
AA metodologiametodologia foifoi divididadividida emem trêstrês fasesfases:: DiagnósticoDiagnóstico dada

SituaçãoSituação AtualAtual;; InteraçãoInteração comcom aa comunidadecomunidade ee proposiçãoproposição dede

melhoriasmelhorias;; ee apresentaçãoapresentação dasdas propostas,propostas, FiguraFigura 33..

OO estudoestudo oraora apresentadoapresentado darádará ênfaseênfase aa poligonalpoligonal construídaconstruída

nosnos encontrosencontros ee oficinasoficinas realizadosrealizados comcom aa participaçãoparticipação dasdas

liderançaslideranças locais,locais, alunosalunos ee comunidadecomunidade emem geralgeral.. AA FiguraFigura

abaixoabaixo apresentaapresenta aa áreaárea emem estudoestudo comcom basebase nono mapamapa porpor

setorsetor censitáriocensitário apresentadoapresentado porpor IBGEIBGE ((20102010))..

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

DesenvolverDesenvolver oo trabalhotrabalho dede assistênciaassistência técnicatécnica ee direitodireito

aa cidade,cidade, visandovisando aa melhoriamelhoria dosdos serviçosserviços dede limpezalimpeza

urbanaurbana ee manejomanejo dosdos resíduosresíduos sólidossólidos nana comunidadecomunidade

dede MataMata EscuraEscura..

METODOLOGIAMETODOLOGIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

��AvaliarAvaliar osos serviçosserviços dede limpezalimpeza urbanaurbana executadosexecutados nana

comunidadecomunidade..

��VerificarVerificar osos impactosimpactos decorrentesdecorrentes dada precariedadeprecariedade dosdos

serviçosserviços dede limpezalimpeza urbanaurbana..

��VerificarVerificar aa sistemáticasistemática ee oo graugrau dede participaçãoparticipação dada

populaçãopopulação nasnas açõesações dodo poderpoder públicopúblico nana gestãogestão dosdos

resíduosresíduos sólidossólidos..

��ProporPropor melhoriasmelhorias nono sistemasistema dede limpezalimpeza urbanaurbana ee
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AA áreaárea emem estudoestudo estáestá localizadalocalizada nono bairrobairro dede MataMata Escura,Escura,

situadasituada nono chamadochamado "Miolo"Miolo dede Salvador"Salvador".. EsteEste bairrobairro possuipossui

umauma populaçãopopulação dede 5252..196196habhab.. emem umauma áreaárea totaltotal dede

44,,55km²,km², segundosegundo oo IBGEIBGE ((20102010))..

Fonte: Residência AU+E UFBA – Equipe Mata Escura , 2016.

OO bairrobairro dede MataMata EscuraEscura éé inseridoinserido nana basebase dede setoressetores dodo

subdistritosubdistrito PirajáPirajá.. AA áreaárea emem análiseanálise compreendecompreende 2020 setoressetores

censitárioscensitários ee contemplacontempla::

••NúmeroNúmero dede DomicíliosDomicílios:: 55..816816

••NúmeroNúmero dede HabitantesHabitantes 1818..310310

••MédiaMédia dede habitanteshabitantes porpor domiciliodomicilio:: 33,,1515 habhab../dom/dom

ComCom basebase nessesnesses dadosdados seráserá analisadaanalisada aa infraestruturainfraestrutura dede

limpezalimpeza urbanaurbana ee manejomanejo dosdos resíduosresíduos sólidossólidos.

ParaPara aa interaçãointeração comcom aa comunidadecomunidade foramforam utilizadasutilizadas aa

técnicatécnica dodo GrupoGrupo Focal,Focal, realizaçãorealização dede oficinasoficinas ee aa aplicaçãoaplicação

dede questionários,questionários, FiguraFigura 44..

LOCALIZAÇÃO DA ÁREALOCALIZAÇÃO DA ÁREA FonteFonte:: IBGE,IBGE, 20102010,, AdaptadoAdaptado pelopelo AutorAutor..

��ProporPropor melhoriasmelhorias nono sistemasistema dede limpezalimpeza urbanaurbana ee

manejomanejo dosdos resíduosresíduos sólidossólidos

Fonte: Residência AU+E UFBA – Equipe Mata Escura, 2016.

Fonte: Residência AU+E UFBA – Equipe Mata Escura, 2016.



DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

Acondicionamento

OsOs resíduosresíduos sólidossólidos domiciliaresdomiciliares geradosgerados nana

comunidadecomunidade dede MataMata EscuraEscura ee disponibilizadosdisponibilizados

parapara aa coleta,coleta, geralmentegeralmente sãosão acondicionadosacondicionados

emem sacossacos plásticosplásticos.. ConformeConforme abaixo,abaixo, emem

algunsalguns casoscasos osos sacossacos sãosão colocadoscolocados

penduradospendurados ouou emem suportes,suportes, evitandoevitando oo

contatocontato dede animaisanimais ee oo espalhamentoespalhamento dodo lixolixo..

AA execuçãoexecução dosdos serviçosserviços dede varriçãovarrição emem viasvias ee

logradouroslogradouros públicospúblicos éé dede responsabilidaderesponsabilidade dada

EmpresaEmpresa RevitaRevita EngenhariaEngenharia SustentávelSustentável.. AA equipeequipe

disponíveldisponível éé formadaformada porpor 33 varredoresvarredores ee aa

fiscalizaçãofiscalização dodo chefechefe dodo NúcleoNúcleo dede LimpezaLimpeza.. NaNa

figurafigura abaixoabaixo apresentaapresenta--sese oo garigari realizandorealizando osos

serviços,serviços, ee nana figurafigura aoao ladolado osos trechostrechos dede varriçãovarrição..

Resíduos Públicos

Mapeamento dos pontos de descarte

Fonte: Residência AU+E UFBA – Equipe Mata Escura , 2016.
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Coleta e Transporte

OsOs serviçosserviços dede coletacoleta sãosão realizadosrealizados diariamentediariamente..

NaNa FiguraFigura abaixoabaixo demonstrademonstra--sese oo roteiroroteiro dede coletacoleta

executadoexecutado pelopelo caminhãocaminhão compactadorcompactador..

Fonte: Residência AU+E UFBA – Equipe Mata Escura , 2016.

Fonte: Residência AU+E UFBA – Equipe Mata Escura, 2016.
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AA FiguraFigura abaixoabaixo apresentaapresenta osos principaisprincipais problemasproblemas

provocadosprovocados pelopelo lixolixo nana comunidadecomunidade..

OO modelomodelo adotadoadotado parapara oo manejomanejo dosdos RSURSU aa serser implantadoimplantado nana

ComunidadeComunidade dede MataMata Escura,Escura, consideraconsidera aa implantaçãoimplantação dodo

programaprograma dede agentesagentes comunitárioscomunitários dede limpezalimpeza urbana,urbana, aa

integraçãointegração dede catadorescatadores dede materialmaterial reciclávelreciclável ee aa

disponibilizaçãodisponibilização dede pontospontos dede entregaentrega voluntáriavoluntária parapara osos

materiaismateriais recicláveisrecicláveis ee osos resíduosresíduos dada construçãoconstrução civil,civil, ClasseClasse AA

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Entre os principais problemas relacionados pelos
integrantes do Grupo focal destacam-se:

� Carência de funcionários e a ausência da limpeza de
canais e escadarias drenantes e a regularidade do
horário de coleta dos resíduos domiciliares (Sr. Edson).
� Ausência de atividades voltadas para a
sensibilização, por meio de parceria entre Prefeitura,

Grupo FocalGrupo Focal

PROPOSIÇÕESPROPOSIÇÕES

Qualidade dos 
serviços

Qualidade dos serviços 
públicos de limpeza 
urbana executados

Nível de limpeza das 
ruas

Ótimo 0,0% 0,0%

Bom 33,3% 22,2%

Regular 44,4% 38,9%

Ruim 11,1% 33,3%

Péssimo 11,1% 5,6%

QuantoQuanto àà avaliaçãoavaliação dosdos serviçosserviços executadosexecutados nana MataMata

Escura,Escura, 4444,,77%% classificaclassifica comocomo regularregular seguidoseguido porpor bom,bom,

ruimruim ee péssimo,péssimo, todostodos comcom 1111,,11%%.. OO nívelnível dede limpezalimpeza dasdas

ruasruas dodo bairrobairro aa maiormaior parte,parte, 3838,,99%%,, consideraconsidera comocomo

regular,regular, nana sequenciasequencia ruim,ruim, 3333,,33%%,, bom,bom, 2222,,22%%,, ee péssimo,péssimo,

55,,66%%..

Fonte: Residência AU+EUFBA – Autor, 2016.
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Fonte: Residência AU+EUFBA - Autor, 2016.

AA maioriamaioria dasdas respostas,respostas, 8888..99%%,, revelarevela descartardescartar oo lixolixo nono

pontoponto dede lixolixo maismais próximopróximo ee 1111,,11 %%,, nana portaporta parapara coletacoleta

pelapela empresaempresa responsável,responsável, reafirmandoreafirmando oo hábitohábito dodo usouso

osos pontospontos dede lixolixo nana comunidadecomunidade..

QuandoQuando questionadosquestionados sobresobre oo principalprincipal responsávelresponsável

pelospelos problemasproblemas provocadosprovocados pelopelo lixolixo nana comunidade,comunidade, aa

grandegrande maioriamaioria indicouindicou osos moradores,moradores, conformeconforme

indicadoindicado nana FiguraFigura abaixoabaixo..

Fonte: Residência AU+EUFBA – Autor, 2016.

QuestionáriosQuestionários

sensibilização, por meio de parceria entre Prefeitura,
Empresa e Comunidade (Sra. Nadja e Sr. Cosme)
� Ausência de campanhas com foco na redução da
produção de lixo e divulgação do horário da coleta (Sra.
Joice)
� A regularidade do horário da coleta (Sr. Jadson)

GT GT 
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GT GT 
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GT GT 
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GTGT
SocialSocial

GT GT 

Espaços Espaços 
PúblicosPúblicos Fórum de Fórum de 

Des. Social Des. Social 

de Mata de Mata 

EscuraEscura

AA criaçãocriação dede GruposGrupos dede TrabalhoTrabalho (GT)(GT) dentrodentro dodo FórumFórum dede

DesenvolvimentoDesenvolvimento SocialSocial dede MataMata Escura,Escura, ondeonde cadacada grupogrupo

abordariaabordaria umum eixoeixo temáticotemático.. EstesEstes GruposGrupos teriamteriam aa funçãofunção dede

captarcaptar asas demandasdemandas dada comunidadecomunidade ee assumirassumir oo papelpapel dede

interlocutorinterlocutor entreentre aa comunidadecomunidade ee osos órgãosórgãos públicospúblicos ee

empresasempresas prestadorasprestadoras dede serviçosserviços..

Fonte: Residência AU+EUFBA – Autor, 2016.

Fonte: Residência AU+EUFBA – Autor, 2016.



Antes Depois

Antes Depois

Fonte: Residência AU+EUFBA - Autor- 2016

AA figurafigura abaixoabaixo destacadestaca aa propostaproposta dodo roteiroroteiro dede coletacoleta realizadorealizado

pelopelo caminhãocaminhão compactador,compactador, comcom destaquedestaque parapara oo fluxofluxo dosdos

resíduosresíduos coletadoscoletados pelospelos agentesagentes comunitárioscomunitários dede limpezalimpeza urbanaurbana

QuantoQuanto aosaos resíduosresíduos dada construçãoconstrução civilcivil aa soluçãosolução

propostaproposta éé aa implantaçãoimplantação dede umum PontoPonto dede DescargaDescarga dede

RessaltaRessalta--sese queque dentodento dodo processoprocesso dede construçãoconstrução participativaparticipativa

fomentadofomentado nasnas açõesações dede assistênciaassistência técnicatécnica nana comunidadecomunidade dede

MataMata Escura,Escura, emem doisdois dosdos pontospontos queque foifoi recomendorecomendo aa retiradaretirada

jájá foifoi iniciadoiniciado oo processoprocesso dede adequaçãoadequação..

AA implantaçãoimplantação dodo programaprograma AgenteAgente ComunitárioComunitário dede

LimpezaLimpeza Urbana,Urbana, contemplariacontemplaria 66 agentes,agentes, comcom aa funçãofunção

dede realizarrealizar serviçosserviços dede coletacoleta portaporta aa portaporta dede lixolixo

domiciliar,domiciliar, alémalém dede varrição,varrição, roçada,roçada, capinacapina ee limpezalimpeza dede

canaletacanaleta ee aa recomendaçãorecomendação dede residirresidir nana comunidadecomunidade..
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Fonte: Residência AU+EUFBA - Autor- 2016

AA figurafigura abaixoabaixo destacadestaca aa inclusãoinclusão dede umum novonovo trechotrecho parapara

atendimentoatendimento dosdos serviçosserviços dede varriçãovarrição.. ParaPara tanto,tanto, deverádeverá serser

incluídoincluído maismais 11(um)(um) varredor,varredor, totalizandototalizando 44(quatro)(quatro) funcionáriosfuncionários

atuandoatuando nana varriçãovarrição..

ParaPara complementarcomplementar essaessa proposta,proposta, necessitanecessita--sese dede umauma

alternativaalternativa parapara oo transportetransporte dosdos resíduosresíduos dada construçãoconstrução

civilcivil dada fontefonte geradorageradora atéaté oo pontoponto dede descartedescarte.. UmaUma

possibilidadepossibilidade éé aa doaçãodoação àà AssociaçãoAssociação dede MoradoresMoradores dede

MataMata Escura,Escura, umum reboquereboque parapara moto,moto, conformeconforme FiguraFigura

abaixoabaixo..

propostaproposta éé aa implantaçãoimplantação dede umum PontoPonto dede DescargaDescarga dede

EntulhoEntulho (PDE)(PDE).. UmaUma opçãoopção éé oo pontoponto situadosituado nana saídasaída dodo

JardimJardim Pampulha,Pampulha, conformeconforme FiguraFigura abaixoabaixo..

Fonte: Residência AU+EUFBA - Autor- 2016

ComCom basebase nono modelomodelo proposto,proposto, aa figurafigura abaixoabaixo apresentaapresenta aa

localizaçãolocalização dosdos pontospontos dede descartedescarte dede resíduosresíduos úmidosúmidos ee

rejeitos,rejeitos, pontospontos dede entregaentrega voluntáriavoluntária dede recicláveisrecicláveis ee pontoponto dede

descartedescarte dede resíduosresíduos dada construçãoconstrução civilcivil...


