formando assim bolsões de lixo. Esses bolsões são facilmente mapeados pelos moradores 
que por muitas vezes se organizam para coletar o lixo acumulado através de mutirões. 
Porém, nota-se que o acúmulo de resíduos volta a ocorrer. Os guardiões dos bolsões de lixo 
atuariam como fiscais locais para impedir a recorrência do problema. Os guardiões atuariam 
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de forma voluntária e, com o apoio da Associação de Moradores, fiscalizariam as áreas 
designadas. 
 
Cobenefícios 
A presença de moradores como fiscalizadores dos bolsões de lixo cria a necessidade de 
comunicação e cooperação em torno de um objetivo comum. Esse diálogo cria pontes, 
aumenta a coesão social, além de contribui para disseminação de noções sobre 
percepção de riscos e conhecimentos e hábitos de resiliência.   

Escopo 
Ação comunitária. Política Pública?  

Principais Parceiros 
Moradores, Comlurb e Associação de Moradores.   

 

3c. Dar mais autonomia para a Associação de Moradores para que ela possa 
encaminhar soluções. 

Descrição e Objetivo 
A Associação dos Moradores do Morro dos Macacos goza de um prestígio considerável e tem 
seu papel reconhecido pelos moradores. Isso fica claro ao observarmos que ao citarem os 
principais parceiros a Associação é a mais citado pelos moradores em todas as iniciativas. 
Uma Associação mais autônoma significa um diálogo maior entre a comunidade e os órgãos 
públicos. Essa ponte entre comunidade e poder público é uma oportunidade para os 
moradores exporem suas demandas em relação ao acesso à coleta de lixo. Iniciativas como 
mapeamento dos bolsões de lixo pelos moradores, apoio para a ampliação do gari 
comunitário e mapeamento de pontos estratégico para instalação de novas caçambas são 
exemplos de iniciativas que poderiam ser lideradas pela Associação.  

Cobenefícios 
Quando a comunidade se mobiliza através da Associação de Moradores para discutir 
questões comunitárias, cria-se um ambiente de diálogo que contribui para o aumento da 
coesão social, bem como a troca de informação e experiências referentes ao preparo 
comunitário e conhecimentos e hábitos e resilientes.   

Escopo 
Ação comunitária e política pública. 

Principais Parceiros 
Prefeitura e Associação de Moradores.   
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Figura A1 – Mapa de soluções de resiliência em Acesso à Coleta de Lixo 
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Engajamento Político 

1. A Associação de Moradores deve proporcionar atividades além de reuniões 
para aproximar mais a comunidade e vários grupos dentro da comunidade 
(mulheres, crianças, idosos, etc.). 

Descrição e Objetivo 
A Associação de Moradores é vista como um centro comunitário que deveria oferecer 
atividades variadas para a comunidade, além de ser um ponto de encontro para formação de 
grupos e coletivos dos moradores. A Associação precisa servir de espaço para mobilizações 
sociais e reunião de grupos que nascem dentro do Morro dos Macacos. Assim, é possível 
criar grupos de pressão internos, expandindo o engajamento político e aumentando a 
capacidade de mobilização da comunidade.  

Cobenefícios 
Com maior engajamento político e participação nas atividades proporcionadas pela 
Associação de Moradores é possível educar a comunidade em relação ao preparo 
comunitário, percepção de riscos, preparo individual.     

Escopo 
Ação comunitária.  

Principais Parceiros 
Prefeitura e Associação de Moradores.   

 

2a. Melhorar o retorno sobre as demandas, quais decisões foram efetivadas. 

Descrição e Objetivo 
A consulta com os moradores seguida de uma aparente inércia de ação resulta em 
frustrações que além de diminuir a confiança da comunidade nos parceiros internos e 
externos, reduz a vontade de participar em questões relacionadas ao dia a dia da 
comunidade. Por isso, é importante que toda ação (ou motivo da inação) que seja realizada 
dentro do Morro dos Macacos seja divulgada com clareza para os moradores. Assim, ao invés 
de aumentar a desconfiança e o sentimento de esquecimento, cria-se o sentimento de 
participação efetiva e aumenta a coesão social local. 

Cobenefícios 
Ao informar os moradores sobre as iniciativas que estão sendo implementadas de forma 
positiva, a comunidade melhora seu preparo comunitário e conhecimentos e hábitos 
de resiliência. 

Escopo 
Ação comunitária. 

Principais Parceiros 
Mutirões, Comlurb, comerciantes e moradores. 

 

2b. Melhorar a participação dos órgãos públicos, comerciantes e jovens nas 
reuniões. 

Descrição e Objetivo 
O engajamento de todos os atores envolvidos no dia a dia da comunidade cria um ambiente 
mais fértil para promoção de mudanças desejáveis, facilitando o reconhecimento das 
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demandas internas e envolvendo os cidadãos que são impactados pelas políticas públicas em 
sua formulação. As reuniões comunitárias e audiências públicas devem ser realizadas em 
horários pensados para possibilitar a presença de uma diversidade de atores, principalmente 
jovens e comerciantes da região. Assim, ao incentivando o diálogo entre grupos diversos, é 
possível aumentar a coesão social da comunidade e a capacidade de agir de forma conjunta.  

Cobenefícios 
Quanto maior o número de pessoas envolvidas e engajadas nas mobilizações e discussões 
comunitárias, maior é o preparo comunitário e conhecimentos e hábitos de 
resiliência da comunidade. Além da quantidade, é importante atentar-se para a diversidade 
dos participantes.  

Escopo 
Ação comunitária e política pública.  

Principais Parceiros 
Defesa Civil, RioLuz, S.O.S Macacos e Marcelo do Hortifrutti. 
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Figure A2 - Mapa de soluções de resiliência em Engajamento Político 
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Conhecimento de Hábitos Resilientes 

1. Incentivar mais diálogo e interação entre as pessoas da comunidade, com a 
Defesa Civil e a Prefeitura. 

Descrição e Objetivo 
O conhecimento prévio sobre como se comportar tanto na prevenção quanto na ação durante 
os momentos de crise é fundamental para resiliência urbana. Um maior diálogo entre os 
moradores e a Defesa Civil e a Prefeitura possibilidade a passagem de conhecimento entre as 
o poder público e a comunidade. Se por um lado o poder público possui conhecimento 
técnico para compartilhar com a população, ninguém conhece melhor as vulnerabilidade e 
desafios locais do que os próprios moradores. Assim, quanto maior e mais aberto o diálogo 
entre ambas partes, maior a capacidade de adaptação a eventuais choques e estresses.  

Cobenefícios 
Sempre que os moradores se mobilizam para dialogar entre si e com o setor público há um 
aumento na coesão social comunitária. Além disso, a interação com agentes do setor 
público que possuem conhecimento técnico para compartilhar contribui para o preparo 
comunitário, percepção de risco, preparo individual e preparo emergencial da 
comunidade.  

Escopo 
Ação comunitária e política pública.  

Principais Parceiros 
Prefeitura, Defesa Civil, diretores das escolas, Associação dos Moradores, Postos de Saúde e 
superintendências regionais.  

 

2. Associação de Moradores deve proporcionar atividades além das reuniões 
para aproximar mais a comunidade e vários grupos dentro da favela.  

Descrição e Objetivo 
A Associação de Moradores é vista como um centro comunitário que deveria oferecer 
atividades variadas para a comunidade. Essas atividades podem variar entre educacionais, 
como oficinas e palestras; cultura, como aulas de música e instrumentos; ativismos, como 
formação de grupos de pressão; capacitação, como cursos específicos; e atividades físicas, 
como capoeira e judô. A Associação tem o potencial de atuar como ponte, consultando e 
reconhecendo as demandas dos moradores e buscando parceiros internos e externos para 
realização de projetos.  

Cobenefícios 
A promoção de oficinas, aulas e reuniões podem trazer diversos benefícios para os 
moradores. Cria uma maior coesão social e, dependendo do teor da atividade, é possível 
educar a comunidade em relação ao preparo comunitário, percepção de riscos, 
preparo individual. Além disso, atividades de capacitação podem aumentar a capacidade 
individual, criando oportunidades para segundas fontes de renda e, assim, aumentando os 
recursos econômicos dos residentes.    

Escopo 
Ação Comunitária  

Principais Parceiros 
Prefeitura e Associação de Moradores.   
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3. Campanhas de comunicação como anúncios em redes sociais, panfletagem, 
cartazes e anúncios em rádios. 

Descrição e Objetivo 
Conhecimentos, práticas e hábitos resilientes preventivos podem salvar vidas. A Defesa Civil 
possui um histórico de conhecimento e prática especialista tanto na prevenção como na 
resposta a eventuais desastres. A disseminação desse conhecimento para o maior número de 
pessoas é fundamental para a resiliência da comunidade a riscos climáticos. Durante 
momentos de crises o tempo de ação é extremamente reduzido, sendo vital que os moradores 
sejam previamente orientados em como agir. As campanhas de comunicação devem ser 
pensadas junto com a comunidade, de modo que os moradores possam participar na 
formulação dos melhores meios e locais de comunicação, de modo que alcance o maior 
número de moradores. 

Cobenefícios 
Campanhas de comunicação internas contribuem para um aumento de coesão social além 
de educar a comunidade sobre percepção de risco e preparo emergencial. Uma 
comunidade onde todos sabem como agir em momentos de crise é uma comunidade com 
maior preparo comunitário. 

Escopo 
Ação comunitária e política pública.  

Principais Parceiros 
Prefeitura, Defesa Civil, igrejas, escolas,Vavau das faixas e moradores. 
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Figure 4 – Mapa de soluções de resiliência em Hábitos Resilientes 
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Número de Telefones de Vizinhos Salvos  

1. Ajudar pessoas idosas a trocarem número de telefone com o vizinho.  

Descrição e Objetivo 
Em momentos de choques que afetam a normalidade cotidiana da comunidade, como por 
exemplo uma chuva forte, é importante um cuidado especial com os grupos de moradores 
mais vulneráveis. Devido à baixa opção de mobilidade e às características urbanísticas 
heterodoxas, a população idosa do Morro dos Macacos sofre com acessibilidade. Por isso, é 
importante que quando necessário os idosos consigam se comunicar rapidamente com 
parentes, amigos e até a própria Associação de Moradores. A troca de número de telefone 
celular entre idosos e vizinhos, parentes e amigos é uma iniciativa de prevenção capaz de 
salvar vidas. Além do incentivo da troca de modo informal, a Associação de Moradores 
deveria ter um mapa do Morro dos Macacos junto com o número de telefone dos idoso 
presente na sede da Associação. Assim, em momentos de crise, a capacidade de reação da 
comunidade aumentaria ainda mais.    

Cobenefícios 

Além de aumentar a coesão social, a troca de números de telefones entre vizinhos aumenta o 
preparo emergencial da comunidade, através de um aumento da capacidade de reação e 
mobilização, bem como melhorar o conhecimento e hábitos resilientes. 

Escopo 

Ação comunitária.  

Principais Parceiros 

Defesa Civil, Associação dos Moradores, igreja e Agentes Comunitários da Saúde.  

 

2. Campanha de comunicação para as pessoas trocarem número de telefone 
com o vizinho. 

Descrição e Objetivo 

Um importante aspecto da coesão social em uma determinada comunidade é a capacidade de 
se comunicar de forma rápida, simples e sincronizada. Os meios de comunicação atuais, com 
destaque para o celular, permitem que a comunicação entre um grande grupo de pessoas seja 
de forma acessível. Por isso, para que os moradores possam trocar informações sobre 
acontecimentos, reuniões, problemas e eventos relacionados a comunidade, é essencial que 
os residentes compartilhem os números de telefone celular entre si.  

Cobenefícios 

Além de aumentar a coesão social, a troca de números de telefones entre vizinhos aumenta o 
preparo emergencial da comunidade, através de um aumento da capacidade de reação e 
mobilização, bem como melhorar o conhecimento e hábitos resilientes. 

Escopo 

Ação comunitária.  

Principais Parceiros 
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Defesa Civil, Associação dos Moradores, igreja e Agentes Comunitários.  

 

3. Divulgar informações em pontos de união para fortalecer vínculos entre 
vizinhos.  

Descrição e Objetivo 

A baixa coesão social do Morro dos Macacos é fruto não só de um baixo número de atividade 
comunitárias, mas também por baixa comunicação sobre os eventos que acontecem no 
morro. A divulgação de tais eventos em pontos de socialização é fundamental para aumentar 
o engajamento dos moradores nas questões comunitárias, contribuindo para o aumento da 
coesão social local. Os pontos sociais e de alta circulação foram mapeados em um mapa de 
Macacos e os arredores na oficina de dia 27 de setembro.  

Cobenefícios 
Uma comunidade que possui vínculos fortes entre seus moradores é uma comunidade com 
maior preparo comunitário e consequentemente maior preparo emergencial. Além 
disso, a socialização e divulgação de informações em pontos de união fortalece a 
disseminação de conhecimento e hábitos de resiliência. 

Escopo 
Ação comunitária.  

Principais Parceiros 
Festas Juninas, Eventos Comemorativos, Mototaxi e Kombi, Feira e S.O.S Macacos.  
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Figure 5 – Mapa de soluções de resiliência em Telefones dos Vizinhos 
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Lista de Principais Atores 

Além da categorização das soluções, buscou-se identificar os parceiros que mais foram 
citados. A Tabela 6 apresenta os resultados. A Associação dos Moradores foi o ator mais 
citado, com oito menções, seguido de Comlurb e Defesa Civil com cinco menções cada.  

Nota-se que os parceiros comunitários são citados 8 vezes a mais que os agentes públicos. 
Isso indica que a comunidade reconhece o potencial interno de mobilização e que não se 
enxerga dependente do pode público para promover as mudanças desejáveis.    
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Tabela 7 – Lista de principais atores 

 # de Vezes que é citado Comunitário  Agente 
Público 

Associação de Moradores 8   

Comlurb 5   

Defesa Civil 5   

Igrejas 4   

Prefeituras 4   

Escolas 3   

S.O.S Macacos 3   

Creches 2   

Bares / Padarias 2   

Moradores 2   

Comerciantes 2   

Diretores Escolas 2   

Agentes Comunitários 2   

Kombi 1   

Mutirões 1   

RioLuz 1   

Marcelo Hortifrutti 1   

Vavau das Faixas 1   

Postos de Saúde 1   

Edmilson (gari 
comunitário) 

1   

Loja de Material 1   

Mercado do Seu Jaime 1   

Festas Juninas 1   

Eventos Comemorativos 1   

Mototaxi 1   

Feira 1   

Total  17 9 



 

Tabela de Cobenefícios 
Tabela 9 – Soluções de resiliência e co-benefícios 
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Acesso à Coleta de Lixo              

1. Volta do Gari Comunitário de forma que não sejam sobre carregados.             4 

2. Instalar mais caçambas.             2 

3a. Campanhas educacionais.             4 

3b. Criar grupos de “guardiões” para bolsões de lixo.             4 

3c. Mais autonomia para a Associação encaminhar soluções.             4 

Engajamento Político              

1. Associação de Moradores deve proporcionar atividades além das reuniões 
para aproximar a comunidade e vários grupos da favela. 

            
3 

2. Melhorar o retorno sobre as demandas, quais decisões foram efetivadas.             3 

3. Melhorar a participação dos órgãos públicos, comerciantes e jovens nas 
reuniões. 

            
3 

Conhecimentos de Hábitos Resilientes              

1. Incentivar diálogo e interação a comunidade com a Defesa Civil e 
Prefeitura. 

            
6 

2. Associação de Moradores deve proporcionar atividades além das reuniões 
para aproximar a comunidade e vários grupos da favela. 

            
6 

3. Campanhas de comunicação.             5 

N. de Telefones de Vizinhos Salvos              

1. Ajudar pessoas idosas a trocarem número de telefone com o vizinho             5 



 

 

34   

2. Campanha de comunicação.             5 

3. Divulgar informações em pontos de união para fortalecer vínculos.             5 

Total 0 0 5 0 13 1 12 14 6  6 2  
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