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APRESENTAÇÃO 

 

O Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE apresenta à Empresa Baiana de Água e 

Saneamento S.A. (EMBASA) o presente documento que consiste no “Produto 07 – 

Relatório de Avaliação Social”, relativo aos Estudos Sociais previstos no Contrato 

n° 218018, celebrado em 15/06/18, entre a o Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE e o 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA 

(IICA) para a execução da AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DE CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) NORTE COM USO E APROVEITAMENTO 

ENERGÉTICO DO BIOGÁS. 

 

Este Relatório de Avaliação Social teve como base os requisitos, as diretrizes e as 

recomendações que constam no documento denominado de Termo de Referência: 

“Anexo D – Avaliação Social R3”, estabelecendo-se os resultados dos estudos 

realizados na Etapa I – Planejamento e Etapa II – Diagnóstico Socioterritorial, os 

quais foram desenvolvidos de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma 

físico-financeiro do contrato. 

 

Considerando o vasto material produzido durante a execução do estudo social para 

as Etapas I e II, o Produto 07 – Relatório de Avaliação Social foi agrupado e 

encontra-se apresentado em 4 (quatro) volumes, distribuídos como segue: 

Volume I 

ETAPA I - Planejamento 

Relatório de Inspeção Técnica 

Plano de Ação 

Mapeamento das Partes Interessadas 

Plano de Engajamento das Partes Interessadas 

Relatório de Seleção e Treinamento dos Mobilizadores 
Sociais 

Volume II 
ETAPA II – Diagnóstico Socioterritorial 

Formação de Núcleos de Discussão Local 
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Relatório de Mobilização e Realização das Oficinas de 
Mapeamento Socioambiental 

Diagnóstico Socioterritorial 

Volume III 
ETAPA II – Diagnóstico Socioterritorial 

APÊNDICES do Volume II (exceto APÊNDICE V) 

Volume IV 
ETAPA II – Diagnóstico Socioterritorial 

APÊNDICE V (do Volume II) Termos de Consentimento 

 

O Relatório de Avaliação Social (Produto 7) apresentado neste Volume II, contém a 

descrição das ações desenvolvidas na Etapa II e o cruzamento dos dados da Etapa 

I, resultando numa análise final do conjunto de ações e dados das duas etapas de 

trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem como objetivo apresentar o Diagnóstico Socioterritorial 

realizado a partir da coleta, organização, análise de dados e informações 

relacionados às questões socioambientais das áreas em estudo localizadas nos 

municípios de Camaçari e Dias d’Ávila/BA. 

 

O Diagnóstico Socioterritorial apresentado visa subsidiar a EMBASA na análise das 

condições socioeconômicas para viabilidade do projeto de Ampliação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Camaçari e Dias d’Ávila e Implantação da Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE) Norte, com uso e Aproveitamento Energético do 

Biogás. 

 

Logo, este Diagnóstico Socioterritorial justifica-se pela importância e necessidade de 

contribuir para a avaliação integrada de impactos e riscos sociais na definição da 

melhor e mais viável alternativa de projeto na fase dos Estudos de Concepção e 

Viabilidade. 

 

Objetivando fundamentar as ações desenvolvidas para elaboração do Diagnóstico 

Socioterritorial, foram consultadas todas as diretrizes, os estudos, os projetos e os 

planos diretores de saneamento básico e de recursos hídricos em nível Municipal, 

Estadual e Federal, que têm influência sobre os trabalhos desenvolvidos com ênfase 

no projeto de esgotamento sanitário a ser implantado. 

 

A Lei Federal de Saneamento, no 11.445/2007, traz em seu texto os pilares da 

gestão do saneamento, sendo eles planejamento, regulação, prestação dos 

serviços, fiscalização e além destes, o controle social, que deve ocorrer de modo 

transversal e integrado em todas estas funções. 

 

O processo de mobilização e controle social em projetos de saneamento, deve 

ocorrer desde a fase de planejamento passando pela regulação, acompanhamento e 
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fiscalização dos serviços, etapas essenciais para que as transformações 

necessárias sejam efetivadas na área de saneamento em nosso País, 

principalmente após a promulgação da Lei Federal no. 11.445/2007 e o início das 

obras do PAC 2007-2010. 

 

Para tanto, o desenvolvimento das ações requer a participação das pessoas, 

indicando os problemas e decidindo sobre o que, como, onde, quando fazer 

saneamento e quanto investir, em busca da universalização, integralidade e 

qualidade dos serviços. 

 

De acordo com Moraes (2014), fazer saneamento de outra forma, voltado para o 

atendimento de direitos sociais dos cidadãos, com investimentos públicos 

adequadamente dimensionados e perenes, que visem atender, principalmente, a 

população excluída, com utilização de tecnologias apropriadas aos diferentes 

contextos socioambientais e culturais do País e qualificação do gasto público, é 

possível, desde que conte com a participação popular e o controle social. 

 

O processo metodológico adotado no Diagnóstico Socioterritorial foi uma importante 

e oportuna contribuição para motivar a participação popular visando mudanças rumo 

à construção de sociedades com justiça social e ambiental. 

 

Diante do exposto, a elaboração do Diagnóstico Socioterritorial foi norteado por 

princípios da Constituição Federal, da Lei Nacional de Saneamento Básico e de 

Políticas Públicas correlatas, quais sejam: 

 

 Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981; 

 Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e para Política Federal de 

Saneamento Básico estabelecidas pela Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 

2007; 
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 Política Nacional de Saúde, instituída pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, e a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS - 

Participa SUS, aprovada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 3.027, de 26 

de novembro de 2007; 

 Política Nacional de Recursos Hídricos, prevista na Lei nº 9.433, de 08 de 

janeiro de 1997; 

 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA); 

 Lei nº 12.056, de 07 de janeiro de 2011, que institui a Política de Educação 

Ambiental do Estado da Bahia, e dá outras providências; 

 Estatuto das Cidades consolidado na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 

 Lei Complementar no 913/2008, de 03 de Setembro de 2008 que institui o 

Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari, revoga as Leis 

Municipais n°. 52, de 23 de dezembro de 1976, n°. 301, de 01 de julho de 

1994, n°. 495, de 28 de dezembro de 2000, Lei n°. 722, de 16 de fevereiro de 

2006 e dá outras providências; 

 Lei Orgânica do Município de Camaçari/BA; 

 Política Municipal do Meio Ambiente de Dias d’Ávila/BA, Lei nº 459/2014; 

 Lei Orgânica do Município de Dias d’Ávila/BA; e 

 Orientações para Projeto de Trabalho Social Preliminar da Portaria 21, de 22 

de janeiro de 2014. 
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2 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do Relatório de Avaliação Social, como parte dos Estudos 

Sociais para a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Camaçari e Dias 

d’Ávila e Implantação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Norte com uso e 

Aproveitamento Energético do Biogás, ocorreu em duas grandes etapas: 

 

Etapa I - Planejamento 

Etapa II - Diagnóstico Socioterritorial 

 

A metodologia de cada ação desenvolvida durante a Etapa I - Planejamento consta 

descrita no Volume I integrante do Produto 7 – Relatório de Avaliação Social, quais 

sejam: 

 

 Relatório de Inspeção Técnica 

 Plano de Ação 

 Mapeamento das Partes Interessadas 

 Plano de Engajamento 

 Relatório de Seleção e Treinamento dos Mobilizadores Sociais 

 Relatório de Mobilização e Realização das Oficinas de Mapeamento 

Socioambiental 

 

A elaboração e análise final do Produto 7 - Relatório de Avaliação Social procedeu 

com o cruzamento dos dados e informações coletados, organizados e avaliados na 

Etapa I – Planejamento com os dados produzidos na Etapa II - Diagnóstico 

Socioterritorial. 

 

Para desenvolvimento da Etapa II - Diagnóstico Socioterritorial (Volume II), foi 

realizado um conjunto de ações, a saber: 

 

 Formação dos Núcleos de Discussão Local; 
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 Mobilização para as Oficinas de Mapeamento Socioambiental; 

 Realização de Oficinas de Mapeamento Socioambiental; 

 Coleta de dados secundários dos municípios de Camaçari e Dias d’Ávila/BA; 

 Aplicação dos Roteiros de Entrevista nas secretarias municipais de Camaçari 

e Dias d’Ávila/BA; 

 Aplicação das Fichas de Cadastro em Associações, Escolas e Meios de 

Comunicação; 

 Aplicação do Questionário Domiciliar nas áreas em estudo; 

 Tabulação dos dados coletados; 

 Organização dos dados em tabelas e gráficos; 

 Análise dos dados; 

 Georreferenciamento socioespacial das áreas em estudo; 

 Registro fotográfico das áreas em estudo. 

 

Para o desenvolvimento destas ações mencionadas adotou-se um conjunto de 

metodologias participativas as quais serão descritas a seguir. 

 

2.1 FORMAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DISCUSSÃO LOCAL 

 

Durante a realização do trabalho de campo para mapeamento das partes 

interessadas (atividade descrita no Volume I) houve a identificação de pessoas 

chaves com perfil de liderança e que portanto foram convidadas a fazer parte do 

Núcleo de Discussão Local. Quando a sinalização era positiva, imediatamente a 

equipe do social adicionava a pessoa no grupo correspondente à sua localidade 

criado no WhatsApp1 do aparelho celular coorporativo do Consórcio. 

 

Desta forma, foram formados sete Núcleos de Discussão Local, a saber: 

 

                                                 
1 WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas disponível para diversas plataformas de smartphones. 

Com ele, você pode enviar e receber mensagens de texto, imagens e arquivos multimídia sem custos adicionais 
já que a comunicação é estabelecida pelo seu plano de dados móveis 3G/4G/EDGE ou a conexão Wi-Fi do 
dispositivo. 
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 Sede de Camaçari; 

 Parafuso; 

 Parque das Mangabas; 

 Sede de Dias d’Ávila; 

 Nova Dias d’Ávila; 

 Futurama; 

 Leandrinho. 

 

A ideia de criar o grupo surgiu para facilitar a comunicação e ter proximidade com as 

lideranças locais da área em estudo, para que a dúvida de um, que geralmente é a 

dúvida de muitos, fosse respondida de forma assertiva, seja por meio de uma 

mensagem ou de uma explicação mais detalhada. 

 

O intuito da administração dos grupos no WhatsApp é disponibilizar conteúdo 

informativo de qualidade e esclarecimentos de serventia para todos os participantes. 

Entendendo que a ferramenta precisa de métricas e organização para funcionar, foi 

criada a regra de uso exclusivo para a comunicação de interesse do Projeto, para 

que alguns membros não se achem no direito de usar a ferramenta para impor suas 

ideias ou encham as discussões com imagens que não condizem com os objetivos 

de criação do mesmo. Por isso, semanalmente ou a cada inclusão de membro nos 

grupos é enviada uma mensagem para lembrar as regras de conduta do grupo e, 

felizmente, nenhum membro foi excluido até o final dessa Etapa. 

 

Ao final desta Etapa, a equipe do social configurou os grupos do WhatsApp para que 

só administradores possam falar, funcionando apenas como um canal de difusão de 

informações. 

 

A administração dos grupos de WhatsApp é realizada pela coordenação da equipe 

do social e deverá permanecer até o final do período do Projeto de forma a manter 

uma boa comunicação entre os integrantes de cada Núcleo de Discussão Local. 
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2.2 MOBILIZAÇÃO PARA AS OFICINAS DE MAPEAMENTO SOCIOAMBIENTAL 

 

Como o público alvo das oficinas consistiu nos integrantes dos sete Núcleos de 

Discussão Local, as estratégias metodológicas adotadas para a mobilização 

versaram em ações com objetivo de garantir a participação destas pessoas por área 

em estudo, a saber: 

 

 Entrega de convite presencialmente com controle de entrega; 

 Envio de convite e mensagens sobre a importância da participação do público 

pelo aplicativo de WhatsApp; 

 Convite por meio de contato telefônico; 

 Convite por meio de visita domiciliar; e 

 Envio de convite por correio eletrônico (e-mail) para o gestor da APA Joanes-

Ipitanga e para os representantes das secretarias municipais de Camaçari e 

Dias d’Ávila/BA. 

 

2.3 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MAPEAMENTO SOCIOAMBIENTAL 

 

A metodologia utilizada nas Oficinas de Mapeamento Socioambiental teve como 

base a concepção definida por Jacobi (2013), no Manual publicado pelo Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) vinculado ao Instituto de 

Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP), intitulado 

“Aprendizagem Social e Unidades de Conservação: Aprender Juntos para Cuidar 

dos Recursos Naturais”, que considera o mapeamento socioambiental participativo 

como uma importante ferramenta de Aprendizagem Social, pois é construído de 

forma colaborativa, contribuindo em processos político-pedagógicos para o 

empoderamento das comunidades e na formação de cidadãos mais preparados para 

a participação e diálogo com o poder público. 

 

Outra fonte em que esta ação baseiou-se foi o Caderno Metodológico do Programa 

de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento (PEAMSS), elaborado 
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pelo Ministério das Cidades. Neste é descrita a metodologia participativa 

denominada “Biomapa”, que consiste na elaboração de mapas com a participação e 

o conhecimento dos participantes durante as atividades, para identificar e entender 

os vários elementos biofísicos e socioculturais da área em estudo. Desse modo, 

pretende-se que os participantes elaborem um Mapa Síntese Socioambiental da 

região. 

 

Desta forma os participantes foram orientados a descrever a realidade 

socioambiental nos diferentes espaços representados no mapa a ser construído 

pelos grupos de trabalho, tendo como referência o eixo saneamento ambiental 

(água, esgoto, resíduos, rede de drenagem pluvial); bem como áreas naturais: flora 

e fauna; uso e ocupação do solo; aspectos socioculturais, gestão e participação 

social. 

 

A escolha desta metodologia se deu em virtude da mesma valorizar a memória, os 

saberes, o conhecimento construído nos diversos grupos locais, ampliando o diálogo 

e a participação. Além disso, a construção do mapa de forma artesanal possibilitou o 

reconhecimento dos participantes com relação aos lugares de importância 

socioeconômica, histórica, cultural e natural do local onde vivem. 

 

2.4 COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS DOS MUNICÍPIOS DE CAMAÇARI E 

DIAS D’ÁVILA/BA 

 

Os dados secundários dos municípios de Camaçari e Dias d’Ávila/BA foram 

coletados em fontes oficiais a saber: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Banco de Dados Agregados do IBGE (Sidra), Banco de Dados do Ministério 

da Saúde (Datasus), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI), Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, dentre outras fontes. 
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2.5 APLICAÇÃO DOS ROTEIROS DE ENTREVISTA PARA AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA 

 

No período de 16/10/2018 a 26/10/2018 foi realizada uma visita de apresentação do 

projeto em todas as principais secretarias municipais de Camaçari e Dias d’Ávila que 

poderiam disponibilizar informações pertinentes para o projeto (Secretaria de Saúde, 

Educação, Infraestrutura, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente). 

 

Figura 1 - Entrega do roteiro de entrevista na Secretaria de Desenvolvimento Social de Dias 
d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 16/10/2018. 
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Figura 2 - Aplicação do roteiro de entrevista na Secretaria de Saúde de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 18/10/2018. 

 

 

Na oportunidade foi entregue a carta de apresentação, roteiro de entrevista bem 

como colhido o contato (e-mails e telefones) de representantes institucionais que 

pudessem acompanhar as ações do projeto e fornecer as informações necessárias 

para a composição do estudo. 

 

Os mesmos documentos foram enviados por email e como não houve resposta 

efetiva das secretarias, uma nova visita foi realizada entre 27 a 30/11/2018 no intuito 

de checar se os documentos foram recebidos e cobrar o preenchimento dos roteiros. 

 

Para os representantes que comparecerem nas oficinas foi reforçado a importância 

do preenchimento dos roteiros e por fim, no mês de dezembro houve a cobrança por 

meio de ligações e obteve-se a resposta das seguintes Secretarias Municipais: 

 

 Secretaria de Educação de Dias d’Ávila/BA 

 Secretaria de Meio Ambiente de Dias d’Ávila/BA 

 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari/BA 

 Secretaria de Saúde de Camaçari/BA 
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Alguns gestores apresentaram resistência no preenchimento dos roteiros – a 

exemplo do Secretário de Saúde de Dias d’Ávila, questionando a necessidade das 

informações solicitadas que de maneira indireta e direta estavam relacionadas a 

indicadores de produção da secretaria. Outros, a exemplo da Secretária de Governo 

de Dias d’Ávila justificaram o não preenchimento das informações por conta dos 

períodos festivos que também coincide com o período de encerramento de gestão 

municipal. 

 

Os roteiros preenchidos pelas 4 Secretarias Municipais estão disponíveis no 

APÊNDICE I. 

 

2.6 APLICAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO EM ASSOCIAÇÕES, ESCOLAS E 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Para aplicação das fichas de cadastros (instrumento disponibilizado pela Embasa e 

definido no plano de ação), primeiramente foi feito o lançamento dos dados das 

fichas no sistema FlexCheck da TPF Engenharia. Estas foram acessadas em campo 

por meio do aplicativo do sistema, instalados em celulares. 

 

Com o celular em mãos, os mobilizadores sociais visitaram as associações, escolas 

e meios de comunicação para preencher as fichas juntamente com os respectivos 

representantes institucionais. Na impossibilidade de encontro presencial, os dados 

foram coletados por meio de telefonemas ou fichas impressas eram deixadas para 

preenchimento e recolhidas posteriormente. 
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Figura 3 - Aplicação de ficha de cadastro na Escola Municipal Futurama em Futurama I, Dias 
d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 19/11/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Aplicação de ficha de cadastro no Centro Educacional Hidelbrando L. Filho em 
Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 27/11/2018. 
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A abordagem acima possibilitou o cadastro de todas as escolas públicas e 

comunitárias, organizações sociais e instituições que desenvolvem ações 

relacionadas ao meio de comunicação das áreas em estudo, conforme demonstra o 

quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Quantidade de fichas de cadastro aplicada por área de estudo nos municípios de 
Camaçari e Dias d’Ávila/BA 

MUNICÍPIOS ÁREAS EM ESTUDO 
ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS 
ESCOLAS 

MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO 

Dias d’Ávila 

Nova Dias d’Ávila 1 2  

Leandrinho 3 1 1 

Futurama 2 1  

Camaçari 
Parafuso 1 3 1 

Parque das Mangabas 1 1  

TOTAL 8 8 2 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

 

Maiores detalhamentos sobre as instituições como nome, seus respectivos 

representantes, área de atuação e projetos vigentes poderão ser encontradas no 

diagnóstico territorial de cada localidade bem como no APÊNDICE II (Relatório 

Gerencial das fichas de cadastro aplicadas por área). 

 

2.7 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DOMICILIAR NAS ÁREAS EM ESTUDO 

 

A aplicação de questionário domiciliar foi realizada com base no levantamento 

topográfico nas áreas onde pretende-se passar as alternativas da rede de esgoto, ou 

seja nas áreas de intervenção direta do Projeto. Para definição do quantitativo de 

questionários necessários representativo para a caracterização das localidades, foi 

utilizada a quantidade de economias de água existentes nessas áreas projetadas. 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 46 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

Quadro 2 – Quantidade de economias de água existentes nas áreas em estudo nos 
municípios de Camaçari e Dias d’Ávila/BA 

MUNICÍPIOS ÁREAS EM ESTUDO 
Nº ECONOMIAS 

EXISTENTES MEDIDAS 
2018 

Dias d’Ávila 

Nova Dias d’Ávila 1.066 

Leandrinho 384 

Futurama 130 

Dias d’Ávila (sede urbana) 10.357 

Camaçari 

Parafuso 1.141 

Parque das Mangabas 2.289 

Camaçari (sede urbana) 35.367 

Fonte: EMBASA, 2018. 

 

O cálculo utilizado para definição da amostra mínima, ou seja, a quantidade mínima 

de questionários a serem aplicados, foi realizado conforme o descritivo abaixo: 

 

Intervalo de confiança: 90% zα/2=1,645 

Erro amostral: 5% 

 

De acordo com Fonseca e Martins (1996)2, para mensurar o tamanho da amostra 

para uma população finita, através da amostragem aleatória simples, deve-se 

utilizar: 

 

 

 

 

Onde: 

n = tamanho da amostra 
N = tamanho da população 
Z = valor da distribuição normal para determinado nível de confiança  
p = probabilidade de sucesso 
q = probabilidade de fracasso (1-p) 
d = erro amostral 

 

                                                 
2 FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de Estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
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Parâmetros* 

 
*Como a estimativa do evento p não foi previamente estabelecida, adotou-se o valor 

máximo 0,50. 
 

Desta forma, utilizando o nº de economias existentes medidas em 2018 e aplicando 

a fórmula para obtenção do número mínimo de amostras, obteve-se a tabela a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Tamanho final da amostra para os Estudos Sociais 

Localidades Economias 
Tamanho da 

amostra* 
% da Amostra 

Leandrinho 384 159 41% 

Futurama 130 88 68% 

Nova Dias D'Ávila 1.066 216 20% 

Parafuso 1.141 219 19% 

Parque das Mangabas 2.289 242 11% 

Sede Camaçari 35.367 269 1% 

Sede Dias D'Ávila 10.370 264 3% 

Total 50.747 1.456 
 Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Com base no tamanho da amostra, um grupo de 11 mobilizadores sociais estiveram 

nas áreas de estudo visitando os domicílios e coletando as informações necessárias 

por meio da aplicação de questionário domiciliar (instrumento disponibilizado pela 

Embasa e apresentado em plano de ação) entre 12/11/2018 a 07/12/2018. 
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Figura 5 - Aplicação de questionário domiciliar em Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 23/11/2018. 

 
O questionário domiciliar, assim como as fichas de cadastros, estiveram, disponíveis 

no sistema FlexCheck da TPF Engenharia e foi acessado pelos mobilizadores 

sociais por meio do aplicativo do sistema instalado nos celulares em uso. Para 

localização em campo foram utilizados os mapas com as manchas das áreas em 

estudo, conforme apresentado no APÊNDICE III. 

 

Figura 6 - Aplicação de questionário domiciliar em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Data: 27/1/2018. 

 

A seguir apresenta-se o resumo das metas estabelecidas por área em estudo e o 

quantitativo dos questionários aplicados, os resultados podem ser acessados no 

APÊNDICE IV. 

 

No APÊNDICE V (Volume III – em meio físico) encontram-se os termos de 

consentimento assinados pelas pessoas entrevistadas. 

 

2.8 TABULAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Conforme exposto anteriormente, alguns instrumentos de coleta de dados 

(questionário domiciliar, ficha de cadastro de escolas, instituições e meios de 

comunicação) estavam no sistema FlexCheck da TPF Engenharia. 

 

Sendo assim, todos os dados coletados em campo foram lançados neste sistema 

que gerou, por área em estudo, um relatório de acompanhamento, em formato 

Excel. 

 

Para tabulação das variáveis utilizadas para análise econômica utilizou-se o 

programa estatístico STATA e por sua vez, para tabulação das variáveis sociais e 

ambientais foi desenvolvido por um profissional de estatística que fez uso do 

programa Excel. 

 

2.9 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS EM TABELAS E GRÁFICOS 

 

A organização dos dados, construção de tabelas e gráficos foi realizada com o uso 

do programa Excel. 
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2.10 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A interpretação dos dados foi realizada com base na legislação vigente aplicada ao 

projeto, na literatura referente à temática e outros documentos referenciais. Buscou-

se realizar o cruzamento das informações coletadas pelos questionários domiciliares 

com as literaturas bem como as informações coletadas em outras ações do estudo a 

exemplo de oficinas de mapeamento socioambiental, o mapeamento das partes 

interessadas, dentre outras. 

 

2.11 GEORREFERENCIAMENTO SOCIOESPACIAL DAS ÁREAS EM ESTUDO 

 

Para georreferenciar os espaços sociais das áreas em estudo foram utilizados 

aparelhos de GPS Garmin Etrex-10, mapas em formato KMZ e o aplicativo 

Topografia App. 

 

 

 

 

2.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ÁREAS EM ESTUDO 

 

Os registros fotográficos foram realizados utilizando-se as câmeras dos aparelhos 

de celulares em uso e buscou-se registrar os principais pontos relacionados à área 

de interesse do projeto. 

 

As ações da Etapa I – Planejamento e da Etapa II - Diagnóstico Socioterritorial se 

cumpriram conforme cronograma apresentado a seguir. 
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Quadro 3 - Cronograma geral executivo das ações das Etapas I e II 

ETAPA I - PLANEJAMENTO PERÍODO 

Relatório de Inspeção Técnica 03/09 a 12/10/2018 

Plano de Ação 13/10 a 26/10/2018 

Relatório de Seleção e Treinamento dos Mobilizadores Sociais 29/10 a 16/11/2018 

Mapeamento das Partes Interessadas, Formação dos Núcleos de 
Discussão e Plano de Engajamento 

16/10 a 21/12/2018 

Relatório de Mobilização e Realização das Oficinas de Mapeamento 
Socioambiental 

21/11 a 21/12/2018 

ETAPA II - DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL PERÍODO 

Coleta de dados secundários dos municípios de Camaçari e Dias 
d’Ávila/BA 

29/10 a 21/12/2018 

Aplicação das Fichas de Cadastro em Associações, Escolas e 
Meios de Comunicação 

13/11 a 20/12/2018 

Aplicação dos Roteiros de Entrevista nas secretarias municipais de 
Camaçari e Dias d’Ávila/BA 

16/10 a 20/12/2018 

Aplicação do Questionário Domiciliar nas áreas em estudo 13/11 a 07/12/2018 

Tabulação dos dados coletados 08/12 a 24/12/2018 

Organização dos dados em tabelas e gráficos 29/11 a 24/14/2018 

Análise dos dados 29/11 a 25/12/2018 

Georreferenciamento socioespacial das áreas em estudo 22/10 a 14/12/2018 

Registro fotográfico das áreas em estudo 16/10 a 14/12/2018 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 52 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

3 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

As áreas em estudo se distribuem em parte dos territórios dos municípios de 

Camaçari e Dias d’Ávila no estado da Bahia. 

 

Ressalta-se que estes dois núcleos urbanos estão posicionados nos territórios das 

bacias hidrográficas dos rios Joanes e Jacuípe, mais especificamente na bacia de 

contribuição de alguns dos reservatórios que compõem o Sistema Integrado de 

Abastecimento d’Água (SIAA) da Região Metropolitana de Salvador. 

 

Tanto o município de Camaçari quanto de Dias d’Ávila compõem o Território de 

Identidade Metropolitano de Salvador o qual está localizado na região de Salvador e 

municípios de seu entorno, entre as coordenadas aproximadas de 12°15’ a 13°8’ de 

latitude sul e 37°53’ a 38°49’ de longitude oeste, ocupando uma área de 4.354 km2 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013), o que 

corresponde a aproximadamente 0,8% do território estadual. 

 

Além de Camaçari e Dias d’Ávila, o Território de Identidade Metropolitano de 

Salvador é composto administrativamente pelos municípios de Candeias, Itaparica, 

Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São 

Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Vera Cruz. 

(SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 

2015). 
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Figura 7 - Divisão político-administrativa do Território de Identidade Metropolitano de 
Salvador 

 

 

Fonte: SEI, 2015. 
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O acesso ao município de Camaçari/BA pode ser realizado de diversas formas, por 

exemplo, partindo da capital, Salvador, é possível chegar à sede do município de 

Camaçari pela Estrada do Coco (BA-099), saída da paralela em direção a Lauro de 

Freitas. Após o pedágio, entra na via Cascalheira (BA-522) até a via Parafuso (BA-

535) que já está no território de Camaçari. Outra opção é partir da Avenida Paralela, 

seguir pela estrada do CIA Aeroporto (BA-526) e seguir pela via Parafuso (BA-531), 

que possui 18 quilômetros. A BR-324 também é via de acesso. Para tanto, é 

necessário seguir pelo CIA (BA-526), através da Ceasa, via Parafuso (BA-535) ou, 

ainda na BR-324, pegar a BA-093 até chegar ao entroncamento de Camaçari e 

pegar a BA-512 até o centro de Camaçari. Outra alternativa para quem vem do 

Norte, é seguir a Linha Verde até a Estrada do Coco. Pouco depois de Jauá entra 

pela Várzea Grande até a Cascalheira. 

 

Figura 8 - Principais acesso ao município de Camaçari/BA, partindo de Salvador/BA 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

 
O acesso ao município de Dias d’Ávila/BA, partindo da capital Salvador, por sua vez, 

também tem algumas alternativas de acesso. Pela Estrada do Coco (BA-099), saída 

da paralela em direção a Lauro de Freitas, após o pedágio, orienta-se entrar na via 
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Cascalheira (BA-522) até a via Parafuso (BA-535). Da via Parafuso, apresenta-se 

duas opções, uma que leva até o bairro Petrópolis de Dias d’Ávila (seguir pela Via 

de Ligação do Pólo Industrial de Camaçari, passando pela frente da empresa 

Monsanto até o bairro) e a outra que dará no centro da cidade (seguir pela Via de 

Ligação do Pólo Industrial de Camaçari, virar na rua Eteno e depois na BA-512). 

 

Outra opção é partir da Avenida Paralela, seguir pela estrada do CIA (BA-526) 

Aeroporto e seguir pela via Parafuso (BA-531), que possui 18 quilômetros. Da via 

Parafuso, como exposto anteriormente, pode-se seguir pela Via de Ligação direto 

que ao final chegará no bairro Petrópolis ou ir pela Via de Ligação, depois virar na 

rua Eteno e por fim virar na BA-512 que dará no centro do município de Dias d’Ávila. 

 

A BR-324 também é uma opção de acesso para o município de Dias d’Ávila. Para 

tanto, é necessário seguir pelo CIA (BA-526), através da Ceasa, via Parafuso 

(BA535) ou, ainda na BR-324, pegar a BA-093 e percorrer aproximadamente 26km 

até chegar ao entroncamento de Dias d´Ávila. 

 

Figura 9 - Principais acesso ao município de Dias d’Ávila/BA, partindo de Salvador/BA 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 
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4 DEMARCAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

 

A partir do conhecimento da poligonal de intervenção proposta, informação 

resultante dos estudos da área de engenharia e ambiental, foi demarcada a 

macroárea para a caracterização socioterritorial3 conforme é demandado no Manual 

de Instruções do Trabalho Social (Portaria 21, de 22 de janeiro de 2014), conforme 

apresentado nos APÊNDICES: 

 

• APÊNDICE VI - Mapas em formato PDF com as manchas para visita do 

social4 

• APÊNDICE VII - Arquivos no formato KMZ com as machas 

• APÊNDICE VIII - Planilha em formato Excel com estimativa de residências por 

área indicada (a correspondência do nome está de acordo com o nome das 

áreas colocado no arquivo em formato KMZ) 

 

                                                 
3 Os dados coletados serão da macroárea, setores censitários, não do município como um todo. 
4 Manchas elaboradas a partir de análise preliminar de ruas em que pode haver projeto de esgoto 
(viabilidade ainda será avaliada pela Engenharia). 
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5 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ETAPA II – DIAGNÓSTICO 

SOCIOTERRITORIAL 

 

5.1 MOBILIZAÇÃO PARA A OFICINA DE MAPEAMENTO SOCIOAMBIENTAL 

 

Inicialmente foi realizado o planejamento para organizar o dia, local e horário da 

oficina de cada área em estudo. Desta forma a equipe do social contatou as 

lideranças mapeadas de cada localidade com o propósito de definir a programação. 

Após essas definições, a programação foi enviada para aprovação da fiscalização 

da EMBASA. 

 

Posteriormente todo o material a ser utilizado para a mobilização (convite e controle 

de entrega) e uso na oficina (lista de presença e ficha de avaliação) foi enviado para 

análise e aprovação da EMBASA. 

 

Com todos os materiais aprovados foi realizada a reprodução dos mesmos, 

conforme apresentado nos APÊNDICES IX, X e XI. 

 

As estratégias de mobilização para as oficinas de mapeamento socioambiental 

consistiram em: 

 

 Entrega presencial dos convites nas áreas, com controle de entrega 

APÊNDICE XII; 

 Envio do convite por e-mail e pelo aplicativo de WhatsApp; 

 Divulgação em reunião mensal com as lideranças de bairro das sedes 

municipais; 

 Encontros casuais com as lideranças das áreas em estudo. 

 

As estratégias foram adotadas para envolver as partes interessadas do projeto 

(descritas no Volume I), Núcleos de Discussão, secretarias municipais dos 

municípios de Camaçari e Dias d’Ávila e também o gestor da APA Joanes-Ipitanga. 
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A seguir apresenta-se o período de mobilização para cada área em estudo. 

 

Figura 10 - Cronograma da mobilização para a Oficina de Mapeamento Socioambiental em 
cada área em estudo 

Área	em	Estudo 21/11/18 22/11/18 24/11/18 26/11/18 27/11/18 28/11/18 29/11/18 30/11/18 03/dez 04/dez

Leandrinho X X X

Futurama X X X

Nova Dias d´Ávila

Sede Dias d'Ávila X X X

Parque das 

Mangabas
X X X

Parafuso X X X

Sede Camaçari X X X

Território	de	Dias	d'Ávila/BA

Território	de	Camaçari/BA
 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

5.2 OFICINAS DE MAPEAMENTO SOCIOAMBIENTAL 

 

A Oficina de Mapeamento Socioambiental teve o objetivo realizar um Mapeamento 

Socioambiental visando conhecer a realidade socioambiental das áreas em estudo, 

por meio da identificação dos aspectos biofísicos e socioculturais, o que contribuiu 

para a caracterização das áreas de influência do Projeto. 

 

Para alcance do objetivo proposto nas oficinas adotou-se um conjunto de 

metodologias participativas dentre elas Palestra Interativa, Biomapa e Grupos de 

Trabalho com apresentação em plenária. 

 

Durante a Palestra com debate interativo,os participantes demonstraram interesse e 

apresentaram uma visão crítica do cenário local e desta forma considerou-se que o 

processo participativo permitiu construir um diagnóstico relacionado aos aspectos 

socioambientais de cada localidade. 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 59 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

A metodologia participativa intitulada “Biomapa”, que consiste na elaboração de 

mapas com a participação e o conhecimento dos participantes durante as atividades, 

para identificar e entender os vários elementos biofísicos e socioculturais da área em 

estudo. Desse modo, os participantes elaboraram um Mapa Síntese Socioambiental 

da localidade. 

 

Os participantes foram orientados a descrever a realidade socioambiental nos 

diferentes espaços representados na base cartográfica apresentada com o intuito de 

construir o mapa por meio da percepção dos participantes, tendo como referência o 

eixo Saneamento ambiental (água, esgoto, resíduos, rede de drenagem pluvial); 

bem como áreas naturais: flora e fauna; uso e ocupação do solo; aspectos 

socioculturais, gestão e participação social. 

 

A construção do Biomapa foi uma experiência que permitiu valorizar a memória, os 

saberes, o conhecimento construído entre os moradores locais, ampliando o diálogo 

e a participação. Além disso, a construção do mapa de forma artesanal possibilitou 

que os participantes reconhecessem os lugares de importância socioeconômica, 

histórica, cultural e natural do local onde vivem. 

 

O desenvolvimento dos Grupos de Trabalho foi um momento muito importante, pois 

oportunizou aos participantes interpretar situações da localidade relacionadas ao 

saneamento em geral, compará-las com padrões ideais e fazer uma análise crítica 

sobre a proposta de realizar uma intervenção na realidade descrita por eles, 

considerando esta etapa de estudo de viabilidade do projeto. A equipe do social fez 

uso de técnicas de moderação favorecendo emergir os desejos e necessidades de 

todos os diferentes participantes envolvidos no processo. 
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Figura 11 – Quadros utilizados pelos Grupos de Trabalho na Oficina de Mapeamento Socioambiental 

Grupos de Trabalho (GTs) - Planilha Mapeamento Socioambiental 05 

QUAL O NÚMERO DE FAMILÍAS 

DESSA LOCALIDADE? 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS 

CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

  

	

QUAL O NÚMERO DE FAMILÍAS 

DESSA LOCALIDADE? 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS 

CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

  

	

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IDÉIA DE 

IMPLANTAR UMA REDE DE ESGOTO 
AQUI? 

QUAIS MUDANÇAS 
ACONTECERIAM NA SUA VIDA? 

  

	

QUADRO	1	

QUADRO	2	

QUADRO	3	

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A seguir serão apresentados os resultados das oficinas realizadas nas áreas em 

estudo. Vale ressaltar que os conteúdos serão analisados juntamente com os dados 

coletados por outras fontes de pesquisa nas considerações finais deste documento. 
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Quadro 4 - Programação de datas de realização das Oficinas de Mapeamento Socioambiental 

Data Área do Projeto Local Contato Endereço Horário 

26/11/18 
(seg) 

Leandrinho 
(Dias d'Ávila) 

Esporte Clube LEC 
Sr. Manoel Conceição da Encarnação, 
Apelido: Neu / vice presidente do LEC 
(071) 9 9940-7377 

Praça Maria Efigênia s/n, Distrito de 
Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

MANHÃ 
(das 8h às 12h) 

Futurama 
(Dias d'Ávila) 

Espaço Paulista de 
Eventos 

Sr. Vermorel Gomes da Silva – Apelido 
Batata / Proprietário do espaço 
(071) 9 9715-2405 

Rua Alto do Campos, n. 37 a 39, 
Futurama I, Dias d’Ávila/BA 

TARDE 
(das 13h:30 às 
17h:30) 

03/12/18 
(seg) 

Nova Dias d'Ávila 
Polo da Universidade 
Aberta do Brasil 
(UAB) 

Patrícia Gonzaga – Coordenadora 
(071) 9 9933-4439 

Rua Cajaíba, no 221, Nova Dias 
d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

MANHÃ 
(das 8h às 12h) 

04/12/18 
(ter) 

Parque das 
Mangabas 
(Camaçari) 

Associação de 
Moradores de Parque 
das Mangabas 

Sra. Nildéia Maria de Jesus Veloso 
(071) 9 8326-3782 

Rua Getúlio Vargas, n 41, Parque 
das Mangabas, Camaçari/BA 
REF. em frente à Unidade de Saúde 

MANHÃ 
(das 8h às 12h) 

Parafuso 
(Camaçari) 

Associação Atlética e 
Comunitária de 
Parafuso 

Sr. Josival Oliveira Costa 
Apelido: Nêgo de Sônia 
Gerente de Esporte local e responsável 
pela Associação 
(071) 9 8284-0806 
(071) 9 8460-7218 (W) 

Final de linha do Distrito de 
Parafuso, Camaçari/BA 
REF. atrás da antiga estação 
Ferroviária 

TARDE 
(das 13h:30 às 
17h:30) 

05/12/18 
(qua) 

Sede de Dias 
d'Ávila 

Auditório do Centro 
Administrativo 
Municipal 

Maria Paixão O. dos Santos da Secretaria 
de Administração e Transporte 
(071) 3648-3510 

Centro Administrativo Municipal - 
Praça dos 3 Poderes, Lessa Ribeiro 
CEP: 42850-000, Dias d’Ávila/BA 

MANHÃ 
(das 8h às 12h) 

Sede de Camaçari 

Auditório do Centro de 
Referência 
Especializado de 
Assistência Social 
(CREAS) 

IlayEllery da Secretaria de 
Desenvolvimento Social (SEDES) 
(071) 3622-1047 (Celfita ou Lêda) 

Av. Comercial, 96 - Centro, CEP: 
42800-420, Camaçari/BA 

TARDE 
(das 13h:30 às 
17h:30) 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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5.2.1 Oficina no Distrito de Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

A primeira oficina de mapeamento socioambiental foi realizada no distrito de 

Leandrinho, pertencente ao município de Dias d’Ávila/BA. O evento ocorreu no dia 26 

de novembro de 2018 e contou com a participação de 18 pessoas conforme lista de 

presença no APÊNDICE XIII. 

 

Os moradores evidenciaram grande interesse sobre a temática e na oportunidade 

esclareceram dúvidas sobre as situações relacionadas ao esgoto e também expuseram 

a preocupação com os problemas relacionados à falta do sistema de esgotamento 

sanitário na localidade, assim como em todas as outras oficinas, ou seja, quem se fez 

presente participou ativamente de todo o processo conduzido durante a oficina. 

 

Figura 12 – Apresentação inicial na oficina em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 26/11/18 

 
Dentre os participantes estavam presentes moradores mais antigos e também mais 

novos na localidade, os moradores com menos tempo na localidade residem 
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principalmente no Condomínio Residencial de Leandrinho (Programa Minha Casa 

Minha Vida), onde foram constatados problemas graves relacionados ao esgoto. 

 

Notadamente, o distrito de Leandrinho está inserido no território da APA Joanes-

Ipitanga e localizado na área de influência da Represa Joanes II. O fato de não possuir 

sistema de esgotamento sanitário, contribui lançando diretamente para o manancial as 

águas servidas, ou para as águas subterrâneas através das fossas. 

 
Ressalta-se, ainda, a evidência de lixo oriundo das ocupações desordenadas 

assentadas na Área de Preservação Permanente e as captações domiciliares 

clandestinas. 

 
Ficou evidente na fala dos moradores locais a existência de áreas desmatadas nas 

margens do lago para a implantação de pastagens, queimadas isoladas e retirada de 

madeira, processos estes que contribuí para acentuar o índice erosivo e assoreamento 

da bacia, aspecto este reforçado pela presença de bancos de areia em áreas do 

reservatório. A pesca clandestina encontra-se presente nessa represa, onde muitas 

vezes são aplicadas técnicas não apropriadas para a captura do pescado. 

 
Após as palestras iniciais e esclarecimentos de dúvidas, os participantes foram 

convidados a realizar a construção coletiva do Biomapa. 
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Figura 13 – Construção do Biomapa na oficina em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 26/11/18 

 
Figura 14 – Construção do Biomapa na oficina em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 26/11/18 

 

Posteriormente os participantes foram divididos em dois grupos sendo um composto por 

mulheres e outro por homens para realizar a construção dos quadros conforme previsto 

na metodologia. 
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Figura 15 – Grupo de Trabalho das mulheres na oficina em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 26/11/18 

 
 

Figura 16 – Grupo de Trabalho dos homens na oficina em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 26/11/18 
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Figura 17 – Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 26/11/18 

 
A seguir serão apresentados os resultados expostos pelos grupos de trabalho em 

plenária. 

 

Quadro 5 - Número de famílias no distrito de Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

QUAL O NÚMERO DE FAMILÍAS DESSA LOCALIDADE? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Mais de 5.000 famílias  800 famílias 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
 

Quadro 6 – Destino do esgoto no distrito de Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Fossas 

 Fossas; 

 Valas (Minha casa, minha vida); 

 Buracos sumidouros; 

 Vai para rua (Área do Condomínio JR e da 
Igreja Testemunha de Jeová); 

 Rio (Canil); 

 Rede de drenagem. 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 7 – Problemas relacionados ao esgoto no distrito de Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

EXISTEM PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESGOTO? 
QUAIS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Mau cheiro; 

 Muriçocas; 

 Esgoto a céu aberto; 

 Inundações (cond. Minha casa, 
minha vida). 

 Muriçocas; 

 Mau cheiro (minha casa, minha vida); 

 Secreção; 

 Transborda as fossas (rua principal e a 
rua dos coqueiros). 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
 

Quadro 8 – Opinião dos grupos sobre o projeto no distrito de Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IDEIA DE IMPLANTAR UMA REDE DE ESGOTO AQUI? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Uma excelente ideia para diminuir 
os problemas causados pela 
contaminação dos esgotos que 
estão a céu aberto. 

 Favorável; 

 Cobrar apenas quando estiver pronta; 

 Não favorável a porcentagem destinada 
a taxa de esgoto. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 9 – Visão dos grupos sobre mudanças associadas à futura implantação do projeto no distrito de 
Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

QUAIS MUDANÇAS ACONTECERIAM NA SUA VIDA? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Melhoria na saúde, evitando doenças; 

 Diminuiria o mau cheiro; 

 Evitaria a contaminação dos rios; 

 Bem estar da comunidade. 

 Parar de sentir o mau cheiro; 

 Valorizaria a comunidade, os 
imóveis; 

 Diminuiria custos governamentais 
com a saúde. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Realizando uma análise sobre a produção grupal percebe-se que existe uma 

disparidade de percepção entre os homens e as mulheres quanto à quantidade de 
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famílias que residem no distrito de Leandrinho. As mulheres apontaram que existem 

mais de 5.000 famílias, enquanto que os homens informaram apenas 800 famílias. 

 

No momento da apresentação dos grupos, este ponto foi discutido e ficou evidente que 

as mulheres havia registrado o quantitativo de pessoas que residem na localidade e 

não o número de famílias. 

 

Confrontando estes dados trazidos pelos grupos e alinhando-os com as informações 

coletadas no posto de saúde local se pode inferir que no distrito de Leandrinho moram 

cerca de 5.000 pessoas oriundas de 800 famílias. 

 

No que diz respeito ao destino dos esgotos, nenhum dos dois grupos apontaram a 

existência de uma rede de esgoto local. As mulheres informaram apenas um destino, 

fossas, enquanto que os homens relataram outros destinos destacando, inclusive, a 

existência de valas no condomínio residencial Leandrinho. 

 

Ao apontarem os problemas relacionados ao esgoto, os grupos apresentaram 

similaridades nas respostas o que denota que a comunidade local tem sofrido 

problemas comuns oriundos da falta de estrutura de saneamento local. 

 

Os homens e mulheres presentes na oficina se apresentaram favoráveis a possibilidade 

de implantação do projeto, no entanto, os homens trouxeram uma preocupação quanto 

ao valor da taxa de esgoto, que será cobrada na ocasião da conclusão do projeto, bem 

como a preocupação de que esta taxa seja cobrada antes mesmo de o projeto ter sido 

concluído. 

 

Por fim, no que se refere à visão dos grupos sobre as mudanças associadas à futura 

implantação do projeto, existiu uma unanimidade de perspectiva. Todos, independente 
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de gênero, concordaram que haveria melhoria na saúde e diminuiria o mau cheiro 

promovendo assim uma melhor qualidade de vida da população local. 
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Figura 18 - Avaliação da Oficina de Mapeamento Socioambiental no distrito de Leandrinho, Dias d'Ávila/BA 

Total	de	participantes

(Lista	de	presença)
18 100%

Participantes	que	avaliaram 10 56%

I	-	Infraestrutura	 PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Instalações	Físicas 40% 4 0% 60% 6

Material	do	Curso	 60% 6 40% 4 0%

Organização	Geral 90% 9 10% 1 0% 	

Recursos	Audiovisuais 80% 8 20% 2 0%

Serviços	(Higienização	do	

Ambiente	e	Apoio)
60% 6 20% 2 20% 2

II	-	Metodologia	da	Oficina PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Clareza	e	Objetivo	das	

Apresentações
90% 9 10% 1 0%

Dinâmicas	de	Grupo 100% 10 0% 0%

Interação	com	a	turma 100% 10 0% 0% 	

Carga	Horária	da	Oficina 90% 9 10% 1 0%

Plenamente Razoavelmente Minimamente
100% 0% 0%

Objetivo	alcançado

Sugestões	

O	espaço	utilizado	para	a	oficina	precisa	de	reforma

Muito	Bom Bom Regular
Observações

Muito	Bom Bom Regular
Observações

Elogios

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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5.2.2 Oficina na Localidade de Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

A oficina de mapeamento socioambiental do distrito de Leandrinho, pertencente ao 

município de Dias d’Ávila/BA ocorreu no dia 26 de novembro de 2018 e contou com a 

participação de 13 pessoas, conforme lista de presença no APÊNDICE XIV. 

 

Figura 19 - Apresentação inicial na oficina em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 26/11/18 

 

Dentre os participantes estavam presentes moradores das localidades de Futurama I e 

Futurama II, mesmo com o conhecimento de que Futurama II não está previsto como  

área de estudo do projeto, os moradores entenderam como uma grande oportunidade 

de conhecer sobre as temáticas abordadas e também consideraram de fundamental 

importância evidenciar a realidade sobre a situação relacionada ao saneamento na 

localidade. 

 

Assim como o distrito de Leandrinho, a localidade de Futurama está inserida no 

território da APA Joanes-Ipitanga e localizado na área de influência da Represa Joanes 

II. O fato de não possuir sistema de esgotamento sanitário, contribui lançando 
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diretamente para o manancial as águas servidas, ou para as águas subterrâneas 

através das fossas. Ressalta-se, ainda, que em Futurama II não possui rede de 

abastecimento de água. 

 

Após as palestras iniciais e esclarecimentos de dúvidas, os participantes foram 

convidados a realizar a construção coletiva do Biomapa. 

 

Figura 20 - Construção do Biomapa na oficina em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 26/11/18 

 

Após a atividade do Biomapa, os participantes foram divididos em dois grupos sendo 

um composto por mulheres e outro por homens para realizar a construção dos quadros, 

conforme previsto na metodologia. 
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Figura 21 - Construção do Biomapa na oficina em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 26/11/18 

 

Figura 22 - Grupo de Trabalho dos homens na oficina em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 26/11/18 
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Figura 23 - Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 26/11/18 
 

A seguir serão apresentados os resultados expostos pelos grupos de trabalho em 

plenária. 

 

Quadro 10 - Número de famílias na localidade de Futurama, Dias d’Ávila/BA 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAL O NÚMERO DE FAMILÍAS DESSA LOCALIDADE? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 1.000 famílias 
 Futurama II – 410 famílias 

 Futurama I – 600 famílias 
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Quadro 11 – Problemas relacionados ao esgoto na localidade de Futurama, Dias d’Ávila/BA 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Quintal do vizinho; 

 Na rua; 

 Fossas; 

 Barragem e Rios. 

 Fossas; 

 Mato; 

 Quintal; 

 Céu Aberto. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 12 – Opinião dos grupos sobre o projeto na localidade de Futurama, Dias d’Ávila/BA 

EXISTEM PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESGOTO? 
QUAIS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Mau cheiro; 

 Insetos; 

 Ratos; 

 Doenças nas crianças e animais; 

 Contaminação dos rios. 

 Vetores que transmitem doenças 
(baratas, ratos, insetos); 

 Educação; 

 Lixos; 

 Diversas doenças, vermes; 

 Contaminação dos rios. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 13 – Opinião dos grupos sobre o projeto na localidade de Futurama, Dias d’Ávila/BA 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IDEIA DE IMPLANTAR UMA REDE DE ESGOTO AQUI? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Ótimo, urgente e necessário socorro!!!! 
 É importante para a qualidade 

de vida da comunidade. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 14 – Visão dos grupos sobre mudanças associadas à futura implantação do projeto na localidade 
de Futurama, Dias d’Ávila/BA 

QUAIS MUDANÇAS ACONTECERIAM NA SUA VIDA? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Acabaria a briga com os vizinhos; 

 Acabaria os insetos e ratos; 

 A rua ficaria cheirosa; 

 Melhoraria a saúde; 

 Conservaria a barragem; 

  Poderíamos usar a barragem como uma 
fonte de lazer; 

 Promoveria a qualidade de vida. 

 Valorização Imobiliária; 

 Melhoria de saúde; 

 Teríamos uma taxação alta para 
ter a rede (absurdo). 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Ao analisar a produção dos grupos se percebe que tanto o coletivo masculino quanto o 

feminino concordam acerca da quantidade de famílias que residem na localidade de 

Futurama. Vale salientar que Futurama é subdividida em Futurama I e II e o total 

aproximado de 1.000 famílias compreende as duas áreas, como esclarece o grupo 

masculino em sua apresentação. 

 

No que diz respeito ao destino dos esgotos, nenhum dos dois grupos apontaram a 

existência de uma rede de esgoto local. Os dois grupos apresentam destinos similares 

para os dejetos das casas de Futurama, com destaque para as mulheres que também 

apontaram o rio como um destino recorrido pelos moradores locais. 

 

Ao apontarem os problemas relacionados ao esgoto, evidencia-se uma preocupação 

ambiental relacionada à contaminação do manancial hídrico que serve a comunidade, 

bem como uma preocupação com a saúde dos moradores, tanto os homens como as 

mulheres apresentaram a proliferação dos vetores que transmitem doenças como um 

dos mais graves problemas causados pela falta da rede de esgoto local. 
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Os homens e mulheres presentes na oficina apresentaram-se favoráveis a possibilidade 

de implantação do projeto e reconhecem a importância do mesmo para a qualidade de 

vida dos moradores. 

 

Por fim, no que se refere à visão dos grupos sobre as mudanças associadas à futura 

implantação do projeto, as mulheres destacaram as melhorias relacionais e ligadas a 

questões ambientais, enquanto que os homens apontaram a perspectiva de melhoria 

econômica com a valorização imobiliária e sinalizaram uma preocupação com a taxa de 

serviço que será cobrada. 
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Figura 24 - Avaliação da Oficina de Mapeamento Socioambiental da localidade de Futurama, Dias d’Ávila/BA 

Total	de	participantes	

(lista	de	presença)
13 100%

Participantes	que	avaliaram 12 92%

I	-	Infraestrutura	 PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Instalações	Físicas 67% 8 33% 4 0%

Material	do	Curso	 83% 10 17% 2 0%

Organização	Geral 83% 10 17% 2 0% 	

Recursos	Audiovisuais 83% 10 17% 2 0%

Serviços	(Higienização	do	

Ambiente	e	Apoio)
83% 10 17% 2 0%

II	-	Metodologia	da	Oficina PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Clareza	e	Objetivo	das	

Apresentações
83% 10 17% 2 0%

Dinâmicas	de	Grupo 92% 11 8% 1 0%

Interação	com	a	turma 92% 11 8% 1 0% 	

Carga	Horária	da	Oficina 83% 10 17% 2 0%

Plenamente Razoavelmente Minimamente

100% 0% 0%
Objetivo	alcançado

Sugestões	

Maior	presença	da	população

Muito	Bom Bom Regular
Observações

Muito	Bom	 Bom Regular
Observações

Muito	Bom

Está	tudo	Ótimo

Melhora	as	ruas

Melhora	a	estrada

Elogios

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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5.2.3 Oficina na Localidade de Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

A oficina de mapeamento socioambiental de Nova Dias d’Ávila, pertencente ao 

município de Dias d’Ávila/BA ocorreu no dia 03 de dezembro de 2018 e contou com a 

participação de 6 pessoas, conforme lista de presença no APÊNDICE XV. 

 

Figura 25 - Apresentação inicial na oficina em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 03/12/18 
 

Figura 26 - Construção do Biomapa na oficina em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 03/12/18 
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Figura 27 - Grupo de Trabalho dos Homens na oficina em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 03/12/18 
 

Figura 28 - Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 03/12/18 
 

A seguir serão apresentados os resultados expostos pelos grupos de trabalho em 

plenária. 
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Quadro 15 - Número de famílias na localidade de Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

QUAL O NÚMERO DE FAMILÍAS DESSA LOCALIDADE? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 600 famílias  + ou – 850 famílias 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 16 - Destino do esgoto na localidade de Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Fossas; 

 Riachos; 

 Rede de Esgoto. 

 Fossas que são ligadas na rede de 
drenagem; 

 Fossas coletadas por carro limpa fossa 
(loteamento). 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 17 - Problemas relacionados ao esgoto na localidade de Nova Dias d’Ávila, Dias 
d’Ávila/BA 

EXISTEM PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESGOTO? 
QUAIS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Mau cheiro; 

 Fossas Transbordam; 

 Empoçamento de água; 

 Esgoto a céu aberto; 

 Muriçocas; 

 Contaminação dos Rios. 

 Impacto nos recursos hídricos 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 18 - Opinião dos grupos sobre o projeto na localidade de Nova Dias d’Ávila, Dias 
d’Ávila/BA 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IDEIA DE IMPLANTAR UMA REDE DE ESGOTO AQUI? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Acredito que a rede de esgoto promoverá 
a qualidade de vida dos moradores; 

 Somos favoráveis a desativação das 
fossas 

 Ótimo e de grande importância 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
 

 

Quadro 19 - Visão dos grupos sobre mudanças associadas à futura implantação do projeto na 
localidade de Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

QUAIS MUDANÇAS ACONTECERIAM NA SUA VIDA? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Trará mais saúde, higiene, mais 
segurança; 

 Diminuirá as muriçocas e o mal cheiro. 

 Valorização do bairro; 

 Melhoria do meio ambiente. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
 

 
Os grupos de homens e mulheres apresentaram uma proximidade quanto ao 

quantitativo de famílias residentes no bairro de Nova Dias d’Ávila. 

 

Embora os homens trouxessem apenas a fossa como a única opção de destino dos 

dejetos, as mulheres apontaram a existência de rede de esgoto nas ruas centrais do 

bairro. Esta informação foi confirmada no momento da apresentação do grupo das 

mulheres e os homens complementaram informando que apesar de, de fato, existir a 

rede de esgoto em algumas ruas, muitos dejetos são lançados na rede de drenagem e 

as pessoas pensam que são rede de esgoto. 
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Ao apontarem os problemas relacionados ao esgoto, evidencia-se, na apresentação 

dos homens, uma preocupação ambiental relacionada à contaminação dos mananciais 

hídricos do bairro. As mulheres, por sua vez, trazem problemas estruturais como o 

empoçamento de água, sobretudo nas proximidades do APAE e problemas ligados a 

saúde e ao bem estar. 

 

Todo o coletivo presente na oficina se apresentou favorável à perspectiva de 

implantação do projeto, pois possibilitará a desativação das fossas, contribuindo assim 

para melhoria da qualidade de vida. 
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Figura 29 - Avaliação da Oficina de Mapeamento Socioambiental na localidade de Nova Dias d'Ávila, Dias d’Ávila/BA 

Total	de	participantes	

(lista	de	presença)
7 100%

Participantes	que	avaliaram 6 86%

I	-	Infraestrutura	 PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Instalações	Físicas 33% 2 67% 4 0%

Material	do	Curso	 33% 2 67% 4 0%

Organização	Geral 17% 1 83% 5 0% 	

Recursos	Audiovisuais 33% 2 67% 4 0%

Serviços	(Higienização	do	

Ambiente	e	Apoio)
33% 2 67% 4 0%

II	-	Metodologia	da	Oficina PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Clareza	e	Objetivo	das	

Apresentações
0% 100% 6 0%

Dinâmicas	de	Grupo 0% 100% 6 0%

Interação	com	a	turma 0% 100% 6 0% 	

Carga	Horária	da	Oficina 0% 100% 6 0%

Plenamente Razoavelmente Minimamente

50% 50% 0%
Objetivo	alcançado

Sugestões	

Divulgar	pelos	meios	de	comunicação	para	alcançar	maior	

contingente	do	pessoal	da	área	ambiental	e	da	população	em	um	dia	

de	sábado	será	possível	um	maior	número	de	participantes;	

Muito	Bom Bom Regular
Observações

Muito	Bom	 Bom Regular
Observações

Foi	um	encontro	muito	bom	que	

esclareceu	muito	bem	a	temática.

Elogios

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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5.2.4 Oficina no Bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
A oficina de mapeamento socioambiental de Parque das Mangabas, pertencente ao 

município de Camaçari/BA ocorreu no dia 04 de dezembro de 2018 e contou com a 

participação de 21 pessoas, conforme lista de presença no APÊNDICE XVI. 

 
Estiveram presentes na oficina moradores de diversas faixas etárias (jovens, adultos e 

idosos) e espaços sociais (representantes da associação, agentes comunitários de 

saúde, lideranças e comerciantes locais), vale ressaltar que foi possível contar com a 

presença de duas lideranças fortes, historicamente com posicionamentos contrários 

porém, nesse dia uniram forças para apresentar os problemas relacionados à falta de 

esgotamento sanitário que ocorrem na comunidade, com isto foi possível elencar as 

situações de conflito de maneira ampla e representativa. 

 
Ao final da oficina houve a apresentação de um vídeo produzido pelos jovens 

moradores de Parque das Mangabas. O referido vídeo retrata, por meio da comédia, 

problemas relacionados à infraestrutura local a exemplo de grandes buracos em 

bueiros existentes nas ruas que eles residem. Esses buracos, além de juntar lixos e 

proliferar os vetores de contaminação, produzem mau cheiro e afetam a estética do 

bairro e consequentemente a saúde e qualidade de vida dos moradores locais. Na 

oportunidade as pessoas presentes na oficina enfatizaram que a falta de estruturação 

local relacionada ao saneamento básico tem promovido o fluxo migratório para outras 

localidade. 

 
Os moradores apontaram uma preocupação com a poluição do antigo Riacho Doce que 

passa por meio do bairro e hoje serve como local de canalização dos dejetos oriundos 

das casas situadas no entorno. Eles apontaram que antes a água do riacho era 

cristalina e era possível pescar peixes para a subsistência local. 
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Na oficina foi possível verificar que alguns moradores estão acompanhando as obras do 

PAC 1 e PAC 2 (Programa de Aceleração e Crescimento) também relacionadas ao sistema 

de esgotamento sanitário, que encontra-se em andamento no bairro. Os moradores 

sinalizaram a importância da participação da comunidade no acompanhamento das ações 

desenvolvidas por este estudo. 

 

Figura 30 - Apresentação inicial na oficina do bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
 

Figura 31 - Construção do Biomapa na oficina do bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
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Figura 32 - Grupo de Trabalho de mulheres na oficina do bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
 

Figura 33 - Grupo de Trabalho dos homens na oficina do bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
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Figura 34 - Grupo de Trabalho de mulheres na oficina do bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
 

Figura 35 - Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina do bairro Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
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Figura 36 - Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina do bairro Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
 

Figura 37 - Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina do bairro Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
 

A seguir serão apresentados os resultados expostos pelos grupos de trabalho em 

plenária. 
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Quadro 20 - Número de famílias no bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

QUAL O NÚMERO DE FAMILÍAS DESSA LOCALIDADE? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Aproximadamente 8.000 famílias 
(grupo I) 

 Aproximadamente 10.000 famílias 
(grupo II) 

 6.000 famílias 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 21 - Destino do esgoto no bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Céu aberto; 

 Fossas; 

 Nascente (riacho doce) 

 Rede pluvial; 

 Diretamente no córrego; 

 Na rede de drenagem. 

 Fossas; 

 Córregos – rua Dom Vilares; 

 Para as ruas em terrenos baldios; 

 Rede de drenagem e quando entope vai 
para as ruas. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 22 - Problemas relacionados ao esgoto no bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

EXISTEM PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESGOTO? 
QUAIS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Mau cheiro, odores; 

 Alagamentos e inundações; 

 Afeta a saúde, doenças de pele; 

 Insetos, ratos, baratas e pernilongos; 

 Deslocamento dos moradores; 

 Problemas das estruturas das casas. 

 Mau cheiro; 

 Acúmulo de lixo; 

 Matos; 

 Muriçocas; 

 Ratos. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 23 - Opinião dos grupos sobre o projeto no bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IDEIA DE IMPLANTAR UMA REDE DE ESGOTO AQUI? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Muito boa 

 Excelente; 

 Aprovado; 

 Já era tempo; 

 Valor da taxa terá de ser revisto; 

 Esperamos que aconteça de verdade. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 24 - Visão dos grupos sobre mudanças associadas à futura implantação do projeto no 
bairro Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

QUAIS MUDANÇAS ACONTECERIAM NA SUA VIDA? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Melhoria da qualidade de vida para toda a 
comunidade (social, psicológica e pessoal); 

 Solução dos problemas já mencionados no 
outro quadro; 

 Melhoria da saúde coletiva; 

 Melhoria da estética do bairro; 

 Valorização do bairro; 

 Saúde; 

 Avanço econômico. 

 Ficaremos felizes, saudáveis, 
protegidos e satisfeitos. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
Realizando uma análise sobre a produção grupal percebe-se que existe uma 

disparidade de percepção entre os homens e as mulheres quanto à quantidade de 

famílias que residem na localidade. As mulheres apontaram que existem entre 8.000 e 

10.000 famílias, enquanto que os homens informaram apenas 6.000 famílias. 
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No que diz respeito ao destino dos esgotos, nenhum dos dois grupos apontaram a 

existência de uma rede de esgoto local. Os dois grupos apresentaram variados e 

similares destinos para os dejetos. 

 

Ao apontarem os problemas relacionados ao esgoto, o grupo de homens foi sucinto e 

apresentou problemáticas ligadas à limpeza e aparência do bairro, por sua vez o grupo 

de mulheres relatou problemáticas ligadas à saúde e a estrutura das habitações. 

 

Por fim, no que se refere à visão dos grupos sobre as mudanças associadas à futura 

implantação do projeto, o grupo se mostrou favorável ao projeto e esperançoso quanto 

as melhorias que o mesmo pode trazer para o bairro. 
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Figura 38 - Avaliação da Oficina de Mapeamento Socioambiental no bairro de Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

Total	de	participantes	

(lista	de	presença)
21 100%

Participantes	que	avaliaram 19 90%

I	-	Infraestrutura	 PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Instalações	Físicas 21% 4 32% 6 47% 9

Material	do	Curso	 42% 8 53% 10 5% 1

Organização	Geral 68% 13 26% 5 5% 1 	

Recursos	Audiovisuais 42% 8 53% 10 5% 1

Serviços	(Higienização	do	

Ambiente	e	Apoio)
42% 8 42% 8 16% 3

II	-	Metodologia	da	Oficina PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Clareza	e	Objetivo	das	

Apresentações
47% 9 53% 10 0%

Dinâmicas	de	Grupo 84% 16 16% 3 0%

Interação	com	a	turma 74% 14 26% 5 0% 	

Carga	Horária	da	Oficina 47% 9 42% 8 11% 2

Plenamente Razoavelmente Minimamente

32% 63% 5%

Regular
Observações

Foi	bem	aproveitável	para	todos,	foi	muito	bom	com	muita	descontração	
e	divertimento,	foi	uma	manhãmaravilhosa	para	mim	e	para	toda	equipe.	

Achei	a	equipe	dinâmica,	educada	e	gentil.	A	equipe	é	boa	(gostei)	

Elogios

Objetivo	alcançado

Sugestões	

Espaço	mais	confortável	(arejado	e	fresco);	Divulgar	mais	para	que	

mais	pessoas	possam	participar;	Usar	o	espaço	da	escola	para	o	

semináro;	Mais	pessoas	para	a	divulgação	no	bairro;		Achei	a	

participação	do	engenheiro	frágil	pois	esperei	obter	mais	
esclarecimento	da	estrutura	física	do	bairro;	mais	materiais	para	

trabalho;	mais	interatividade;	mais	ventilador.

Muito	Bom Bom Regular
Observações

Muito	Bom	 Bom

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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5.2.5 Oficina no Distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
A oficina de mapeamento socioambiental do distrito de Parafuso, pertencente ao 

município de Camaçari/BA ocorreu no dia 04 de dezembro de 2018 e contou com a 

participação de 11 pessoas conforme lista de presença no APÊNDICE XVII. 

 

O distrito de Parafuso também está inserido em território da APA Joanes-Ipitanga e 

localiza-se próximo à Represa do Joanes I. segundo os moradores locais na margem 

do reservatório observa-se a ocorrência de vários trechos desmatados, expondo o solo 

a processos erosivos, principalmente ao longo das vertentes e/ou encostas com 

declividade acentuada. A montante da localidade denominada de Prainha de Parafuso, 

o rio Joanes recebe a contribuição de esgotos domésticos não tratados. 

 

Figura 39 - Apresentação inicial na oficina do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
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Figura 40 - Construção do Biomapa na oficina do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
 

Figura 41 - Grupo de Trabalho das mulheres na oficina do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
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Figura 42 - Grupo de Trabalho dos Homens na oficina do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
 

Figura 43 - Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 
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Figura 44 - Finalização da oficina com aplicação da ficha de avaliação no distrito de Parafuso, 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 04/12/18 

 

A seguir serão apresentados os resultados expostos pelos grupos de trabalho em 

plenária. 

 

Quadro 25 - Número de famílias no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

QUAL O NÚMERO DE FAMILÍAS DESSA LOCALIDADE? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Aproximadamente 3.000 famílias  2.000 famílias 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 26 - Destino do esgoto no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Quintal; 

 Ruas; 

 Fossas; 

 Rios; 

 Rede de drenagem. 

 90% Fossas; 

 10% Rios; 

 Rede de esgoto em 3 ruas. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 27 - Problemas relacionados ao esgoto no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

EXISTEM PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESGOTO? 
QUAIS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Mau cheiro; 

 Doenças em geral; 

 Lama; 

 Sujeiras; 

 Insetos, Ratos. 

 Poluição dos rios; 

 Doenças; 

 Insetos e baratas. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 28 - Opinião dos grupos sobre o projeto no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IDEIA DE IMPLANTAR UMA REDE DE ESGOTO AQUI? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Mais rápido possível, solução de 
problemas 

 É viável; 

 É fundamental para a 
comunidade e prioridade do novo 
governo. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 29 - Visão dos grupos sobre mudanças associadas à futura implantação do projeto no 
distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

QUAIS MUDANÇAS ACONTECERIAM NA SUA VIDA? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Melhoria da qualidade de 
vida; 

 Aumento de despesas. 

 Reduziria a quantidade de Insetos; 

 Economia na área de saúde; 

 Bem estar social; 

 Poderemos desenvolver a pesca e o turismo 
local; 

 Desenvolver o comércio e a agricultura. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
Realizando uma análise sobre a produção grupal se percebe que existe uma 

disparidade de percepção entre os homens e as mulheres quanto à quantidade de 

famílias que residem na localidade. As mulheres apontaram que existem por volta de 

3.000 famílias, enquanto que os homens informaram apenas 2.000 famílias. 

 

No que diz respeito ao destino dos esgotos domiciliares, as mulheres informaram 

variados destinos enquanto que os homens apontaram a nível de percentual os dois 

mais comuns. Ambos sinalizaram que o rio tem sido utilizado pelos moradores como 

destino de dejetos. 

 

Ao apontarem os problemas relacionados ao esgoto, os dois grupos foram unânimes 

em relatarem a presença de doenças oriundas da falta de esgotamento no distrito e a 

proliferação de vetores transmissores das mesmas. A preocupação ambiental 

relacionada à contaminação do manancial hídrico foi trazida pelos homens e ratificada 

pelo grupo das mulheres. 

 

Os homens e mulheres presentes na oficina se apresentaram favoráveis à possibilidade 

de implantação do projeto e sinalizam a viabilidade do mesmo, dado os problemas 
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enfrentados atualmente pela falta de esgotamento sanitário. Por fim, no que se refere à 

visão dos grupos sobre as mudanças associadas à futura implantação do projeto, os 

dois grupos concordaram que a implantação do projeto melhoraria a qualidade de vida 

dos moradores do distrito. Os homens apontaram uma perspectiva de desenvolvimento 

da economia local enquanto que as mulheres lembraram que o fornecimento do serviço 

pode gerar um aumento da despesa doméstica. 
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Figura 45 - Avaliação da Oficina de Mapeamento Socioambiental no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

Total	de	participantes	

(lista	de	presença)
11 100%

Participantes	que	avaliaram 10 91%

I	-	Infraestrutura	 PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Instalações	Físicas 20% 2 30% 3 50% 5

Material	do	Curso	 20% 2 60% 6 20% 2

Organização	Geral 40% 4 60% 6 0% 	

Recursos	Audiovisuais 20% 2 70% 7 10% 1

Serviços	(Higienização	do	

Ambiente	e	Apoio)
20% 2 70% 7 10% 1

II	-	Metodologia	da	Oficina PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Clareza	e	Objetivo	das	

Apresentações
10% 1 80% 8 10% 1

Dinâmicas	de	Grupo 70% 7 30% 3 0%

Interação	com	a	turma 50% 5 40% 4 10% 1 	

Carga	Horária	da	Oficina 50% 5 40% 4 10% 1

Plenamente Razoavelmente Minimamente

30% 70% 0%

Regular
Observações

Muito	Bom	 Bom

Sugestões	

Fazer	a	formação	em	um	local	mais	arejado,	mais	cheiroso;	

Disponibilizar	pranchetas	para	apoio	e	mobiliário	mais	adequado;																																																																																

O	serviço	de	higienização	poderia	ser	melhor;	
Para	ter	mais	participação	pode-se	realizar	as	oficinas	em	outro	horário	e	dia	da	semana;																																																															

Mais	palestras,	um	curso	para	conhecer	melhor;	Promover	parceria	com	as	escolas	locais	e	realizar	a	oficina	

em	uma	reunião	de	pais;	O	número	presente	foi	pequeno,	poderia	se	divulgar	mais	na	comunidade;																															

Possivelmente	teria	mais	colaboradores	se	fosse	no	sábado	pela	manhã;																																																																						

Maior	participação	da	comunidade	na	próxima	vez;																			

Regular
Observações

Fomos	carinhosamente	tratados	

Elogios

Objetivo	alcançado

Muito	Bom Bom

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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5.2.6 Oficina na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 

A oficina de mapeamento socioambiental da sede de Dias d’Ávila/BA ocorreu no dia 05 

de dezembro de 2018 e contou com a participação de 14 pessoas conforme lista de 

presença no APÊNDICE XVIII. 

 
Nessa oficina estiveram presentes representantes do governo municipal, da sociedade 

civil, servidores públicos e representantes da EMBASA. Os participantes contribuíram 

ativamente para o processo de diagnóstico da sede de Dias d’Ávila e com isso foi 

possível identificar os principais pontos de conflitos ambientais gerados pela falta de 

esgotamento sanitário bem como localizar os bairros aos quais esses problemas estão 

mais presentes. 

 

Foi pontuado o impacto do Polo Industrial de Camaçari bem como o crescimento 

desorganizado de algumas localidades situadas no entorno dos mananciais hídricos do 

município. Atualmente a espécie baronesa está presente em excesso nos lagos, 

sinalizando um processo de eutrofização existindo portanto, a necessidade de deliberar 

medidas urgentes para a limpeza dos rios e lagos do município de Dias d’Ávila. 

 

Conhecida como cidade das Águas, a água de Dias d’Ávila é a segunda mais leve do 

mundo e a primeira do Brasil, segundo participantes da oficina. A água constitui uma 

riqueza natural do município que precisa ser preservada. 

 

Foi informado pelo Secretário de Meio Ambiente que o plano de desenvolvimento 

urbano do município prevê retomar o turismo em Nova Dias d’Ávila bem como em 

outras áreas servidas por rios. Pontuou-se a necessidade de estabelecer um diálogo 

mais próximo entre a EMBASA e as secretarias no intuito de alinhar as perspectivas de 

obras com base no planejamento municipal. 
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No que tange ao planejamento municipal foi apontado pelos representantes do governo 

local a necessidade de incluir a localidade de Biribeira (área localizada a 6 km de Nova 

Dias d’Ávila sentido BA 512) no estudo, uma vez que a obra da “Cidade Santa” está 

sendo planejada e desenvolvida nessa área e existe uma perspectiva de crescimento 

demográfico e um potencial de turismo religioso a ser investido pelos gestores 

municipais. Estima-se que uma vez a obra esteja concluída, a Cidade Santa receberá 

uma média de 100 mil pessoas por ano. 

 

A Comunidade Cidade Santa nasceu da inspiração de Deus na vida do Fundador Padre 

Paulo Avelino que se sentiu chamado pelo Espirito Santo a uma entrega maior, uma 

consagração total, uma “obra maior”.5 

 

Figura 46 - Apresentação inicial na oficina da sede de Dias d’Ávila/BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 05/12/18 
 

 

 

 

 

                                                 
5 https://www.cidadesanta.org.br/about 
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Figura 47 - Construção do Biomapa na oficina da sede de Dias d’Ávila/BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 05/12/18 
 
 

Figura 48 - Grupo de Trabalho dos Homens na oficina da sede de Dias d’Ávila/BA 

 
 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 05/12/18 

 
A seguir serão apresentados os resultados expostos pelos grupos de trabalho em 

plenária. 
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Quadro 30 - Destino do esgoto na sede de Dias d’Ávila/BA 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

 Entroncamento da cidade – Fossas e rede de drenagem; 

 Bairro Santa Helena - Fossas e rede de drenagem; 

 Bairro Concórdia - Fossas e rede de drenagem; 

 Bairros Cristo Rei e Varginha - Fossas e rede de drenagem; 

 Bairro Lessa – Em sua maior parte tem rede coletora de esgoto, mas na invasão do 
Lessa tem fossas e rede de drenagem; 

 Bairros Genaro, Jardim Garcia d’Ávila e Isaura – Rede coletora de esgoto, fossas e 
rede de drenagem; 

 Condomínio Parque 1 a 5, Bosque 1, 2 e 3 tem rede de esgoto. Obs.: o Condomínio 
Bosque 3 é popularmente conhecido como residencial do Bosque; 

 Bairro Bosque – Fossas sumidouros, rede de drenagem. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 31 - Problemas relacionados ao esgoto na sede de Dias d’Ávila/BA 

EXISTEM PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESGOTO? 
QUAIS? 

 Contaminação do mananciais (rio Imbassaí, Jaboatão e Jacumirim, este último 
localizado no Bairro Jardim Garcia d‘Ávila); 

 Proliferação das baronesas nos mananciais; 

 Mau cheiro na invasão do Entroncamento; 

 Esgoto a céu aberto na invasão do Entroncamento, em Jardim Garcia d’Ávila e no 
bairro Bosque; 

 Doenças; 

 Inundações especialmente no bairro Genaro. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 32 - Opinião dos grupos sobre o projeto na sede de Dias d’Ávila/BA 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IDEIA DE IMPLANTAR UMA REDE DE ESGOTO AQUI? 

 Já deveria ter feito; 

 Saneamento e desenvolvimento andam de mãos dadas, se cuidarmos do 
saneamento desenvolvemos a cidade. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 33 - Visão dos grupos sobre mudanças associadas à futura implantação do projeto na 
sede de Dias d’Ávila/BA 

QUAIS MUDANÇAS ACONTECERIAM NA SUA VIDA? 

 Melhoria da qualidade de vida; 

 Redução da incidência de doenças e contaminações; 

 Preservação das águas da cidade que é a mais leve do Brasil e a 2a mais leve do 
mundo; 

 Promoção do desenvolvimento econômico e com isso contribuir para a 
sustentabilidade da cidade; 

 Ajudará no turismo religioso e Ambiental; 

 Possibilitará desenvolver áreas de lazer e fomentar o turismo local. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
A equipe de gestores que participou da oficina identificou os problemas relacionados ao 

esgoto bem como sinalizou em quais bairros estes problemas são mais presentes, 

conforme exposto no quadro anterior. 

 

Sobre os destinos dos dejetos nota-se que existe uma variedade de opções utilizadas. 

Alguns bairros possuem uma rede de esgoto enquanto outros mantém fossas ativas ou 

destinam os dejetos para os mananciais hídricos conforme quadro anterior. 

 

O grupo acredita que a implantação do projeto trará benefícios ligados a qualidade de 

vida e possibilitará o desenvolvimento econômico local, portanto estão favoráveis com o 

projeto. Saneamento e desenvolvimento andam de mãos dadas, se cuidarmos do 

saneamento desenvolvemos a cidade. 
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Figura 49 - Avaliação da Oficina de Mapeamento Socioambiental na Sede de Dias d'Ávila/BA 

Total	de	participantes	

(lista	de	presença)
14 100%

Participantes	que	avaliaram 9 64%

I	-	Infraestrutura	 PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Instalações	Físicas 33% 3 67% 6 0%

Material	do	Curso	 11% 1 89% 8 0%

Organização	Geral 44% 4 56% 5 0% 	

Recursos	Audiovisuais 33% 3 67% 6 0%

Serviços	(Higienização	do	
Ambiente	e	Apoio)

33% 3 67% 6 0%

II	-	Metodologia	da	Oficina PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Clareza	e	Objetivo	das	
Apresentações

78% 7 22% 2 0%

Dinâmicas	de	Grupo 44% 4 44% 4 11% 1

Interação	com	a	turma 67% 6 33% 3 0% 	

Carga	Horária	da	Oficina 56% 5 33% 3 11% 1

Plenamente Razoavelmente Minimamente

67% 33% 0%

Dentro	dos	conformes	(bom),	gostei	do	
resultado	porque	vi	clareza	no	projeto,	
prático.	A	oficina	foi	muito	bem	
estruturada.	

Elogios

Objetivo	alcançado

Sugestões	

Identificar	os	esgotos	que	correm	a	céu	aberto	por	ligações	

clandestinas;	Divulgação	mais	alinhada	com	a	sociedade	civil	
organizada	para	uma	maior	e	efetiva	participação	na	elaboração	do	
diagnóstico;	A	mobilização	social	tem	que	ser	mais	ampla;	Ampliação	
da	comunicação	com	os	setores	da	prefeitura	para	um	diálogo	

permanente;	Lamentamos	a	falta	de	interesse	da	comunidade	e	a	
pequena	presença;	

Muito	Bom Bom Regular
Observações

Muito	Bom	 Bom Regular
Observações

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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5.2.7 Oficina na Sede de Camaçari/BA 

 
A oficina de mapeamento socioambiental da sede de Camaçari/BA ocorreu no dia 05 de 

dezembro de 2018 e contou com a participação de 7 pessoas conforme lista de 

presença no APÊNDICE XIX. 

 
Estiveram presentes na oficina uma representante da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano do município de Camaçari/BA, lideranças do bairro Monte Negro e moradores, 

bem como agentes de saúde, do bairro Santo Antônio. 

 

Segundos os moradores presentes na oficina, os problemas gerados pela falta de 

esgotamento sanitário interferem na logística local, pois os empoçamentos dificultam os 

acessos da localidade, sobretudo do bairro Santo Antônio, além de contaminar os 

mananciais hídricos da localidade. Existe também um volume alto de esgoto a céu 

aberto que propicia a proliferação de doenças epidêmicas. 

 
Foi apontado na oficina, pela representante da instância pública, a existência de um 

projeto de Integração Municipal6, que reúne as informações das futuras obras a serem 

desenvolvidas no município e foi também enfatizado a necessidade de integrar as 

perspectivas de obra no projeto em estudo visando um planejamento conjunto. 

 

Programa Integração do município de Camaçari prevê empréstimo no valor de US$ 80 

milhões de dólares com a Corporação Andina de Fomento (CAF), Banco de 

Desenvolvimento da América Latina, para financiamento de obras no âmbito do 

Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e Ambiental. Os recursos 

serão aplicados em obras de infraestrutura, requalificação urbana da cidade, mobilidade 

urbana, recuperação de praças e vias e outras intervenções. 

 

                                                 
6http://www.gazetacamacari.com.br/camara-aprova-indicacoes-para-melhorias-de-areas-publicas-e-
emprestimo-para-obras-de-requalificacao-urbana/ 
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Figura 50 - Construção do Biomapa na oficina da sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 05/12/18 
 

Figura 51 -Grupo de Trabalho das mulheres na oficina da sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 05/12/18 
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Figura 52 - Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina da sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 05/12/18 
 

Figura 53 - Apresentação dos Grupos de Trabalho na oficina da sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 05/12/18 
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Figura 54 - Encerramento do ciclo de oficinas de mapeamento socioambiental na sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 05/12/18 
 

A seguir serão apresentados os resultados expostos pelos grupos de trabalho em 

plenária. 

 

Quadro 34 - Número de famílias de bairros na sede de Camaçari/BA 

QUAL O NÚMERO DE FAMILÍAS DESSA LOCALIDADE? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 1.200 famílias no bairro Santo Antônio; 

 400 famílias no bairro Montenegro. 

 400 famílias no bairro 
Montenegro 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 35 - Destino do esgoto na sede de Camaçari/BA 

PARA ONDE VAI O ESGOTO DAS CASAS E DE OUTRAS ESTRUTURAS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Penicão; 

 Céu Aberto 

 Fossas; 

 Rios. 

 Fossas; 

 Ruas. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 36 - Problemas relacionados ao esgoto na sede de Camaçari/BA 

EXISTEM PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESGOTO? 
QUAIS? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Mau cheiro; 

 Alagamentos; 

 Doenças; 

 Poluição dos rios; 

 Dificuldade de Acesso; 

 Morte dos peixes; 

 Desequilíbrio do ecossistema. 

 Doenças; 

 Insetos; 

 Ratos; 

 Esgoto a céu aberto; 

 Mau cheiro. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 37 - Opinião dos grupos sobre o projeto na sede de Camaçari/BA 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IDEIA DE IMPLANTAR UMA REDE DE ESGOTO AQUI? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Bom  Ótimo desde que não onere 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 38 - Visão dos grupos sobre mudanças associadas à futura implantação do projeto na 
sede de Camaçari/BA 

QUAIS MUDANÇAS ACONTECERIAM NA SUA VIDA? 

GRUPO DAS MULHERES GRUPO DOS HOMENS 

 Trazer qualidade de vida; 

 Diminuiria o mau cheiro; 

 Rios Limpos; 

 Menos doenças; 

 Menos alagamentos. 

 Valorização Imobiliária; 

 Melhorar a saúde; 

 Diminui gastos com remédios; 

 Elimina custos com limpa fossas; 

 Economia; 

 Preservação das Nascentes. 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
Os grupos de homens e mulheres apresentaram uma proximidade quanto ao 

quantitativo de famílias residentes dos bairros Montenegro e Santo Antônio de 

Camaçari. 

 

No que diz respeito ao destino dos esgotos, nenhum dos dois grupos apontaram a 

existência de uma rede de esgoto nos bairros. Os homens informaram apenas dois 

destinos, fossas, e ruas enquanto que as mulheres relataram outros destinos 

destacando, inclusive, a existência e uso de um Penicão no bairro Montenegro e o uso 

de rios como destino dos dejetos no bairro Santo Antônio. 

 

Ao apontarem os problemas relacionados ao esgoto, tanto os homens como as 

mulheres relataram variadas problemáticas locais que perpassam pelas questões de 

saúde e ambientais. 

 

Todo o coletivo presente na oficina apresentou-se favorável à perspectiva de 

implantação do projeto e as razões apresentadas pelos grupos eram diferentes mais 

complementares. As mulheres focaram na perspectiva de melhorias relacionadas ao 

bem estar enquanto os homens focaram nas melhorias econômicas que a implantação 

do projeto poderia possibilitar. 
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Figura 55 - Avaliação da Oficina de Mapeamento Socioambiental na Sede de Camaçari/BA 

Total	de	participantes	

(lista	de	presença)
7 100%

Participantes	que	avaliaram 7 100%

I	-	Infraestrutura	 PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Instalações	Físicas 71% 5 29% 2 0%

Material	do	Curso	 57% 4 43% 3 0%

Organização	Geral 71% 5 29% 2 0% 	

Recursos	Audiovisuais 71% 5 29% 2 0%

Serviços	(Higienização	do	

Ambiente	e	Apoio)
57% 4 29% 2 14% 1

II	-	Metodologia	da	Oficina PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE

Clareza	e	Objetivo	das	

Apresentações
100% 7 0% 0%

Dinâmicas	de	Grupo 100% 7 0% 0%

Interação	com	a	turma 100% 7 0% 0% 	

Carga	Horária	da	Oficina 57% 4 43% 3 0%

Plenamente Razoavelmente Minimamente
43% 57% 0%

Muito	Bom	 Bom Regular
Observações

Tudo	muito	bom,	excelentes	técnicos.	

Elogios

Objetivo	alcançado

Sugestões	

Um	mapa	maior	pois	não	estava	muito	visível,	aumentar	a	carga	

horária,	convite	mais	extensivo	para	garantir	a	presentaça	da	

comunidade;	Não	ficou	claro	para	mim	como	esta	oficina	contribuirá	

na	avaliação	da	localidade.	

Muito	Bom Bom Regular
Observações

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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5.2.8 Considerações sobre as Oficinas 

 

A partir das oficinas realizadas foi possível identificar os aspectos biofísicos das 

áreas de influência do Projeto destacando os principais conflitos e problemas 

relacionados à falta de esgotamento sanitário e mapear onde eles exatamente se 

apresentam. 

 

De maneira geral os participantes demonstraram interesse e apresentaram uma 

visão crítica do cenário local possibilitando a coleta de informação por parte da 

equipe que conduziu as oficinas. 

 

No que tange aos problemas sanitários causados pela falta de esgotamento, 

podemos considerar como crítico a contaminação dos mananciais hídricos 

disponíveis nas áreas de maneira que vem alterando significativamente a relação 

dos moradores com as fontes naturais de água disponíveis. Segundo relato dos 

moradores era natural fazer uso dos rios, riachos e nascentes disponíveis nas 

localidades para lazer da família, como fonte de abastecimento de água ou mesmo 

para realizar a pesca de subsistência, porém com a contaminação atual desses 

mananciais esta relação não é mais possível. 

 

A criticidade deste problema é notória por conta de pelo menos três variáveis. A 

primeira delas relacionada à presença desses aspectos em todas as oficinas, o que 

sugere uma preocupação coletiva de todos os participantes das áreas em estudo. 

 

A segunda relaciona-se diretamente com a importância dos mananciais hídricos 

destas localidades não somente para o desenvolvimento municipal como também 

para a Região Metropolitana de Salvador/BA, considerando que pelo menos três das 

sete localidades estudadas estão inseridas no território da APA Joanes-Ipitanga e 

localizam-se próximas às Represas do Joanes I e do Joanes II. 
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A terceira e última aponta-nos para o potencial turístico das áreas que dependem 

atualmente de rios mais limpos e preservados para atrair turistas e com isto 

desenvolver economicamente a localidade. 

 

Por fim, é importante destacar que para além de seu objetivo primário, as oficinas 

também proporcionaram um espaço de diálogo onde os moradores puderam 

esclarecer suas dúvidas sobre as situações relacionadas ao esgoto e assim 

participar ativamente do estudo de viabilidade para o projeto de ampliação do 

sistema de esgotamento sanitário dos municípios de Camaçari e Dias d’Ávila no 

estado da Bahia. 
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6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DETALHADA DE CADA ÁREA EM ESTUDO 

 

O Diagnóstico Socioterritorial apresenta as principais características sociais, 

econômicas, culturais e organizacionais das áreas em estudo e está organizado em 

2 (duas) partes: 

 

 Área de Estudo (AE) – Macroárea (municípios de Camaçari e Dias d’Ávila) 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA) – Microárea (Sede de Camaçari, Sede de 

Dias d’Ávila, Parafuso, Parque das Mangabas, Nova Dias d’Ávila, Leandrinho 

e Futurama) 

 

6.1 ÁREA DE ESTUDO (DE) - MACROÁREA MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

 

6.1.1 História de Camaçari 

 

A história de Camaçari começa às margens do rio Joanes, em 1558, com a 

formação da Aldeia do Divino Espírito Santo pelos jesuítas João Gonçalves e 

Antônio Rodrigues. Logo depois, foi instalada a Companhia de Jesus, espaço para 

catequização dos índios tupinambás que viviam na região. Em 1624, a Aldeia do 

Divino Espírito Santo desempenhou um papel importante na expulsão dos 

holandeses que chegaram à Bahia. Na época, sob a liderança do bispo D. Marcos 

Teixeira, várias autoridades foram acolhidas na vila e organizaram as tropas de 

resistência, juntamente com os índios, expulsando, um ano depois, os invasores. 

 

Camaçari foi emancipada no dia 28 de setembro de 1758, por meio de decreto do 

Marquês de Pombal, que alterou o nome do povoado para Vila de Nova Abrantes do 

Espírito Santo e expulsou os jesuítas que viviam na região. Tempos depois, passou 

a ser chamada apenas de Vila de Abrantes. 
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Os primeiros registros apontam à existência de 544 casas e 1.200 habitantes. A vila, 

por falta de liderança jesuítica, teve a sede transferida para o arraial de Parafuso, 

não chegando a se efetivar e voltando novamente para Abrantes. 

 

Nessa época, as terras que compõem o município pertenciam ao desembargador 

Tomaz Garcez Paranhos Montenegro. Graças à influência política, ele conseguiu 

trazer em 1860 a estrada de ferro para suas terras, o que impulsionou o crescimento 

da região. 

 

O topônimo, que inicialmente se escrevia Camassary, tem origem tupi-guarani. O 

significado é árvore que chora, devido às folhas ficarem cobertas de gotículas. 

 

6.1.2 Formação Administrativa 

 

 Distrito criado com a denominação de Camassari, pela Lei Municipal de 22-

03-1920, aprovada pela Lei Estadual n.º 1.422, de 04-08-1920. Subordinado 

ao município de Abrantes. 

 Pela Lei Estadual n.º 1.809, de 28-07-1925, o município de Abrantes tomou a 

denominação de Montenegro. 

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Camassari 

figura com sede do município de Montenegro (ex-Abrantes). 

 Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-

1937. 

 Pela Lei Orgânica Federal n.º 311, de 02-03-1938, e pelas Leis Estaduais n.ºs 

10.724, de 30-03-1938 e 11.089, de 30-11-1938, o município de Montenegro 

passou a denominar-se Camassari e o distrito de São Bento do Monte Gordo 

a chamar-se Monte Gordo. 

 No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município de 

Camassari (ex-Montenegro) é constituído de 3 distritos: Camassari, Abrantes 

e Monte Gordo (ex-São Bento do Monte Gordo). 

 Assim permanecendo em divisão territorial datada 1-VII-1950. 
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 Pela Lei Estadual n.º 628, de 03-12-1953, é criado o distrito de Dias D’Ávila 

(ex-povoado) e anexado ao município de Camaçari, teve sua grafia alterada 

pela esta mesma Lei acima citada. 

 Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 

distritos: Camaçari (ex-Camassari), Abrantes, Dias D’Ávila e Monte Gordo. 

 Assim permanecendo em divisão territorial datada 1-VII-1983. 

 Pela Lei Estadual n.º 4.404, de 25-02-1985, desmembra do município de 

Camaçari o distrito de Dias D’Ávila. Elevado á categoria de município. 

 Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 3 distritos: 

Camaçari, Abrantes e Monte Gordo. 

 Assim permanecendo em divisão territorial datada 2007. 

 
6.1.3 Demografia 

 
Entre 2000 e 2010, a população de Camaçari cresceu a uma taxa média anual de 

4,15%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa 

de urbanização do município passou de 95,47% para 95,47%. Em 2010 viviam, no 

município, 242.970 pessoas. 

 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 

4,00%. Na UF, esta taxa foi de 1,08%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo 

período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 95,24% para 

95,47%. 

 

Figura 56 - População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Município de Camaçari/BA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 
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6.1.4 Estrutura Etária 

 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município de Camaçari passou de 

53,62% para 41,50% e a taxa de envelhecimento, de 2,67% para 3,64%. Em 1991, 

esses dois indicadores eram, respectivamente, 77,86% e 2,02%. Já na UF, a razão 

de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 

2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 

7,36%, respectivamente. 

 

Figura 57 - Estrutura Etária da População no município de Camaçari/BA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

Figura 58 - Pirâmide etária e distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade do município de 
Camaçari/BA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 
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6.1.5 Longevidade, mortalidade e fecundidade 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no 

município de Camaçari passou de 34,3 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 

17,4 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 67,7. Já na UF, 

a taxa era de 21,7, em 2010, de 41,8, em 2000 e 70,9, em 1991. Entre 2000 e 2010, 

a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 

16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil 

nascidos vivos. 

 

Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade 

infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

 

Figura 59 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade no município de Camaçari/BA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No 

município de Camaçari, a esperança de vida ao nascer cresceu 5,5 anos na última 

década, passando de 67,5 anos, em 2000, para 72,9 anos, em 2010. Em 1991, era 

de 60,2 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 

68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 
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6.1.6 Educação 

 

6.1.6.1 Crianças e Jovens 

 

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado 

e compõe o IDHM Educação. 

 

No município de Camaçari, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 

90,82%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 81,40%; a proporção de 

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 47,70%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 34,40%. 

Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 44,59 

pontos percentuais, 56,69 pontos percentuais, 38,18 pontos percentuais e 28,53 

pontos percentuais. 

 

Figura 60 – Fluxo Escolar por Faixa Etária do município de Camaçari/BA – 1991/2000/2010 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 
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Em 2010, 79,78% da população de 6 a 17 anos do município de Camaçari estavam 

cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 

2000 eram 65,68% e, em 1991, 53,57%. 

 

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 5,99% estavam cursando o ensino superior em 

2010. Em 2000 eram 1,24% e, em 1991, 0,40%. 

 

Expectativa de Anos de Estudo 

 

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar 

da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de 

estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 8,37 

anos para 9,24 anos, no município de Camaçari, enquanto na UF passou de 7,28 

anos para 8,63 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 6,53 anos, 

no município, e de 5,75 anos, na UF. 

 

6.1.6.2 População Adulta 

 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população 

adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental 

completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das 

gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual 

passou de 36,78% para 57,79%, no município de Camaçari, e de 39,76% para 

54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 26,08%, no município, e 30,09%, 

na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de 

idade, 9,73% eram analfabetos, 54,39% tinham o ensino fundamental completo, 

38,06% possuíam o ensino médio completo e 5,24%, o superior completo. No Brasil, 

esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%. 
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Figura 61 - Escolaridade da População Adulta do município de Camaçari/BA, anos de 
1991/2000/2010 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

Figura 62 - Indicadores de Habitação no município de Camaçari/BA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

Figura 63 - Situação do esgotamento sanitário no município de Camaçari/BA 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Tabela 2 - Formas de Disposição dos Efluentes Sanitários nas Sedes Municipais, segundo a 
População 2010 (Dados Integrais) 

Municípios Total 

Destino dos Efluentes Sanitários 

Rede de 
Esgoto 

ou 
Pluvial 

Fossa 
Séptica 

Fossa 
Rudimentar 

Vala 
Curso ou 
Manancial 

d’Água 
Outros 

Sem 

Instalações 
Sanitárias 

Camaçari 231.551 125.537 29.129 61.089 4.471 6.786 1.782 2.757 

Dias D’Ávila 62.343 28.645 10.850 19.825 925 856 676 566 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 e Cálculos IBI Engenharia Consultiva S/S. 

 

Tabela 3 - População Urbana Atendida pelos Sistemas de Esgotamento Sanitário Existentes 

Unidades de Planejamento para Gestão dos 
Recursos Hídricos / Municípios 

Órgão 
Operador 

População Urbana 
Atendida (hab.) 

Índice de 
Atendimento Urbano 

de Esgoto (1) 
(%) 

Camaçari (SES Camaçari) EMBASA 65.130 24,75 

Dias d’Ávila EMBASA 26.502 37,53 

Fonte: SNIS, Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto, 2013 (www.snis.gov.br), complementado com dados da EMBASA, 
(1) Índice de Atendimento Urbano de Esgoto - é a relação entre a população urbana atendida com esgotamento sanitário e a 

população urbana do município. 
 

Tabela 4 - População Urbana Atendida pelos Sistemas de Abastecimento de Água Existentes 

Unidades de Planejamento para Gestão dos 
Recursos Hídricos / Municípios 

Órgão 
Operador 

População Urbana 
Atendida (hab.) 

Índice de 
Atendimento Urbano 

de Esgoto (1) 
(%) 

Camaçari EMBASA   

Dias d’Ávila EMBASA   

Fonte: SNIS, Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto, 2013 (www.snis.gov.br), complementado com dados da EMBASA, 
(1) Índice de Atendimento Urbano de Esgoto - é a relação entre a população urbana atendida com esgotamento sanitário e a 

população urbana do município. 

 

Figura 64 - Percentual de alcance das metas no município de Camaçari/BA 

 

Fonte: http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/perfil/BRA002029070/camacari---ba, 2010. 

 

http://www.snis.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
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6.1.7 ODS 06 - Água potável e saneamento 

 

6.1.7.1 Acesso à água 

 

Em 1991, 59,01% dos moradores urbanos de Camaçari tinham acesso à rede de 

água geral com canalização em pelo menos um cômodo. Em 2010, esse percentual 

passou para 89,97%. Em 2010, 10,10% dos domicílios situados em aglomerados 

subnormais7 não tinham água canalizada. 

 

A cada 100 litros de água coletados e tratados, em média, apenas 63 litros são 

consumidos. Ou seja 37% da água no Brasil é perdida, seja com vazamentos, 

roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no 

consumo de água, resultando no prejuízo de R$ 8 bilhões8. 

 

Figura 65 - Percentual de moradores urbanos com acesso a água ligada à rede - 1991/2000/2010 em 
Camaçari/BA 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

                                                 
7 Aglomerados subnormais = assentamentos irregulares conhecidos como favelas, invasões, grotas, 
baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos e palafitas, entre outros. 
8 Estudo Trata Brasil “Perdas de Água: Desafios ao Avanço do Saneamento Básico e à Escassez 
Hídrica – 2015. 
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6.1.7.2 Acesso ao saneamento 

 

Em 1991, 56,73% dos moradores urbanos do município de Camaçari tinham acesso 

à rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica), passando para 66,28% em 

2010. Em 2010, 58,37% dos domicílios situados em aglomerados subnormais9 

contavam com esgotamento sanitário adequado. 

 

Quanto ao tratamento de esgoto, em 2015, apenas 73,40% dos esgotos são 

tratados no Brasil. Segundo o estudo realizado pela Trata Brasil10, em 2015, mais de 

3,5 milhões de brasileiros, nas 100 maiores cidades do país, despejam esgoto 

irregularmente, mesmo tendo redes coletoras disponíveis. 

 

Figura 66 – Percentual de moradores urbanos com acesso a esgotamento sanitário adequado – 
1991/2000/2010 em Camaçari/BA 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

                                                 
9 Aglomerados subnormais = assentamentos irregulares conhecidos como favelas, invasões, grotas, 
baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos e palafitas, entre outros. 
10 Estudo Trata Brasil "Ociosidade das Redes de Esgoto" - 2015. 
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6.2 ÁREA DE ESTUDO (DE) - MACROÁREA MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA 

 

6.2.1 História de Dias d’Ávila11 

 

Com a descoberta das qualidades terapêuticas das águas do Rio Imbassay e graças 

ao Padre Torrend, grande divulgador dessas virtudes que as considerava como uma 

das melhores do mundo, o distrito de Dias d’Ávila, pertencente a Camaçari, passou 

a ser considerado local de descanso, lazer e, principalmente, próprio para 

tratamento de saúde, atraindo, assim, milhares de veranistas, motivo pelo qual 

tornou-se Estância Hidromineral. 

 

Após a implantação do Polo Petroquímico, nos anos de 1980, e com o significativo 

incremento demográfico, já não somente de veranistas, mas também de moradores 

formando uma população estável, estes resolveram se unir e lutar pela 

emancipação. 

 

6.2.2 Formação Administrativa 

 

 Distrito criado com a denominação de Dias d’Ávila pela Lei Estadual n.º 628, 

de 30-12-1953, subordinado ao município de Camaçari. 

 Em divisão territorial datada de 1-VII-1960 o distrito de Dias d’Ávila figura no 

município de Camaçari. Assim permanecendo em divisão territorial datada 1-I-

1979. 

 Elevado à categoria de município com a denominação de Dias d’Ávila pela Lei 

Estadual n.º 4.404, de 25-02-1985, sendo desmembrado de Camaçari. Sede 

no antigo distrito de Dias d’Ávila. Constituído do distrito sede. Instalado em 

01-01-1986. 

 Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito 

sede. 

 Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2015. 

                                                 
11 Fonte: Dias d’Ávila/BA. Prefeitura. 2009. Ofício encaminhado ao IBGE contendo o histórico do 
município. 
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6.2.3 Demografia 

 

Entre 2000 e 2010, a população de Dias d'Ávila cresceu a uma taxa média anual de 

3,90%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa 

de urbanização do município de Dias d’Ávila passou de 94,13% para 94,03%. Em 

2010 viviam, no município, 66.440 pessoas. 

 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 

4,22%. Na UF, esta taxa foi de 1,08%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo 

período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 94,30% para 

94,13%. 

 

Figura 67 - População Total, por Gênero, Rural/Urbana no município de Dias d'Ávila/BA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

6.2.4 Estrutura Etária 

 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município de Dias d’Ávila passou de 

57,82% para 45,71% e a taxa de envelhecimento, de 3,12% para 3,84%. Em 1991, 

esses dois indicadores eram, respectivamente, 78,95% e 2,19%. Já na UF, a razão 

de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 

2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 

7,36%, respectivamente. 
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Figura 68 - Estrutura Etária da População no município de Dias d'Ávila/BA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

Figura 69 - Pirâmide etária - Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade, Dias 
d'Ávila/BA, 2010 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

Figura 70 - Percentual de alcance das metas no município de Dias d'Ávila/BA 

 

Fonte: http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/perfil/BRA002029119/dias-davila---ba, 2010. 
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6.2.5 Longevidade, mortalidade e fecundidade 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no 

município de Dias d’Ávila passou de 32,8 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, 

para 17,5 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 66,3. Já 

na UF, a taxa era de 21,7, em 2010, de 41,8, em 2000 e 70,9, em 1991. Entre 2000 

e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos 

vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos 

por mil nascidos vivos. 

 

Figura 71 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade no município de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No 

município de Dias d’Ávila, a esperança de vida ao nascer cresceu 5,7 anos na última 

década, passando de 67,9 anos, em 2000, para 73,7 anos, em 2010. Em 1991, era 

de 60,5 anos. 

 

6.2.6 Educação 

 

6.2.6.1 Crianças e Jovens 

 

No município de Dias d’Ávila, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 

94,96%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 79,27%; a proporção de 
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jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 40,06%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 24,86%. 

Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 60,77 

pontos percentuais, 51,73 pontos percentuais, 30,23 pontos percentuais e 18,78 

pontos percentuais. 

 

Figura 72 - Fluxo Escolar por Faixa Etária – Dias d’Ávila/BA - 1991/2000/2010 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

Em 2010, 77,88% da população de 6 a 17 anos do município de Dias d’Ávila 

estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-

série. Em 2000 eram 63,90% e, em 1991, 59,07%. 

 

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 4,82% estavam cursando o ensino superior em 

2010. Em 2000 eram 1,19% e, em 1991, 0,30%. 

 

Expectativa de Anos de Estudo 

 

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar 

da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de 

estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 8,09 
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anos para 9,19 anos, no município de Dias d’Ávila. Em 1991, a expectativa de anos 

de estudo era de 7,39 anos. 

 

6.2.6.2 População Adulta 

 

Entre 2000 e 2010, o IDHM Educação passou de 34,21% para 55,71%, no município 

de Dias d’Ávila, e de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 

26,15%. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de 

idade, 10,40% eram analfabetos, 53,45% tinham o ensino fundamental completo, 

36,32% possuíam o ensino médio completo e 3,58%, o superior completo. 

 

Figura 73 - Escolaridade da População Adulta do município de Dias d’Ávila/BA, anos de 
1991/2000/2010 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. 

 

6.2.7 ODS 06 - Água potável e saneamento 

 

6.2.7.1 Acesso à água 

 

Em 1991, 63,05% dos moradores urbanos do município de Dias d’Ávila tinham 

acesso à rede de água geral com canalização em pelo menos um cômodo. Em 

2010, esse percentual passou para 88,22%. Em 2010, 0% dos domicílios situados 

em aglomerados subnormais não tinham água canalizada. 
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Figura 74 - Percentual de moradores urbanos com acesso a água ligada à rede - 
1991/2000/2010 em Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

6.2.7.2 Acesso à saneamento 

 

Em 1991, 61,59% dos moradores de Dias d’Ávila urbanos tinham acesso à rede de 

esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica), passando para 62,88% em 2010. Em 

2010, 0% dos domicílios situados em aglomerados subnormais contavam com 

esgotamento sanitário adequado. 

 
Figura 75 - Percentual de moradores urbanos com acesso a esgotamento sanitário adequado 

- 1991/2000/2010 em Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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O item a seguir apresenta dados dos municípios de Camaçari e Dias d’Ávila/BA. 

 

6.2.8 Planos, Programas e Projetos Co-localizados 

 

Como parte da pesquisa da macro-área, foram identificados planos, programas e 

projetos em nível federal, estadual e municipal desenvolvidos pelos municípios das 

áreas em estudo, conforme relacionados a seguir. 

 

Quadro 39: Planos, programas e projetos co-localizados nos municípios de Camaçari e Dias 
d’Ávila/BA 

PLANOS 
PROGRAMAS 

PROJETOS 
FOCO ESFERA BASE DE CONSULTA 

Programas 
Bolsa-Escola, 
Bolsa 
Alimentação, 
Cartão 
Alimentação e 
Auxílio Gás 

Esses programas, chamados 
programas remanescentes, foram 
unificados ao Programa Bolsa 
Família. Portanto, famílias 
beneficiárias de um ou mais de um 
desses antigos programas, tiveram 
seus cadastros transferidos para o 
Cadastro Único e, aquelas que ainda 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade, em conformidade 
com os critérios de inclusão do PBF, 
passaram a receber o benefício do 
Programa Bolsa Família. Essa troca 
foi feita sem que beneficiário 
perdesse recursos com a mudança 
de Programa. 

Federal 

Ministério do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome 
(MDS) 
 
http://www.mds.gov.br/pr
ogramabolsafamilia/fc_be
neficiario/programas-
remanescentes/os-
programas-bolsa-escola-
bolsa-alimentacao-
cartao-alimentacao-e-
auxilio-gas-nao-existem-
mais 

Programa de 
Agentes 
Comunitários 
de Saúde 
(PACS) 

Este programa existe desde o início 
dos anos 1990, sendo efetivamente 
instituído e regulamentado em 1997, 
quando se iniciou o processo de 
consolidação de descentralização de 
recursos no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O PACS, 
importante estratégia no 
aprimoramento do Sistema Único de 
Saúde, é hoje compreendido como 
estratégia transitória para o 
Programa de Saúde Familiar (PSF). 

Federal 

Ministério da Saúde 
 
http://dab.saude.gov.br/p
ortaldab/ape_esf.php?co
nteudo=agente_comunita
rio_saude 

Programa de 
Saúde Familiar 
(PSF) 

A Saúde da Família é estendida 
como uma estratégia de reorientação 
do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a 
implantação de equipes 
multiprofissionais em unidades 
básicas de saúde. Estas equipes são 

Federal 

Ministério da Saúde 
 
http://dab.saude.gov.br/at
encaobasica.php#sauded
afamilia 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php?conteudo=agente_comunitario_saude
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php?conteudo=agente_comunitario_saude
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php?conteudo=agente_comunitario_saude
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php?conteudo=agente_comunitario_saude
http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php#saudedafamilia
http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php#saudedafamilia
http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php#saudedafamilia
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PLANOS 
PROGRAMAS 

PROJETOS 
FOCO ESFERA BASE DE CONSULTA 

responsáveis pelo acompanhamento 
de um número definido de famílias, 
localizadas em uma área geográfica 
delimitada. As equipes atuam com 
ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação 
de doenças e agravos mais 
frequentes, e na manutenção da 
saúde desta comunidade. A 
responsabilidade pelo 
acompanhamento das famílias 
coloca para as equipes saúde da 
família a necessidade de ultrapassar 
os limites classicamente definidos 
para a atenção básica no Brasil, 
especialmente no contexto do SUS. 

Programa de 
Controle da 
Dengue 

Com as dificuldades enfrentadas nas 
diversas tentativas de erradicação da 
doença, a idéia é garantir uma forte 
campanha de mobilização social, em 
2002 o objetivo passa a ser a 
redução do dano causado pela 
doença. A dengue é um dos 
principais problemas de saúde 
pública no mundo. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima que 
entre 50 a 100 milhões de pessoas 
se infectem anualmente, em mais de 
100 países, de todos os continentes, 
exceto a Europa. Cerca de 550 mil 
doentes necessitam de 
hospitalização e 20 mil morrem em 
consequência da dengue.O Centro-
Oeste e Nordeste do país 
apresentam as maiores taxas de 
incidência. 

Federal 

Ministério da Saúde 
 
http://portal.saude.gov.br/
portal/saude/area.cfm?id
_area=920 

Programa 
Nacional de 
Vigilância e 
Controle da 
Leishmaniose 
Visceral 

O Programa Nacional de Vigilância e 
Controle da Leishmaniose Visceral 
implementado pelo Ministério da 
Saúde tem por objetivo a redução da 
morbimortalidade e a letalidade da 
LV através das seguintes estratégias 
de ação:   -Diagnóstico e tratamento 
precoce dos casos humanos.   - 
Atividades de educação em saúde 
inseridas em todos os serviços que 
desenvolvem as ações de controle 
da LV, requerendo o envolvimento 
efetivo de equipes multiprofissionais 
e multi-institucionais com vistas ao 
trabalho articulado nas diferentes 
unidades de prestação de serviços. 

Federal 

Ministério da Saúde 
 
http://portal.saude.gov.br/
portal/arquivos/pdf/leish.p
df 
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PLANOS 
PROGRAMAS 

PROJETOS 
FOCO ESFERA BASE DE CONSULTA 

  - Controle vetorial recomendado no 
âmbito da proteção coletiva, por 
meio da utilização de inseticidas de 
ação residual, dirigida apenas para o 
inseto adulto e do sane- amento 
ambiental com limpeza e retirada de 
materiais orgânicos em 
decomposição. -Controle dos 
reservatórios, diagnóstico e 
eliminação de cães infectados e 
medidas para evitar a contaminação 
de cães sadios. A prática da 
eutanásia canina é recomendada a 
todos os animais sororreagentes 
e/ou parasitológico positivo. Para a 
realização da eutanásia, deve-se ter 
como base a Resolução no 714, de 
20 de junho de 2002, do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, que 
dispõe sobre os procedimentos e 
métodos de eutanásia em animais e 
dá outras providências. 

Programa 
Nacional de 
Controle de 
Doença de 
Chagas-SVS/MS 

O Programa foi desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde (MS) e pela 
Fundação Nacional de Saúde (FNS), 
é considerado hoje um dos maiores 
programas de controle de endemias 
no Brasil. A intervenção adotada, 
desde sua fase inicial, consistiu no 
controle regular dos hospedeiros 
intermediários (triatomíneos) 
domiciliados do Trypanosoma cruzi, 
agente etiológico da doença de 
Chagas, por meio da utilização de 
inseticidas de poder residual. 

Federal 

Ministério da Saúde 
 
http://www.scielo.br/pdf/c
sp/v10s2/v10supl2a04.pd
f 
 

Programa de 
Controle da 
Esquistossom
os(PCE) 

Criado em 1980 o Programa visa 
reduzir a ocorrência de formas 
graves e óbitos; reduzir a prevalência 
da infecção e reduzir o risco de 
expansão geográfica da doença. No 
intuito de evitar a instalação de focos 
urbanos, é importante manter a 
vigilância ativa nas periferias das 
cidades, em virtude do grande fluxo 
migratório de pessoas procedentes 
de municípios endêmicos. 
Estratégias de prevenção 
Controle dos portadores 
Identificação dos portadores de S. 
mansoni, por meio de inquéritos 
coproscópicos a cada 2 anos, deve 
fazer parte da programação de 

Federal 

Ministério da Saúde 
 
http://portal.saude.gov.br/
portal/arquivos/pdf/gve_7
ed_web_atual_esquistiss
omose_mansonica.pdf 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual_esquistissomose_mansonica.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual_esquistissomose_mansonica.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual_esquistissomose_mansonica.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual_esquistissomose_mansonica.pdf
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PLANOS 
PROGRAMAS 

PROJETOS 
FOCO ESFERA BASE DE CONSULTA 

trabalho das secretarias municipais 
de saúde das áreas endêmicas. 
Tratamento dos portadores, com 
vista a reduzira carga parasitária e 
impedir o aparecimento de formas 
graves.   Para o diagnóstico e 
tratamento dos portadores, é 
necessário o trabalho conjunto das 
equipes de Saúde da Família (ESF), 
com os agentes de combate de 
endemias que atuam no Programa 
de Vigilância e Controle da 
Esquistossomose (PCE). 

Programa 1 
Milhão de 
Cisternas 
(P1MC) 

Iniciativas da sociedade civil e 
experiências de alguns governos 
estaduais e municipais embasaram a 
Articulação no Semi-árido (ASA) na 
concepção do Programa 1 Milhão de 
Cisternas (P1MC). A partir da 
parceria com o P1MC e também da 
realização de convênios com entes 
federados, o MDS permite a difusão 
da tecnologia de cisternas como uma 
solução simples e barata. O público 
beneficiado pela ação Acesso à 
Água, além de morar no Semi-árido, 
precisa estar inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais. 

Federal 
http://www.mds.gov.br/se
gurancaalimentar/acesso
aagua/ 

Programa Bolsa 
Família (PBF) 

É um programa de transferência 
direta de renda que beneficia 
famílias em situação de pobreza e de 
extrema pobreza em todo o País. O 
Bolsa Família integra o Plano Brasil 
Sem Miséria (BSM), que tem como 
foco de atuação os 16 milhões de 
brasileiros com renda familiar per 
capita inferior a R$ 70 mensais, e 
está baseado na garantia de renda, 
inclusão produtiva e no acesso aos 
serviços públicos. 
A gestão do Bolsa Família é 
descentralizada e compartilhada 
entre a União, estados, Distrito 
Federal e municípios. Os entes 
federados trabalham em conjunto 
para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar 
a execução do Programa, instituído 
pela Lei 10.836/04 e regulamentado 
pelo Decreto nº 5.209/04.     A 
seleção das famílias para o PBF é 
feita com base nas informações 
registradas pelo município no 

Federal 

Ministério do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome 
(MDS) 
 
http://www.mds.gov.br/bo
lsafamilia 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
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Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, 
instrumento de coleta de dados que 
tem como objetivo identificar todas 
as famílias de baixa renda existentes 
no Brasil. 

Programa 
Nacional de 
Alfabetização 
na Idade Certa 
(PNAIC) 

O PNAIC é um programa integrado 
cujo objetivo é a alfabetização em 
Língua Portuguesa e Matemática, 
até o 3º ano do Ensino Fundamental, 
de todas as crianças das escolas 
municipais e estaduais brasileiras. 
Caracteriza-se, sobretudo: 
- pela integração de diversas ações e 
diversos materiais que contribuem 
para a alfabetização: 
- pelo compartilhamento da gestão 
do programa entre Governo Federal, 
estados e municípios; 
- pela orientação de garantir os 
direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, a serem aferidos 
pelas avaliações anuais. 
Portaria 867 de 04 de julho de 2012 

Federal 
Ministério da Educação 
 
http://pacto.mec.gov.br 

Plano 
Plurianual da 
Secretária 
Municipal de 
Assistência 
Social (PPA) 

O Plano Plurianual - PPA é uma lei 
que traz os Programas de Governo, 
as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública para um 
período de 04 anos. No PPA 2018-
2021 constarão, além da matriz 
estratégica do governo, a relação 
das obras públicas e intervenções 
nas diversas áreas de atuação dos 
serviços ao público, como: 
Educação, Saúde, Desenvolvimento 
Social e Econômico, Meio Ambiente, 
Limpeza Pública, Cultura, Esporte, 
Lazer, etc. 

Municipal 

http://arquiv
os.camacari.
ba.gov.br/cg
m/planejame
nto/0102180
3104918106
8.pdf 

http://ww
w.diasdav
ila.ba.gov.
br/ldo-loa-
ppa-prog-
financeira
/ppa2018-
2021.pdf 

Programa 
Nacional de 
Transporte 
Escolar (Pnate) 

O Pnate foi instituído pela Lei nº 
10.880, de 9 de junho de 2004, com 
o objetivo de garantir o acesso e a 
permanência nos estabelecimentos 
escolares dos alunos do ensino 
fundamental público residentes em 
área rural que utilizem transporte 
escolar, por meio de assistência 
financeira, em caráter suplementar, 
aos estados, Distrito Federal e 
municípios. 

Federal 

Ministério da Educação 
 
http://www.fnde.gov.br/pr
ogramas/transporte-
escolar/transporte-
escolar-apresentacao 

Programa 
Nacional de 
Alimentação 

O Pnae é um programa de 
assistência financeira suplementar 
com vistas a garantir no mínimo uma 

Federal 
Ministério da Educação 
 
http://portal.mec.gov.br/in

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/pde/portaria_867_pnaic.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16691&Itemid=1115
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Escolar (Pnae) refeição diária aos alunos 
beneficiários. A criação do Pnae 
ocorreu em 1.983. Contudo, a origem 
do mesmo remonta à 1.954, com a 
Campanha da Merenda Escolar, no 
governo de Getúlio Vargas. 

dex.php?option=com_co
ntent&view=article&id=16
691&Itemid=1115 

Programa 
Dinheiro Direto 
a Escola 
(PDDE) 

O PDDE consiste na assistência 
financeira às escolas públicas da 
educação básica das redes 
estaduais, municipais e do Distrito 
Federal e às escolas privadas de 
educação especial mantidas por 
entidades sem fins lucrativos. O 
objetivo desses recursos é a 
melhoria da infraestrutura física e 
pedagógica, o reforço da autogestão 
escolar e a elevação dos índices de 
desempenho da educação básica. 
Os recursos do programa são 
transferidos de acordo com o número 
de alunos, de acordo com o censo 
escolar do ano anterior ao do 
repasse. 

Federal 

Ministério da Educação 
 
 
http://portal.mec.gov.br/in
dex.php?option=com_co
ntent&id=12320&Itemid=
246 

Programa Mais 
Educação de 
Escola Integral 

O Programa Mais Educação, criado 
pela Portaria Interministerial nº 
17/2007, aumenta a oferta educativa 
nas escolas públicas por meio de 
atividades optativas que foram 
agrupadas em macrocampos como 
acompanhamento pedagógico, meio 
ambiente, esporte e lazer, direitos 
humanos, cultura e artes, cultura 
digital, prevenção e promoção da 
saúde, educomunicação, educação 
científica e educação econômica. 
O programa visa fomentar atividades 
para melhorar o ambiente escolar, 
tendo como base estudos 
desenvolvidos pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), utilizando os resultados 
da Prova Brasil de 2005. Nesses 
estudos destacou-se o uso do “Índice 
de Efeito Escola – IEE”, indicador do 
impacto que a escola pode ter na 
vida e no aprendizado do estudante, 
cruzando-se informações 
socioeconômicas do município no 
qual a escola está localizada. 

Federal 

Ministério da Educação 
 
 
http://portal.mec.gov.br/in
dex.php?Itemid=86&id=1
2372&option=com_conte
nt 

Programa 
Nacional de 
Tecnologia 

É um programa educacional com o 
objetivo de promover o uso 
pedagógico da informática na rede 

Federal 
Ministério da Educação 
 
http://portal.mec.gov.br/in

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16691&Itemid=1115
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16691&Itemid=1115
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16691&Itemid=1115
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12320&Itemid=246
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12320&Itemid=246
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12320&Itemid=246
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12320&Itemid=246
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=823&id=244&option=com_content&view=article
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Educacional 
(PROINFO) 

pública de educação básica.  O 
programa leva às escolas 
computadores, recursos digitais e 
conteúdos educacionais. Em 
contrapartida, estados, Distrito 
Federal e municípios devem garantir 
a estrutura adequada para receber 
os laboratórios e capacitar os 
educadores para uso das máquinas 
e tecnologias. 

dex.php?Itemid=823&id=
244&option=com_content
&view=article 

O Programa 
Nacional de 
Formação 
Continuada a 
Distância nas 
Ações do FNDE 
- Formação pela 
Escola 

O Programa visa fortalecer a atuação 
dos agentes e parceiros envolvidos 
na execução, no monitoramento, na 
avaliação, na prestação de contas e 
no controle social dos programas e 
ações educacionais financiados pelo 
FNDE. É voltado, portanto, para a 
capacitação de profissionais de 
ensino, técnicos e gestores públicos 
municipais e estaduais, 
representantes da comunidade 
escolar e da sociedade organizada. 

Federal 

Ministério da Educação 
 
http://www.fnde.gov.br/pr
ogramas/formacao-pela-
escola/formacao-pela-
escola-apresentacao 

Programa 
Nacional de 
Reestruturação 
e Aquisição de 
Equipamentos 
para a Rede 
Escolar Pública 
de Educação 
Infantil 
(Proinfância) 

O Proinfância foi instituído pela 
Resolução nº 6, de 24 de abril de 
2007, e é parte das ações do Plano 
de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) do Ministério da Educação. 
Seu principal objetivo é prestar 
assistência financeira ao Distrito 
Federal e aos municípios visando 
garantir o acesso de crianças a 
creches e escolas de educação 
infantil da rede pública. 

Federal 

Ministério da Educação 
 
http://www.fnde.gov.br/pr
ogramas/proinfancia/proi
nfancia-apresentacao 

Plano de Ações 
Articuladas 
(PAR) 

O Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação, um programa 
estratégico do PDE, instituído pelo 
Decreto 6.094 de 24 de abril de 
2007, inaugurou um novo regime de 
colaboração, conciliando a atuação 
dos entes federados sem lhes ferir a 
autonomia, envolvendo 
primordialmente a decisão política, a 
ação técnica e atendimento da 
demanda educacional, visando à 
melhoria dos indicadores 
educacionais. Sendo um 
compromisso fundado em vinte e oito 
diretrizes e consubstanciado em um 
plano de metas concretas e efetivas, 
compartilha competências políticas, 
técnicas e financeiras para a 
execução de programas de 

Federal 

Ministério da Educação 
 
http://portal.mec.gov.br/in
dex.php?option=com_co
ntent&id=159&Itemid=23
5 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=823&id=244&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=823&id=244&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=823&id=244&option=com_content&view=article
http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola/formacao-pela-escola-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola/formacao-pela-escola-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola/formacao-pela-escola-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/formacao-pela-escola/formacao-pela-escola-apresentacao
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manutenção e desenvolvimento da 
educação básica. 
A partir da adesão ao Plano de 
Metas, os estados, os municípios e o 
Distrito Federal passaram à 
elaboração de seus respectivos 
Planos de Ações Articuladas (PAR). 
A partir de 2011, os entes federados 
poderão fazer um novo diagnóstico 
da situação educacional local e 
elaborar o planejamento para uma 
nova etapa (2011 a 2014), com base 
no Ideb dos últimos anos (2005, 
2007 e 2009). 

Programa 
Caminho da 
Escola 

O programa Caminho da Escola foi 
criado em 2007 com o objetivo de 
renovar a frota de veículos 
escolares, garantir segurança e 
qualidade ao transporte dos 
estudantes e contribuir para a 
redução da evasão escolar, 
ampliando, por meio do transporte 
diário, o acesso e a permanência na 
escola dos estudantes matriculados 
na educação básica da zona rural 
das redes estaduais e municipais. O 
programa também visa à 
padronização dos veículos de 
transporte escolar, à redução dos 
preços dos veículos e ao aumento da 
transparência nessas aquisições. 
O governo federal, por meio do 
FNDE e em parceria com o Inmetro, 
oferece um veículo com 
especificações exclusivas, próprias 
para o transporte de estudantes, e 
adequado às condições de 
trafegabilidade das vias das zonas 
rural e urbana brasileira. 
O programa consiste na aquisição, 
por meio de pregão eletrônico para 
registro de preços realizado pelo 
FNDE, de veículos padronizados 
para o transporte escolar. Existem 
três formas para estados e 
municípios participarem do Caminho 
da Escola: com recursos próprios, 
bastando aderir ao pregão; via 
convênio firmado com o FNDE; ou 
por meio de financiamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), que 
disponibiliza linha de crédito especial 

Federal 

Ministério da Educação 
 
http://www.fnde.gov.br/pr
ogramas/caminho-da-
escola/caminho-da-
escola-apresentacao 
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para a aquisição de ônibus zero 
quilômetro e de embarcações novas. 

Programa 
Nacional do 
Livro Didático 
(PNLD) 

O PNLD tem como principal objetivo 
subsidiar o trabalho pedagógico dos 
professores por meio da distribuição 
de coleções de livros didáticos aos 
alunos da educação básica. Após a 
avaliação das obras, o Ministério da 
Educação (MEC) publica o Guia de 
Livros Didáticos com resenhas das 
coleções consideradas aprovadas. O 
guia é encaminhado às escolas, que 
escolhem, entre os títulos 
disponíveis, aqueles que melhor 
atendem ao seu projeto político 
pedagógico. 
  O programa é executado em ciclos 
trienais alternados. Assim, a cada 
ano o MEC adquire e distribui livros 
para todos os alunos de um 
segmento, que pode ser: anos 
iniciais do ensino fundamental, anos 
finais do ensino fundamental ou 
ensino médio. À exceção dos livros 
consumíveis, os livros distribuídos 
deverão ser conservados e 
devolvidos para utilização por outros 
alunos nos anos subsequentes. 

Federal 

Ministério da Educação 
 
http://portal.mec.gov.br/in
dex.php?Itemid=668id=1
2391option=com_content
view=article 

Programa 
Estadual de 
Transporte  

O Programa estadual de Transporte, 
segundo a Lei nº 14.025 de 
dezembro de 2007, institui o 
Programa estadual de Apoio ao 
transporte Escolar. O Programa 
caminho da Escola é coordenado, 
avaliado e monitorado pelo Ministerio 
da Educação. 

Estadual 

https://www.
seduc.ce.go
v.br/index.ph
p/listaramais
/122-
copem/artig
os/3084-
legislacoes 

http://mun
icipios.ed
ucacao.b
a.gov.br/p
ete 

Centro de 
Referência da 
Assistência 
Social (CRAS) 

O CRAS é uma unidade pública 
estatal descentralizada da Política 
Nacional de Assistência Social 
(PNAS). 
O CRAS atua como a principal porta 
de entrada do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), dada sua 
capilaridade nos territórios e é 
responsável pela organização e 
oferta de serviços da Proteção Social 
Básica nas áreas de vulnerabilidade 
e risco social. 

Estadual/ 
Federal 

Ministério do 
Desenvolvim
ento Social 
e Combate à 
Fome (MDS) 
 
http://www.
mds.gov.br/
assistencias
ocial/proteca
obasica/cras 
 
https://previd
encia.social/
cras/camaca
ri-ba/ 

Ministério 
do 
Desenvol
vimento 
Social e 
Combate 
à Fome 
(MDS) 
 
http://ww
w.mds.go
v.br/assist
enciasoci
al/proteca
obasica/cr
as 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras
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https://previdencia.social/cras/camacari-ba/
https://previdencia.social/cras/camacari-ba/
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https://previdencia.social/cras/camacari-ba/
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http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras
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https://pre
videncia.s
ocial/cras/
dias-
davila-ba/ 

Programa de 
Erradicação do 
Trabalho 
Infantil (PETI) 

O PETI é um programa da Secretaria 
Nacional de Assistência Social 
(SNAS) do MDS que tem por objetivo 
acabar com a exploração do trabalho 
infantil. 
O perfil das famílias será avaliado, 
as que se enquadrarem nas regras 
do PBF, migrarão para o Bolsa 
Família, as demais serão 
incluídas/permanecerão no PETI 
devendo em ambos os casos cumprir 
as ações sócio educativas e de 
convivência (Jornada Ampliada). 
As famílias que migrarem para o 
Bolsa Família serão excluídas, 
automaticamente, da folha de 
pagamento do PETI, devendo 
permanecer frequentando as 
atividades de Jornada Ampliada. 
Na integração entre os programas 
PETI / Bolsa Família pode acontecer, 
devido aos procedimentos de 
inclusão da família no Cadastro 
Único, uma demora no recebimento. 
Entretanto, não haverá danos para a 
família quanto ao recebimento do 
benefício de um dos programas. 
Assim que o beneficiário estiver com 
a sua situação regularizada ele 
receberá o benefício do programa 
em que estiver incluído. 

Federal 

Ministério do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome 
(MDS) 
 
http://www.mds.gov.br/as
sistenciasocial/peti 
 
http://www.mds.gov.br/fal
emds/perguntas-
frequentes/bolsa-
familia/bolsa-
familia/gestor/integracao-
do-peti-com-o-bolsa-
familia 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos 
(SCFV) 

Serviços para idosos 
Serviço para crianças e adolescentes 
de 06 a 15 anos 
Serviço para crianças de até 06 anos 
SCFV – Reordenamento 
SISC – Sistema de Informações do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

Programas 
Co-
financiados 
(Federal, 
Estadual e 
Municipal) 

Ministério do 
Desenvolvim
ento Social 
e Combate à 
Fome (MDS) 
 
http://www.
mds.gov.br/f
alemds/perg
untas-
frequentes/a
ssistencia-
social/psb-
protecao-
especial-

Ministério 
do 
Desenvol
vimento 
Social e 
Combate 
à Fome 
(MDS) 
 
http://ww
w.mds.go
v.br/falem
ds/pergun
tas-
frequente

https://previdencia.social/cras/dias-davila-ba/
https://previdencia.social/cras/dias-davila-ba/
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https://previdencia.social/cras/dias-davila-ba/
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basica/scfv-
servicos-de-
convivencia-
e-
fortaleciment
o-de-
vinculos 
http://www.a
ssistenciaso
cial.org/cras-
phoc-
camacari-
ba-
endereco-e-
atendimento
/ 

s/assisten
cia-
social/psb
-protecao-
especial-
basica/scf
v-
servicos-
de-
convivenc
ia-e-
fortalecim
ento-de-
vinculos 
http://ww
w.diasdav
ilaacontec
e.com/dia
s-
davila/sed
es-
promove-
carnaval-
do-cras/ 
 

Benefício de 
Prestação 
continuada da 
Assistência 
Social (BPC) 

O BPC foi instituído pela 
Constituição Federal de 1988 e 
regulamentado pela Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, Lei nº 
8.742, de 7/12/1993; pelas Leis nº 
12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, 
de 31/08/2011, que alteram 
dispositivos da LOAS e pelos 
Decretos nº 6.214, de 26 de 
setembro de 2007 e nº 6.564, de 12 
de setembro de 2008. 
O BPC é um benefício da Política de 
Assistência Social, que integra a 
Proteção Social Básica no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS e para acessá-lo não é 
necessário ter contribuído com a 
Previdência Social. É um benefício 
individual, não vitalício e 
intransferível, que assegura a 
transferência mensal de 1 (um) 
salário mínimo ao idoso, com 65 
(sessenta e cinco) anos ou mais, e à 
pessoa com deficiência, de qualquer 
idade, com impedimentos de longo 
prazo, de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, 

Federal 

Ministério do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome 
(MDS) 
 
http://www.mds.gov.br/as
sistenciasocial/beneficios
assistenciais/bpc 
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http://www.diasdavilaacontece.com/dias-davila/sedes-promove-carnaval-do-cras/
http://www.diasdavilaacontece.com/dias-davila/sedes-promove-carnaval-do-cras/
http://www.diasdavilaacontece.com/dias-davila/sedes-promove-carnaval-do-cras/
http://www.diasdavilaacontece.com/dias-davila/sedes-promove-carnaval-do-cras/
http://www.diasdavilaacontece.com/dias-davila/sedes-promove-carnaval-do-cras/
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc
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PLANOS 
PROGRAMAS 

PROJETOS 
FOCO ESFERA BASE DE CONSULTA 

podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as 
demais pessoas. Em ambos os 
casos, devem comprovar não possuir 
meios de garantir o próprio sustento, 
nem tê-lo provido por sua família. A 
renda mensal familiar per capita 
deve ser inferior a ¼ (um quarto) do 
salário mínimo vigente. 

Projetos de 
apoio ao 
pequeno 
agricultor em 
parceira com o 
BNB - Programa 
de Apoio ao 
Desenvolviment
o Rural do 
Nordeste - 
RURAL 

Promover o desenvolvimento da 
agropecuária com a observância da 
legislação ambiental e o 
consequente incremento da oferta de 
matérias-primas agroindustriais 
através de: 
Fortalecimento, ampliação, 
modernização da infraestrutura 
produtiva dos estabelecimentos 
agropecuários; 
Diversificação das atividades; e, 
Melhoramento genético dos 
rebanhos e culturas agrícolas em 
áreas selecionadas. 

Municipal 

http://www.b
nb.gov.br/co
ntent/aplicac
ao/produtos
_e_servicos/
programas_f
ne/gerados/r
ural.asp 

 

O Programa de 
Aquisição de 
Alimentos 
(PAA) 

Criado em 2003, o PAA é uma ação 
do Governo Federal para colaborar 
com o enfrentamento da fome e da 
pobreza no Brasil e, ao mesmo 
tempo, fortalecer a agricultura 
familiar. Para isso, o programa utiliza 
mecanismos de comercialização que 
favorecem a aquisição direta de 
produtos de agricultores familiares 
ou de suas organizações, 
estimulando os processos de 
agregação de valor à produção. 

Federal 

Parceria entre o Governo 
do Estado, apoio à 
comercialização da 
produção será concedido 
pela Companhia 
Nacional de 
Abastecimento (Conab)  
 
https://www.conab.gov.br
/ultimas-noticias/2073-
bahia-agricultura-familiar-
recebe-r-49-milhoes-
para-novos-projetos-do-
paa-20180104 

Campo de 
experimentação 
de semente e 
tecnologia 

Campo de experimentação de 
semente e tecnologia para os 
agricultores familiares em busca de 
sementes mas resistente e adaptada 
a região de Paripiranga/BA em 
parceria com a Embrapa e EBDA. 

Federal 

Secretaria da Agricultura, 
Irrigação e Reforma 
Agrária (Seagri) 
Empresa Baiana de 
Desenvolvimento 
Agrícola S.A. (EBDA) 

Minha Casa, 

Minha Vida 

O Minha Casa Minha Vida é um 
programa do governo federal que, 
em geral, acontece em parceria com 
estados, municípios, empresas e 
entidades sem fins lucrativos.  

Federal 
http://www.caixa.gov.br/h
abitacao/mcmv/ 

O Programa 
Nacional de 
Habitação Rural 

O PNHR objetiva a produção ou 
reforma de imóveis aos agricultores 
familiares e trabalhadores rurais, por 

Federal 
Ministério das Cidades 
 
http://www.bb.com.br/doc

https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/2073-bahia-agricultura-familiar-recebe-r-49-milhoes-para-novos-projetos-do-paa-20180104
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/2073-bahia-agricultura-familiar-recebe-r-49-milhoes-para-novos-projetos-do-paa-20180104
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/2073-bahia-agricultura-familiar-recebe-r-49-milhoes-para-novos-projetos-do-paa-20180104
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/2073-bahia-agricultura-familiar-recebe-r-49-milhoes-para-novos-projetos-do-paa-20180104
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/2073-bahia-agricultura-familiar-recebe-r-49-milhoes-para-novos-projetos-do-paa-20180104
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/2073-bahia-agricultura-familiar-recebe-r-49-milhoes-para-novos-projetos-do-paa-20180104
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PLANOS 
PROGRAMAS 

PROJETOS 
FOCO ESFERA BASE DE CONSULTA 

(PNHR) intermédio de operações de repasse 
de recursos do Orçamento Geral da 
União ou de financiamento 
Esse programa oferece subsídios 
para pessoa física, Trabalhador 
Rural ou Agricultor Familiar, com 
renda familiar bruta anual de até R$ 
15.000,00, que estejam 
estabelecidos de forma coletiva, por 
uma Entidade Organizadora. 

s/pub/inst/dwn/CartilhaP
NHR.pdf 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) - MICROÁREA 

 

Neste item serão descritos os principais resultados do diagnóstico socioterritorial da 

Área Diretamente Afetada (ADA), a qual é composta por sete áreas, onde foram 

aplicados os questionários domiciliares, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 5 - Quantidade de questionários domiciliares aplicados por área de estudo nos 
municípios de Camaçari e Dias d’Ávila/BA 

MUNICÍPIOS ÁREAS EM ESTUDO 
TAMANHO DA 

AMOSTRA 

QUANTIDADE DE 
QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS  

Dias d’Ávila 

Sede Dias d’Ávila 264 304 

Nova Dias d’Ávila 216 220 

Leandrinho 159 160 

Futurama 88 101 

Camaçari 

Sede Camaçari 269 279 

Parafuso 219 219 

Parque das Mangabas 242 242 

TOTAL 1.456 1.525 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Para a pesquisa, foram realizadas análises qualitativas, por meio da elaboração e 

aplicação de questionários de forma aleatória junto à população definida como 

público alvo. Para efeitos da população total a ser pesquisada, foram consideradas 

as economias da totalidade dos domicílios ocupados. 

 

O objetivo principal da pesquisa foi captar as características dos moradores dos 

domicílios, visão acerca dos aspectos ambientais do bairro, características 

socioeconômicas da família e expectativas em relação ao sistema. As análises 

estatísticas foram realizadas no programa estatístico STATA e as rotinas utilizadas e 

os resultados das análises (Tabelas) são apresentados nos APÊNDICES conforme 

quadro a seguir. 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 149 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

Quadro 40 – Período de Aplicação dos questionários e APÊNDICES das análises 
estatísticas realizadas no programa estatístico STATA, as rotinas utilizadas e os resultados 

das análises 

MUNICÍPIOS ÁREAS EM ESTUDO 
PERÍODO DE APLICAÇÃO 

DOS QUESTIONÁRIOS 
APÊNDICE  

Dias d’Ávila 

Sede Dias d’Ávila 20/11 e de 03 a 07/12/2018 XIX 

Nova Dias d’Ávila 
De 20 a 22 e de 24 a 

26/11/2018 
XX 

Leandrinho 
13, 14, 15, 18, 21 e 

22/11/2018 
XXI 

Futurama 19 e 20/11/2018 XXII 

Camaçari 

Sede Camaçari 29, 30/11 e de 1 a 7/12/2018 XXIII 

Parafuso 22 e 23, 26, 27 e 28/11/2018 XXIV 

Parque das Mangabas De 27 a 30/11, 2 e 7/12/2018 XXV 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Para a avaliação econômica do comprometimento da renda média familiar em 

função da implantação do sistema de esgotamento sanitário, os resultados referem-

se a análises descritivas e ao impacto da tarifa de esgoto na renda média disponível 

das famílias. 

 

A partir das informações presentes nos questionários, procurou-se identificar os 

fatores mais significativos na determinação do impacto de uma tarifa de esgoto na 

renda das famílias. Neste relatório, consideraram-se apenas as características 

socioeconômicas dos moradores. 

 

Para verificar o impacto da tarifa de esgoto sobre a renda familiar, calculou-se a 

renda média disponível das famílias (diferença entre a renda e as despesas das 

famílias), a fim de se observar a participação das despesas no orçamento familiar 

em dois cenários, sem e com a cobrança da tarifa, para captar a capacidade de 

pagamento das famílias. Pois, a renda disponível é o fator de maior influência na 

determinação dos dispêndios de consumo (PINHO; VASCONCELLOS, 2011). A 

renda disponível é dada por:  
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Onde, 

 

 

A partir da estimação do valor da renda disponível das famílias, pôde-se observar a 

participação das despesas nesta e, por sua vez, o comprometimento da renda 

familiar. Ressalta-se que, no cenário com a cobrança da tarifa, considerou-se o 

percentual da tarifa de esgoto correspondente a 80% do valor da conta de 

abastecimento de água, estabelecida pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(EMBASA). 
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6.3.1 SEDE DE CAMAÇARI/BA 

 

6.3.1.1 Características gerais das habitações 

 

Os domicílios pesquisados nessa localidade possuem, em sua totalidade (100%) 

energia elétrica e, em sua maioria (96%), são feitos de Alvenaria. Os outros 

materiais citados para a construção das casas são madeiras, placas de concreto e 

materiais reciclados. Estes domicílios são compostos, em sua maioria por 5 

cômodos (37%) ou mais de 5 cômodos (28%) e um banheiro (82%). 

 

Figura 76 - Número de cômodos por domicílio na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.1.2 Saneamento 

 

6.3.1.2.1 Abastecimento, armazenamento e consumo de água 

 

Quanto aos indicadores de saneamento básico nessa região, o percentual de 

domicílios conectados à rede de abastecimento de água é elevado, 89% ligados à 

rede da Embasa, 7% à rede alternativa e as outras formas envolvem entrega com 

carro pipa e poço ou nascente nas propriedades. Vale destacar que as ruas onde o 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 152 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

fornecimento de água ocorre por meio de carro pipa, poço ou nascente na 

propriedade, estão localizadas em uma área de expansão desordenada da cidade 

no bairro Maçaranduba, próxima à BA-535 e são transversais da rua direta da 

Maçaranduba. 

 

Figura 77 - Forma de abastecimento de Água no domicílio em Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dentre os entrevistados que informaram o consumo médio de água, 67% 

consumiam até 6 metros cúbicos de água. Com relação aos pontos de canalização 

da embasa nos domicílios, 79% dos entrevistados informaram que a residência 

possuía um ponto e 10% mais de um ponto. 

 

Quadro 41 - Quantidade dos pontos de canalização da água no domicílio em Sede de 
Camaçari/BA 

PONTOS DE CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO DOMICÍLIO  

Apenas 1 ponto 221 

Mais de 1 ponto 28 

Não se aplica 2 

Não sabe informar 28 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Dos domicílios pesquisados, 90% possuem reservatório de água. Quanto ao 

tratamento de água, 54% dos entrevistados declararam não realizar nenhum 

tratamento da água para consumo, enquanto que 46% informaram que fazem algum 

tipo de tratamento na água antes do consumo. Dos que informaram realizar algum 

tipo de tratamento, 98% optam por filtrar a água antes de beber. 

 

Quadro 42 - Domicílio que possui reservatório para armazenamento de água na Sede de 
Camaçari/BA 

DOMICÍLIO QUE POSSUI RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Sim 250 

Não 26 

Não sabe informar 03 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 78 - Domicílios com reservatório para armazenamento de água na Sede de 
Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quanto ao fornecimento de água, a maior parte dos entrevistados apontou que a 

água é fornecida regularmente (51%) e 42% dos entrevistados apontaram que é 

irregular, ou seja, não se tem água todo dia no domicílio. Na situação de irregular 

55% informaram que é servido de água apenas 3 vezes por semana e 28% 

informaram ter água 4 vezes na semana. 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 154 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

Figura 79 - Tipo de fornecimento de água em Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 43 - Irregularidade do abastecimento de água na Sede de Camaçari/BA 

QUANDO IRREGULAR, QUANTAS VEZES POR SEMANA?  

1 vez 1 

2 vezes 8 

3 vezes 64 

4 vezes 33 

Mais de 4 vezes  7 

Não sabe informar 3 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A qualidade da água foi considerada boa por 80% dos domicílios pesquisados e 

15% à consideraram de qualidade razoável. 
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Figura 80 - Qualidade da água utilizada na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maior parte (54%) dos entrevistados informou desconhecer a origem da água que 

abastece as suas respectivas residências. 

 

Figura 81 - Conhecimento sobre a origem da água que abastece o domicílio da Sede 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos entrevistados, 74% não souberam falar sobre as condições ambientais do 

manancial e 19% apenas identificaram que existe aspectos poluidores. 
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Figura 82 - Condição ambiental do manancial que abastece os domicílios da Sede de 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.1.2.2 Rede de drenagem 

 

Durante a pesquisa constatou-se que a maior parte dos bairros estudados da Sede 

de Camaçari possui rede de drenagem pluvial, com exceção das áreas em 

expansão – a exemplo de Maçaranduba, entretanto a mesma é utilizada também 

para lançamento de esgoto de alguns domicílios. 

 

6.3.1.2.3 Esgoto 

 

Os dejetos dos domicílios do bairro da sede de Camaçari envolvidos no estudo   

recebem variados destinos, contudo, os principais destinos relatados pelos 

entrevistados foram as fossas (47%) e a rede coletora de esgoto (29%), sendo que 

ainda existe um percentual (4%) sobretudo em áreas de expansão desordenada que 

lança o esgoto na rua. 
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Figura 83 - Esgoto a céu aberto nas ruas do bairro Montenegro, sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Sobre os resíduos da cozinha, 60% dos moradores informaram que estes não 

passam por caixa de gordura. 

 

Figura 84 - Resíduos da cozinha x Caixa de gordura na Sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.1.2.4 Resíduos sólidos 

 

O percentual dos domicílios com coleta de lixo foi em torno de 89%. Outros destinos 

citados foram citados pelos moradores envolvendo o depósito em container em 

terrenos baldios e a queima. 

 

6.3.1.3 Saúde 

 

Em relação às principais doenças ocorridas no último ano, 48% dos moradores 

declararam não ter tido nenhuma. A gripe (16%) foi a doença mais relatada. A 

incidência de casos de diarreia foi baixa. As principais doenças estiveram mais 

relacionadas ao clima (17%). Apenas 2% estiveram associadas à falta de tratamento 

de água e 4% à falta de esgotamento sanitário. 

 

No que tange ao percentual de pessoas com deficiência por domicílio pesquisado 

notou-se que apenas 6% dos domicílios apresentam pessoas com deficiência na 

família e 44% destas pessoas possuem deficiências mental ao passo que 31% das 

deficiências estão relacionadas à locomoção. 

 

Figura 85 – Domicílio com Pessoas com deficiência Sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 86 - Tipos de deficiência na Sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.1.4 Recursos Naturais e situação de risco 

 

No que se refere à área de risco, a maioria dos entrevistados (95%) não considerou 

que a sua residência esteja próxima a alguma área de risco. 

 

Figura 87 - Domicílios x Área de risco na sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.1.5 Equipamentos comunitários existentes 

 

Figura 88 - Praça na sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 13/12/18 

 

Figura 89 - Quadra poliesportiva na sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
Data: 13/12/18 

 

A maior parte (68%) dos domicílios entrevistados não possui pessoas que participam 

em algum grupos sociais ou ambiental. 
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Figura 90 - Participação em grupo social ou ambiental na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.1.6 Avaliação Econômica do Comprometimento da Renda Média Familiar em 
Função da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito 
Sede de Camaçari, no Município de Camaçari/BA 

 

6.3.1.6.1 Caracterização geral da população da amostra pesquisada 

 

A amostra apresentou-se com representação maior do número de homens (58%) do 

que de mulheres (42%). O número médio de habitantes do domicílio foi de 3 

membros. A propriedade das residências foi em sua maioria própria (86%), poucos 

domicílios eram alugados (13%). Dos domicílios da amostra 95% foram casas. A 

maioria dos entrevistados era chefe da família (66%). Em torno de 26% dos 

moradores possuía faixa etária média entre 31 a 40 anos, seguida de 41 a 50 anos 

(21%). Considerando os outros integrantes, como representativos da família, a faixa 

etária média do segundo membro está entre 31 a 40 anos (26%) e a do terceiro 

membro está entre 11 a 15 anos (14%). 

 

Quanto à escolaridade, em torno de 39% dos moradores entrevistados possuía o 

ensino médio completo, seguido do ensino fundamental incompleto – até o 5º ano 

(21%). Moradores sem instrução representaram 4% da amostra. Entrevistados com 
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superior completo foram 4% da amostra. O membro com maior grau de educação da 

família possuía o ensino médio completo. A escolaridade de outros membros da 

família, assim como a do entrevistado pode ser considerada baixa. O segundo e o 

terceiro membros possuíam, em média, o ensino médio completo, representando 

35% e 20% da amostra, respectivamente. Dos entrevistados, apenas 3% 

frequentavam a escola. Já analisando outros membros do domicílio, observou-se 

que a frequência escolar do segundo (44%) e do terceiro (47%) membros da família 

é significativa. 

 

Tabela 6 - Escolaridade do entrevistado na sede de Camaçari/BA 

Escolaridade Frequência % 

Sem instrução 11 3,9 

Alfabetização de adultos 2 0,7 

Ensino fundamental incompleto - até o 5° ano 59 21,2 

Ensino fundamental incompleto - até o 9° ano 49 17,6 

Ensino fundamental completo 12 4,3 

Ensino médio incompleto 21 7,5 

Ensino médio completo 108 38,7 

Superior incompleto 5 1,8 

Superior completo 10 3,6 

Pós-graduação 1  0,4  

Não informou 1 0,4 

Total 279 100,0 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maioria dos entrevistados trabalha (59%), aposentados representaram 13%. 

Desempregados representaram 27% e estudantes foram 1%. Dos entrevistados que 

trabalham, a maioria era autônomo (55%), na sequência estavam empregados 

privados (28%) e empregadores (10%). Quanto a ter vínculos com programas do 

governo, 86% dos entrevistados não possuem. Dentre os que possuem, destacou-se 

Bolsa Família (13%). Quanto à renda das famílias entrevistadas, esta variou entre 

um e 2 salários mínimos (27%) e, logo em seguida, de meio a um salário mínimo 

(21%). A renda domiciliar é baixa. Membros de domicílios com renda entre dois a 

cinco salários mínimos representaram 10%. Um único membro da família é 

responsável por 58% da contribuição na renda familiar. As famílias dos domicílios 

entrevistados possuem, em média, dois dependentes. 
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6.3.1.6.2 Percepção da população com relação ao serviço 

 

Quanto à percepção e as expectativas dos moradores em relação ao sistema de 

esgotamento sanitário, 82% dos entrevistados têm conhecimento que será cobrada 

uma tarifa de esgoto de 80% sobre o valor da conta de água para prestação do 

serviço. Dos moradores dos domicílios 14% consideraram importante o pagamento 

da tarifa. Dentre os motivos referentes à importância do pagamento, os 

entrevistados destacaram: a melhoria das condições de vida; que caso o serviço 

seja bom e funcione, concorda; que não vai ter mais esgoto a céu aberto; e, a 

geração benefícios para o bairro. Já os entrevistados que não consideraram 

importante o pagamento da tarifa (86%), afirmaram que: o valor é alto; não teriam 

condições de pagar, pois pagar água já seria o suficiente; não teriam condições de 

pagar, está fora do orçamento da família, já que não estão trabalhando; e, não 

concordam com a cobrança. Cerca de 90% dos entrevistados gostariam que sua 

residência fosse servida por rede esgotamento sanitário. 

 

6.3.1.6.3 Análise do comprometimento da renda com a cobrança tarifa de esgoto 

 

Para analisar o impacto da tarifa de esgoto sobre a renda, foram considerados os 

domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa, que representaram cerca de 

89% dos domicílios; suas despesas familiares com energia elétrica, água, aluguel, 

transporte, alimentação, educação, saúde, telefone (comunicação) e gás; e, a renda 

média da família. Destes domicílios ligados à rede, se considerou na análise de 

impacto os que declararam o valor médio mensal da conta de água e a renda média 

mensal. 

 

Considerando-se a variação da participação das despesas das famílias na renda 

média, foram adotados dois cenários, o primeiro sem a inserção da cobrança da 

tarifa de esgoto na conta de água e o segundo com a tarifa. Nesse segundo cenário, 

o valor da conta de água foi calculado com um valor adicional referente à tarifa de 

esgoto (80% do valor da conta). 
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Dos domicílios analisados, observou-se que cerca de 7% dos entrevistados já não 

estavam em condições de pagar a conta de água antes da inserção da tarifa, pois 

com as despesas atuais da família não houve renda média disponível, ou seja, as 

despesas superam a renda familiar. Assim, um reajuste na conta contribui para uma 

elevação das despesas familiares, que já ultrapassam o orçamento, ou seja, é 

negativa, conforme Figura 91. Assim, como esses domicílios já não estariam em 

condições de pagar a tarifa antes da implantação do serviço de esgotamento 

sanitário, considera-se que isto não deve influenciar na implantação do referido 

serviço. 

 

Figura 91 - Renda média disponível (R$) das famílias que não podem pagar a tarifa de 
esgoto na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Na Figura 92, é possível observar o comportamento das despesas na renda média 

destes domicílios. A despesa familiar representava em torno de 134% do orçamento 

sem a tarifa e passou para 141% com a tarifa. Quanto à despesa média com água, 

houve uma variação na participação de 9% para 16% com a tarifa, conforme Figura 

93. 
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Figura 92 - Variação da participação das despesas (%) na renda média das famílias que não 
podem pagar a tarifa de esgoto na Sede de Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 93 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média das famílias 
que não podem pagar a tarifa na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já os domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa em condições de 

pagamento da tarifa, representaram 45% dos entrevistados. A renda média 

disponível destes moradores variou de R$ 1.197,65 para R$ 1.158,68 com a 

cobrança da tarifa, de acordo com a Figura 94. Já a variação na participação das 

despesas totais das famílias na renda familiar com a cobrança da tarifa de esgoto, 
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para este grupo de domicílios, foi pouco representativa, saindo de 39% para 42% 

com a tarifa (Figura 95). 

 

Figura 94 – Renda média disponível (R$) das famílias que podem pagar a tarifa de esgoto na 
Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 95 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A variação do valor mínimo na participação das despesas sobre a renda média dos 

domicílios que podem pagar a tarifa foi de 2% para 3% com a tarifa, conforme Figura 

96. A participação mediana foi em torno de 33% sem a cobrança da tarifa e 36% 
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com a inserção da tarifa na conta de água, de acordo com a Figura 97. Já 

considerando o percentual máximo na participação das despesas houve uma 

variação de 92% (sem tarifa) para 97% (com tarifa), como pode ser observado na 

Figura 98. Essas variações apresentaram percentuais pouco representativos na 

renda média das famílias, demonstrando a capacidade de pagamento da tarifa de 

esgoto destes domicílios. 

 

Figura 96 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mínimo na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 97 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mediano na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 98 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor máximo na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já despesa com água apresentou uma variação de 3% para 6% na renda com a 

com a tarifa (Figura 99). 

 

Figura 99 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média familiar dos 
moradores que podem pagar a tarifa na Sede de Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Do exposto, constatou-se que a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

teria um impacto relativamente baixo sobre os domicílios que apresentaram renda 

disponível. 
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6.3.1.7 Considerações do estudo realizado na Sede de Camaçari/BA, Camaçari/BA 

 
Nesta pesquisa, procurou-se verificar o impacto da tarifa de esgoto na renda média 

familiar. As despesas familiares de 7% dos domicílios ligados à rede, superaram a 

renda familiar, limitando a renda disponível destes e, por sua vez, mantendo-os 

incapazes de arcar com um reajuste na conta de água por conta da tarifa. Já 45% 

dos domicílios demonstraram capacidade de pagamento da tarifa, com impacto 

pouco representativo sobre a renda. Ressalta-se que dos demais domicílios ligados 

à rede (48%), cerca de 23% destes podem classificar-se como potenciais pagantes, 

pois declararam renda média familiar, mas não informaram o valor da conta de água. 

 

No caso do distrito sede de Camaçari foram constatadas algumas fragilidades 

socioeconômicas como, por exemplo, a renda média familiar baixa (27% de 1 a 2 

salários mínimos e 27% tem renda de ½ a 1 salário mínimo) e o desemprego (cerca 

de 27% dos entrevistados). 

 

6.3.1.8 Mapa georreferenciado com fotos 

 

O mapa georreferenciado com fotos segue no APÊNDICE XXVI. 
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6.3.2 SEDE DE DIAS D’ÁVILA/BA 

 

6.3.2.1 Características gerais das habitações 

 

Os domicílios pesquisados nessa localidade em sua totalidade (100%) são feitos de 

Alvenaria e composto, em sua maioria por 5 cômodos (44%) ou mais de 5 cômodos 

(27%) e um banheiro (85%). Quase a totalidade dos domicílios pesquisados (99%) 

possui iluminação elétrica. 

 

Figura 100 - Domicílio com iluminação elétrica na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 101 - Número de cômodos por domicílio na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.2.2 Saneamento 

 
6.3.2.2.1 Abastecimento, armazenamento e consumo de água 

 

Quanto aos indicadores de saneamento básico nessa região, o percentual de 

domicílios conectados à rede de abastecimento de água é elevado, 96% estão 

ligados à rede da Embasa, 3% à rede alternativa. 

 
Figura 102 - Forma de abastecimento de Água no domicílio na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dentre os entrevistados que informaram o consumo médio de água, 65% 

informaram que consumiam até 6 metros cúbicos de água por mês. Com relação aos 

pontos de canalização da Embasa nos domicílios, 85% dos entrevistados 

informaram que a residência possuía apenas um ponto. 

 

Quadro 44 - Quantidade dos pontos de canalização da água no domicílio na Sede de Dias 
d’Ávila/BA 

PONTOS DE CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO DOMICÍLIO  

Apenas 1 ponto 268 

Mais de 1 ponto 19 

Não se aplica 3 

Não sabe informar 13 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Dos domicílios pesquisados, 89% possuem reservatório de água. Quanto ao 

tratamento de água, 52% dos entrevistados declararam não realizam nenhum 

tratamento da água para consumo, enquanto, 48% informaram realizar algum tipo de 

tratamento como ferver ou filtrar. 

 

Quadro 45 - Domicílio que possui reservatório para armazenamento de água na Sede de 
Dias d’Ávila/BA 

DOMICÍLIO QUE POSSUI RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Sim 270 

Não 29 

Não sabe informar 4 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 103 - Domicílios com reservatório para armazenamento de água na Sede de Dias 
d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quanto ao fornecimento de água, a maior parte dos entrevistados informou que o 

serviço é prestado regularmente (75%) e 24% informou que o fornecimento de água 

é irregular. Dos entrevistados que apontaram irregularidade no fornecimento da 

água, 45% deles informaram que a água é fornecida uma média de 3 vezes por 
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semana, 23% deles disseram que o fornecimento acontece 4 vezes por semana e 

18% deles informaram que o fornecimento acontece 2 vezes por semana. 

 

Quadro 46 - Irregularidade do abastecimento de água na Sede de Dias d’Ávila/BA 

QUANDO IRREGULAR, QUANTAS VEZES POR SEMANA?  

1 vez 2 

2 vezes 13 

3 vezes 33 

4 vezes 17 

Mais de 4 vezes  7 

Não sabe informar 2 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 104 - Tipo de fornecimento de água na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
A qualidade da água foi considerada boa por 89% dos domicílios pesquisados e 9% 

a consideraram de qualidade razoável. 
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Figura 105 - Qualidade da água utilizada na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maior parte (52%) dos entrevistados informou ciência sobre o local de origem da 

água que abastece as suas respectivas residências. 

 

Figura 106 - Conhecimento sobre a origem da água que abastece o domicílio na Sede de 
Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos entrevistados, 69% não souberam falar sobre as condições ambientais do 

manancial e 26% informaram que o local  possui outros aspectos poluidores. 
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Figura 107 - Condição ambiental do manancial que abastece os domicílios na Sede de Dias 
d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.2.2.2 Rede de drenagem 

 

Durante a pesquisa constatou-se a sede de Dias d’Ávila possui áreas com rede de 

drenagem pluvial, entretanto a mesma é utilizada também para lançamento de 

esgoto de alguns domicílios. 

 

6.3.2.2.3 Esgoto 

 

Os dejetos dos domicílios localizados no bairro das áreas envolvidas no estudo da 

Sede de Dias d’Ávila recebem variados destinos, quais ejam: 

 

 Bairro Entroncamento – Fossas e rede de drenagem; 

 Bairro Santa Helena - Fossas e rede de drenagem; 

 Bairro Concórdia - Fossas e rede de drenagem; 

 Bairros Cristo Rei e Varginha - Fossas e rede de drenagem  

 Bairro Lessa – Em sua maior parte tem rede coletora de esgoto, mas na 

invasão do Lessa tem fossas e rede de drenagem 
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 Bairros Genaro, Jardim Garcia d’Ávila e Isaura – Rede coletora de esgoto, 

fossas e rede de drenagem 

 Condomínio Parque 1 a 5, Bosque 1, 2 e 3 tem rede de esgoto. Obs.: o 

Condomínio Bosque 3 é popularmente conhecido como residencial do Bosque  

 Bairro Bosque – Fossas sumidouros e rede de drenagem 

 
Sobre os resíduos da cozinha, 60% dos moradores informaram que os resíduos não 

passam por caixa de gordura. 

 
Figura 108 - Resíduos da cozinha x Caixa de gordura na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
6.3.2.2.4 Resíduos sólidos 

 
Dos domicílios entrevistados, 96% possuem coleta de lixo e o serviço é avaliado 

como satisfatório por 89% dos moradores entrevistados. 

 

6.3.2.3 Saúde 

 
Em relação às principais doenças ocorridas no último ano, 13% dos moradores 

declararam não ter tido nenhuma. A gripe (16%) foi a doença mais relatada. A 

incidência de casos de diarreia foi baixa. As principais doenças estiveram mais 
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relacionadas ao clima (18%). Apenas 2% estiveram associadas à falta de tratamento 

de água e 2% à falta de esgotamento sanitário. 

 

No que tange ao percentual de pessoas com deficiência por domicílio pesquisado 

notou-se que apenas 4% dos domicílios apresentam pessoas com deficiência na 

família e 46% destas pessoas possuem deficiências ligadas a locomoção e outras 

46% possuem deficiências de ordem mental. 

 

Figura 109 - Domicílio com pessoa com deficiência na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 110 - Tipos de deficiências na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 178 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

6.3.2.4 Recursos Naturais e situação de risco 

 

No que se refere à área de risco, a maioria dos entrevistados (96%) não considerou 

que a sua residência esteja próxima a alguma área de risco. 3% consideraram que 

seus domicílios encontram-se em área de risco de inundação, 1% identificou outros 

tipos de riscos. 

 

Figura 111 - Domicílios x Área de risco na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.2.5 Equipamentos comunitários existentes 

 

Das famílias envolvidas nas entrevistas um percentual de 95% afirmou que não 

participa de grupos sociais ou ambientais como associações, cooperativas e/ou 

grupos religiosos. 
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Figura 112 - Participação em grupo social ou ambiental na Sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.2.6 Avaliação Econômica do Comprometimento da Renda Média Familiar em 
Função da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito 
Sede de Dias d’Ávila, no Município de Dias d’Ávila/BA 

 

6.3.2.6.1 Caracterização geral da população da amostra pesquisada 

 

A amostra apresentou-se praticamente com distribuição igual entre homens (49%) e 

mulheres (51%). O número médio de habitantes do domicílio foi de 3 membros. A 

propriedade das residências foi em sua maioria própria (87%), poucos domicílios 

eram alugados (12%). Dos domicílios da amostra 95% foram casas. A maioria dos 

entrevistados era chefe da família (64%). Em torno de 26% dos moradores possuía 

faixa etária média entre 31 a 40 anos, seguida de 41 a 50 anos (25%). Considerando 

os outros integrantes, como representativos da família, a faixa etária média do 

segundo membro está entre 21 a 30 anos (18%) e a do terceiro membro estava 

entre 16 a 20 anos (23%). 

 

Quanto à escolaridade, em torno de 35% dos moradores entrevistados possuíam o 

ensino médio completo, seguido do ensino fundamental incompleto – até o 5º ano 

(21%). Moradores sem instrução representaram 5% da amostra. Entrevistados com 
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superior completo foram 1% da amostra. O membro com maior grau de educação da 

família possuía o ensino médio completo. A escolaridade de outros membros da 

família, assim como a do entrevistado pode ser considerada baixa. O segundo 

membro possuía o ensino médio completo (35%) e terceiro o ensino fundamental 

incompleto (42%). Dos entrevistados, apenas 6% frequentam a escola. Já 

analisando outros membros do domicílio, observou-se que a frequência escolar do 

terceiro membro da família é significativa, 52% da amostra. 

 

Tabela 7 - Escolaridade do entrevistado na sede de Dias d’Ávila/BA 

Escolaridade Frequência % 

Sem instrução 16 5,3 

Alfabetização de adultos 1 0,3 

Ensino fundamental incompleto - até o 5° ano 63 20,8 

Ensino fundamental incompleto - até o 9° ano 53 17,5 

Ensino fundamental completo 5 1,7 

Ensino médio incompleto 48 15,8 

Ensino médio completo 107 35,3 

Superior incompleto 5 1,7 

Superior completo 2 0,7 

Pós-graduação 1 0,3 

Não informou 2 0,7 

Total 303 100,0 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maioria dos entrevistados trabalha (56%), aposentados representaram 16%. 

Desempregados representaram 27% e estudantes foram 1%. Dos entrevistados que 

trabalham, a maioria era autônomo (64%), na sequência estavam empregados 

privados (22%) e empregadores (9%). Quanto a ter vínculos com programas do 

governo, 81% dos entrevistados não possuem. Dentre os que possuem, destacou-se 

Bolsa Família (13%). Quanto à renda das famílias entrevistadas, variou entre um e 2 

salários mínimos (29%) e, logo em seguida, de meio a um salário mínimo (28%). A 

renda domiciliar é baixa. Membros de domicílios com renda entre dois a cinco 

salários mínimos representam 14%. Um único membro da família é responsável por 

59% da contribuição na renda familiar. As famílias dos domicílios entrevistados 

possuem, em média, dois dependentes. 
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6.3.2.6.2 Percepção da população com relação ao serviço 

 

Quanto à percepção e as expectativas dos moradores em relação ao sistema de 

esgotamento sanitário, 83% dos entrevistados têm conhecimento que será cobrada 

uma tarifa de esgoto de 80% sobre o valor da conta de água para prestação do 

serviço. Dos moradores dos domicílios entrevistados 20% consideram importante o 

pagamento da tarifa. Dentre os motivos referentes à importância do pagamento, os 

entrevistados destacaram: melhoria da saúde; benefícios para o bairro; necessidade 

do serviço; e, melhoria do meio ambiente. Já os entrevistados que não consideraram 

importante o pagamento da tarifa (80%), afirmaram que: o valor é muito alto; não 

teriam condições de pagar, pois estão sem emprego; e, não concordam com a 

cobrança. Cerca de 88% dos entrevistados gostariam que sua residência fosse 

servida por rede de esgotamento sanitário. 

 

6.3.2.6.3 Análise do comprometimento da renda com a cobrança tarifa de esgoto 

 

Para analisar o impacto da tarifa de esgoto sobre a renda, foram considerados os 

domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa, que representaram cerca de 

95% dos domicílios; suas despesas familiares com energia elétrica, água, aluguel, 

transporte, alimentação, educação, saúde, telefone (comunicação) e gás; e, a renda 

média da família. Destes domicílios ligados à rede, se considerou na análise de 

impacto os que declararam o valor médio mensal da conta de água e a renda média 

mensal. 

 

Considerando-se a variação da participação das despesas das famílias na renda 

média, foram adotados dois cenários, o primeiro sem a inserção da cobrança da 

tarifa de esgoto na conta de água e o segundo com a tarifa. Nesse segundo cenário, 

o valor da conta de água foi calculado com um valor adicional referente à tarifa de 

esgoto (80% do valor da conta). 
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Dos domicílios analisados, observou-se que cerca de 8% dos entrevistados já não 

estavam em condições de pagar a conta de água antes da inserção da tarifa, pois 

com as despesas atuais da família não houve renda média disponível, ou seja, as 

despesas superam a renda familiar. Assim, um reajuste na conta contribui para uma 

elevação das despesas familiares, que já ultrapassam o orçamento, ou seja, é 

negativa, conforme Figura 113. Assim, como esses domicílios já não estariam em 

condições de pagar a tarifa antes da implantação do serviço de esgotamento 

sanitário, considera-se que isto não deve influenciar na implantação do referido 

serviço. 

 

Figura 113 – Renda média disponível (R$) das famílias que não podem pagar a tarifa de 
esgoto na sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Na Figura 114, é possível observar o comportamento das despesas na renda média 

destes domicílios. A despesa média familiar representava em torno de 127% do 

orçamento sem a tarifa, passando para 133% com a tarifa. Quanto à despesa média 

com água, houve uma variação na participação de 8% para 14% com a tarifa, 

conforme Figura 115. 
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Figura 114 - Variação da participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
não podem pagar a tarifa de esgoto na sede de Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 115 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média das famílias 
que não podem pagar a tarifa na sede de Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já os domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa em condições de 

pagamento da tarifa, representaram 60% dos entrevistados. A renda média 

disponível destes moradores variou de R$ 901,35 para R$ 867,56 com a cobrança 

da tarifa, de acordo com a Figura 116. Já a variação na participação das despesas 
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totais das famílias com a cobrança da tarifa de esgoto, para este grupo de 

domicílios, foi pouco significativa, saindo de 54% para 57% com a tarifa (Figura 117). 

 

Figura 116 – Renda média disponível (R$) das famílias que podem pagar a tarifa de esgoto 
na sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 117 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto na sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 185 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

A variação do valor mínimo na participação das despesas sobre a renda média dos 

domicílios que podem pagar a tarifa foi de 4% para 5% com a tarifa, conforme Figura 

118. A participação mediana variou de 24% sem a cobrança da tarifa e 25% com a 

inserção da tarifa na conta de água, de acordo com a Figura 119. Já considerando o 

valor máximo de participação das despesas, houve aumento de, aproximadamente, 

11% deste, como pode ser observado na Figura 120. Essas variações apresentaram 

percentuais pouco representativos na renda média das famílias, demonstrando a 

capacidade de pagamento da tarifa de esgoto destes domicílios. 

 

Figura 118 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mínimo na sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 119 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mediano na sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 120 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor máximo na sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já despesa com água apresentou uma variação de 4% para 6% na renda com a 

com a tarifa (Figura 121). 
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Figura 121 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média familiar dos 
moradores que podem pagar a tarifa na sede de Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Do exposto, constatou-se que a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

teria um impacto relativamente baixo sobre os domicílios que apresentaram renda 

disponível. 

 

6.3.2.7 Considerações do estudo realizado na Sede de Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Nesta pesquisa, procurou-se verificar o impacto da tarifa de esgoto na renda média 

familiar. As despesas familiares de 8% dos domicílios ligados à rede, superaram a 

renda familiar, limitando a renda disponível destes e, por sua vez, mantendo-os 

incapazes de arcar com um reajuste na conta de água por conta da tarifa. Já 60% 

dos domicílios demonstraram capacidade de pagamento da tarifa, com impacto 

pouco representativo sobre a renda. Ressalta-se que dos demais domicílios ligados 

à rede (32%), cerca de 28% destes podem classificar-se como potenciais pagantes, 

pois declararam renda média familiar, mas não informaram o valor da conta de água. 

 

No caso do distrito sede de Dias d’Ávila, foram constatadas algumas fragilidades 

socioeconômicas como, por exemplo, a renda média familiar baixa (29% de 1 a 2 
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salários mínimos e 28% tem renda de ½ a 1 salário mínimo) e o desemprego (cerca 

de 27% dos entrevistados). 

 

6.3.2.8 Mapa georreferenciado com fotos 

 

O mapa georreferenciado com fotos segue no APÊNDICE XXVII. 
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6.3.3 DISTRITO DE PARAFUSO, CAMAÇARI/BA 

 

6.3.3.1 História da localidade 

 

O descarrilamento de um vagão que transportava pinos parecidos com parafusos 

para fixação de trilhos originou o nome de umas das mais tradicionais localidades de 

Camaçari, Parafuso. A história é preservada pela cultura da oralidade, ou seja, é 

passada de geração em geração pelos moradores locais. 

 

Parafuso começou a se desenvolver após a implantação da linha férrea em 1863. 

Com a chegada do equipamento viário, o progresso foi tão grande que Parafuso 

passou a ser sede do Município, no final do século 19. Um dos marcos da localidade 

é justamente a Estação Ferroviária, que fica no centro de Parafuso, que resistiu ao 

tempo e tornando-se um ponto turístico. 

 

Atualmente, Parafuso é distrito do município de Camaçari/BA. 

 

6.3.3.2 Características gerais das habitações 

 

Os domicílios pesquisados nessa localidade, em sua totalidade (100%) são feitos de 

Alvenaria e possuem iluminação elétrica. Em sua maioria são compostos por 05 

cômodos (41%) ou 04 cômodos (20%) e um banheiro (75%). 
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Figura 122 - Número de cômodos por domicílio em Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.3.3 Saneamento 

 
6.3.3.3.1 Abastecimento e armazenamento e consumo de água 

 
Quanto aos indicadores de saneamento básico nessa região, o percentual de 

domicílios conectados à rede de abastecimento de água é elevado, 96% estão 

ligados à rede da Embasa, 4% à rede alternativa. 

 
Figura 123 - Forma de abastecimento de Água no domicílio em Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 124 - Estação de Tratamento de Água da Embasa em Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18 

 

Dentre os entrevistados que informaram o consumo médio de água, 60% 

consumiam até 6 metros cúbicos de água. Com relação aos pontos de canalização 

da embasa nos domicílios 75% dos entrevistados informaram que a residência 

possuía um ponto e 18% mais de um ponto. 

 

Quadro 47 - Quantidade dos pontos de canalização da água no domicílio em Parafuso, 
Camaçari/BA 

PONTOS DE CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO DOMICÍLIO  

Apenas 1 ponto 166 

Mais de 1 ponto 40 

Não se aplica 3 

Não sabe informar 10 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos domicílios pesquisados, 89% possuem reservatório de água. Quanto ao 

tratamento de água, 51% dos entrevistados declararam que não realizavam nenhum 

tratamento na água para consumir e 48% informaram que tratavam a água antes de 

consumir apontando como mais popular tratamento a filtragem. 
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Quadro 48 - Domicílio que possui reservatório para armazenamento de água em Parafuso, 
Camaçari/BA 

DOMICÍLIO QUE POSSUI RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Sim 195 

Não 24 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 125 - Domicílios com reservatório para armazenamento de água em Parafuso, 
Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quanto ao fornecimento de água, a maior parte dos entrevistados considerou o 

serviço prestado de maneira irregular (53%). Dos entrevistados que apontaram 

irregularidade (46%) no fornecimento da água, 55% deles informaram que a água é 

fornecida em uma média de 3 vezes por semana, e 31% deles informaram que o 

fornecimento acontece 4 vezes por semana. 
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Figura 126 - Tipo de fornecimento de água em Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 49 - Irregularidade do abastecimento de água em Parafuso, Camaçari/BA 

QUANDO IRREGULAR, QUANTAS VEZES POR SEMANA?  

1 vez 2 

2 vezes 6 

3 vezes 70 

4 vezes 38 

Mais de 4 vezes 1 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A qualidade da água foi considerada boa por 72% dos domicílios pesquisados e 

25% considerada de qualidade razoável. 
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Figura 127 - Qualidade da água utilizada em Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maior parte (57%) dos entrevistados informaram ciência sobre o local de origem 

da água que abastece as suas respectivas residências. Destes, 43% informaram 

não haver mata ciliar e 42% informaram que o local possui aspectos poluentes. 

 

Figura 128 - Conhecimento sobre a origem da água que abastece o domicílio em Parafuso, 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 129 - Condição ambiental do manancial que abastece os domicílios de Parafuso, 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.3.3.2 Rede de drenagem 

 

Durante a pesquisa constatou-se que o distrito de Parafuso possui rede de drenagem 

pluvial, entretanto a mesma é utilizada também para lançamento de esgoto de 

alguns domicílios. 

 

6.3.3.3.3 Esgoto 

 

Os dejetos dos domicílios do distrito de Parafuso vão, em sua maioria, diretamente 

para as fossas (75%). Sobre os resíduos da cozinha, 68% dos moradores 

informaram que os resíduos não passam por caixa de gordura. 
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Figura 130 - Resíduos da Cozinha x Caixa de gordura em Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.3.3.4 Resíduos sólidos 

 

Foi identificado que 99% dos resíduos sólidos produzidos pelos moradores do 

distrito de Parafuso são coletados pelo serviço público de coleta de lixo. 

 

6.3.3.4 Saúde 

 

Em relação às principais doenças ocorridas no último ano, 44% dos moradores 

declararam não ter tido nenhuma. A gripe (18%) foi a doença mais relatada. A 

incidência de casos de diarreia foi baixa. As principais doenças estiveram mais 

relacionadas ao clima (18%). Apenas 2% estiveram associadas à falta de tratamento 

de água e 2% à falta de esgotamento sanitário. 

 

No que tange ao percentual de pessoas com deficiência por domicílio pesquisado 

notou-se que apenas 6% dos domicílios apresentam pessoas com deficiência na 

família e 23% destas pessoas possuem deficiências ligadas a locomoção. 
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Figura 131 - Domicílio com pessoa com deficiência no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 132 - Tipos de deficiências no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Para atendimento comunitário na área de saúde o distrito de Parafuso possui uma 

Unidade de Saúde da Família (USF). Esta unidade realiza a entrega gratuita de 

medicamentos, possibilita a consulta gratuita com médicos, promove campanha 

educativa na área de saúde, dentre outros serviços. Atualmente conta com a 

atuação de 5 agentes comunitários de saúde. 
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6.3.3.5 Educação 

 

No distrito de Parafuso foram identificadas 3 escolas que atendem as crianças e 

adolescentes da localidade. No que se refere à educação infantil, a Escola 

Comunitária de Parafuso disponibiliza o serviço para 92 crianças em tempo integral. 

 

Figura 133 - Escola Comunitária no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

A escola Municipal Conceição de Maria e Eustáquio Alves de Santana atende o 

público do ensino fundamental disponibilizando aulas nos três turnos e atende 

(juntas) uma média de 390 alunos. 
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Figura 134 - Escola Municipal Eustáquio Alves Santana no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

6.3.3.6 Recursos Naturais e situação de risco 

 

No que se refere à área de risco, a maioria dos entrevistados (94%) não considerou 

que a sua residência esteja próxima a alguma área de risco. 

 

Figura 135 - Domicílios x Área de risco em Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.3.7 Comunidades e Povos Tradicionais 

 

Durante a pesquisa desenvolvida não foram encontradas evidências e/ou registros 

de comunidades tradicionais na área em estudo. 

 

6.3.3.8 Equipamentos comunitários existentes, grupos religiosos, culturais, 
esportivos e lazer 

 

No que se refere aos equipamentos comunitários o distrito de Parafuso conta com 

uma praça localizada no final de linha e uma quadra esportiva. 

 

Figura 136 - Praça Dois de Julho no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

Das famílias envolvidas nas entrevistas um percentual de 37% afirmou que participa 

de grupos sociais ou ambientais como associações, cooperativas e/ou grupos 

religiosos. 
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Figura 137 - Participação em grupo social ou ambiental no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Das instituições religiosas, pôde-se identificar a presença da comunidade Católica e 

várias desinências de igrejas protestantes como a Quadrangular, Assembleia de 

Deus, dentre outras. 

 

Figura 138 - Comunidade Nossa Senhorada Conceição no distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 
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Vale ressaltar que os equipamentos comunitários, grupos religiosos identificados 

estarão devidamente localizados e identificados no mapa da localidade. 

 

6.3.3.9 Organização Social 

 

A Associação Atlética e Comunitária de Parafuso fica localizada em frente à praça 

principal Dois de Julho. A Associação ficou fechada durante os últimos dois anos e 

foi reaberta em 2018 com a finalidade de disponibilizar o espaço para uso 

comunitário. Os moradores vêm se apropriando desse equipamento social para 

realizar atividades de cunho sócio-cultural-esportiva, a exemplo de aulas de 

capoeira, boxe e o ensaio do grupo cultural Boi Janeiro. 

 

Figura 139 - Associação Atlética e Comunitária de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

O Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) que atende a comunidade fica 

localizado no bairro Verde Horizonte em Camaçari, endereço: Rua Olinda, nº 01, e a 

coordenadora do CRAS é a senhora Eva Montenegro. Esse CRAS é o órgão 

responsável por coordenar as atividades assistenciais do distrito de Parafuso. O 
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posto tem o objetivo de atender famílias em situação de vulnerabilidade que 

precisem de auxílio social. 

 

Quem deseja se inscrever no Bolsa Família ou em outros programas do governo, 

dirigi-se ao CRAS e solicita atendimento. A unidade conta com assistentes sociais e 

agentes da prefeitura para auxiliar na realização do Cadastro Único. 

 

6.3.3.10 Avaliação Econômica do Comprometimento da Renda Média Familiar 
em Função da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito 
de Parafuso, no Município de Camaçari/BA 

 

6.3.3.10.1 Caracterização geral da população da amostra pesquisada 

 

A amostra apresentou-se quase igualmente distribuída entre homens (53%) e 

mulheres (47%). O número médio de habitantes do domicílio foi de 3 membros. 

Domicílios com 5 a 8 membros representaram em torno de 17%. A propriedade das 

residências foi em sua maioria própria (88%), poucos domicílios eram alugados 

(11%). Todos os domicílios da amostra foram casas. A maioria dos entrevistados era 

chefe da família (51%). Em torno de 30% dos moradores possuía faixa etária média 

entre 31 a 40 anos, seguida de 41 a 50 anos (22%). Considerando os outros 

integrantes, como representativos da família, a faixa etária média do segundo estava 

entre 31 a 40 anos (26%) e a do terceiro membro estava entre 16 a 20 anos (14%). 

 

Quanto à escolaridade, em torno de 39% dos moradores entrevistados possuía o 

ensino médio completo, seguido do ensino fundamental incompleto – até o 5º ano 

(16%). Moradores sem instrução representaram 6% da amostra. Entrevistados com 

superior completo foram 4% da amostra. O segundo membro possuía o ensino 

médio completo (33%) e terceiro o também (21%). Dos entrevistados, apenas 8% 

frequentam a escola. Já analisando outros membros do domicílio, observou-se que a 

frequência escolar do terceiro membro da família foi significativa, 59% da amostra. 
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Tabela 8 - Escolaridade do entrevistado em Parafuso, Camaçari/BA 

Escolaridade Frequência % 

Sem instrução 12 5,5 

Alfabetização de adultos 1 0,5 

Educação infantil 1 0,5 

Ensino fundamental incompleto - até o 5° ano 34 15,5 

Ensino fundamental incompleto - até o 9° ano 30 13,7 

Ensino fundamental completo 8 3,7 

Ensino médio incompleto 31 14,2 

Ensino médio completo 85 38,8 

Superior incompleto 5 2,3 

Superior completo 8 3,7 

Pós-graduação 1 0,5 

Não informou 3 1,4 

Total 219 100,0 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maioria dos entrevistados trabalha (54%), aposentados representaram 13%. 

Desempregados representaram 32% e estudantes foram 1%. Dos entrevistados que 

trabalham, 49% eram empregados privados, na sequência estavam os autônomos 

(39%) e empregadores (5%). Quanto a ter vínculos com programas do governo, 79% 

dos entrevistados não possuíam. Dentre os que possuem, destacou-se Bolsa 

Família (11%). Quanto à renda das famílias entrevistadas, esta variou entre um e 2 

salários mínimos (28%) e, logo em seguida, de meio a um salário mínimo (21%). A 

renda domiciliar é baixa. Membros de domicílios com renda entre dois a cinco 

salários mínimos representaram 18%. Um único membro da família é responsável 

por 56% da contribuição na renda familiar. As famílias dos domicílios entrevistados 

possuem, em média, dois dependentes. 

 

6.3.3.10.2 Percepção da população com relação ao serviço 

 

Quanto à percepção e as expectativas dos moradores em relação ao sistema de 

esgotamento sanitário, 68% dos entrevistados têm conhecimento que será cobrada 

uma tarifa de esgoto de 80% sobre o valor da conta de água para prestação do 

serviço. Dos moradores dos domicílios 25% consideram importante o pagamento da 

tarifa. Dentre os motivos referentes à importância do pagamento, os entrevistados 
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destacaram: melhoria da saúde; maior segurança ambiental; ser importante para 

bem-estar da comunidade, benefícios para o bairro; e, necessidade do serviço. Já os 

entrevistados que não consideraram importante o pagamento da tarifa (75%), 

afirmaram que: o valor é alto, está fora da realidade; não acha a cobrança justa; não 

teriam condições de pagar; a taxa poderia ser menor; não concordam com a 

cobrança; e, já pagam muitos impostos. Cerca de 92% dos entrevistados gostariam 

que sua residência fosse servida por rede de esgotamento sanitário. 

 

6.3.3.10.3 Análise do comprometimento da renda com a cobrança tarifa de esgoto 

 

Para analisar o impacto da tarifa de esgoto sobre a renda, foram considerados os 

domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa, que representaram cerca de 

96% dos domicílios; suas despesas familiares com energia elétrica, água, aluguel, 

transporte, alimentação, educação, saúde, telefone (comunicação) e gás; e, a renda 

média da família. Destes domicílios ligados à rede, se considerou na análise de 

impacto os que declararam o valor médio mensal da conta de água e a renda média 

mensal. 

 

Considerando-se a variação da participação das despesas das famílias na renda 

média, foram adotados dois cenários, o primeiro sem a inserção da cobrança da 

tarifa de esgoto na conta de água e o segundo com a tarifa. Nesse segundo cenário, 

o valor da conta de água foi calculado com um valor adicional referente à tarifa de 

esgoto (80% do valor da conta). 

 

Dos domicílios analisados, observou-se que cerca de 9% dos entrevistados já não 

estavam em condições de pagar a conta de água antes da inserção da tarifa, pois 

com as despesas atuais da família não houve renda média disponível, ou seja, as 

despesas superam a renda familiar. Assim, um reajuste na conta contribui para uma 

elevação das despesas familiares, que já ultrapassam o orçamento, ou seja, é 

negativa, conforme Figura 140. Assim, como esses domicílios já não estariam em 

condições de pagar a tarifa antes da implantação do serviço de esgotamento 
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sanitário, considera-se que isto não deve influenciar na implantação do referido 

serviço. 

 

Figura 140 – Renda média disponível (R$) das famílias que não podem pagar a tarifa de 
esgoto do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Na Figura 141, é possível observar o comportamento das despesas na renda média 

destes domicílios. A despesa familiar ultrapassou o orçamento em 133% sem a 

tarifa, passando para 138% com a tarifa. Quanto à despesa média com água, houve 

uma variação na participação de 7% para 13% com a tarifa, conforme Figura 142. 
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Figura 141 - Variação da participação das despesas (%) na renda média das famílias que não podem 
pagar a tarifa de esgoto do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 142 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média das famílias que 

não podem pagar a tarifa do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
Já os domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa em condições de 

pagamento da tarifa, representaram 55% dos entrevistados. A renda média 

disponível destes moradores variou de R$ 898,03 para R$ 859,68 com a cobrança 

da tarifa, de acordo com a Figura 143. 
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Figura 143 – Renda média disponível (R$) das famílias que podem pagar a tarifa de esgoto 
do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A variação na participação das despesas totais das famílias com a cobrança da 

tarifa de esgoto, para este grupo de domicílios, foi pouco representativa, saindo de 

47% para 50% com a tarifa (Figura 144). 

 

Figura 144 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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A variação do valor mínimo na participação das despesas sobre a renda média dos 

domicílios que podem pagar a tarifa foi pouco significativa, conforme Figura 145. A 

participação mediana foi em torno de 42% sem a cobrança da tarifa e 44% com a 

inserção da tarifa na conta de água, de acordo com a Figura 146. Já considerando o 

percentual máximo na participação das despesas houve uma variação de 98% (sem 

tarifa) para 99% (com tarifa), como pode ser observado na Figura 147. Essas 

variações apresentaram percentuais pouco representativos na renda média das 

famílias, demonstrando a capacidade de pagamento da tarifa de esgoto destes 

domicílios. 

 

Figura 145 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mínimo do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 146 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mediano do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 147 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor máximo do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já despesa com água apresentou uma variação de 3% para 6% na renda com a 

com a tarifa (Figura 148). 
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Figura 148 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média familiar dos 
moradores que podem pagar a tarifa do distrito de Parafuso, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Do exposto, constatou-se que a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

teria um impacto relativamente baixo sobre os domicílios que apresentaram renda 

disponível. 

 

6.3.3.11 Considerações do estudo realizado no distrito de Parafuso, 
Camaçari/BA 

 

Nesta pesquisa, procurou-se verificar o impacto da tarifa de esgoto na renda média 

familiar. As despesas familiares de 9% dos domicílios ligados à rede, superaram a 

renda familiar, limitando a renda disponível destes e, por sua vez, mantendo-os 

incapazes de arcar com um reajuste na conta de água por conta da tarifa. Já 55% 

dos domicílios demonstraram capacidade de pagamento da tarifa, com impacto 

pouco representativo sobre a renda. Ressalta-se que dos demais domicílios ligados 

à rede (37%), cerca de 17% destes podem classificar-se como potenciais pagantes, 

pois declararam renda média familiar, mas não informaram o valor da conta de água. 

 

No caso da localidade de Parafuso, foram constatadas algumas fragilidades 

socioeconômicas como, por exemplo, a renda média familiar baixa (28% de 1 a 2 
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salários mínimos e 21% tem renda de ½ a 1 salário mínimo) e o desemprego (cerca 

de 32% dos entrevistados). 

 

6.3.3.12 Mapa georreferenciado com fotos 

 

O mapa georreferenciado com fotos segue no APÊNDICE XXVIII. 
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6.3.4 PARQUE DAS MANGABAS, CAMAÇARI/BA 

 

6.3.4.1 História da localidade 

 

De acordo com moradores atuais, a localidade de Parque das Mangabas era 

originalmente uma fazenda onde existiam muitos pés de mangaba e por onde 

passava um riacho. 

 

A fazenda era muito grande, em função disso colocaram dois portões para servir de 

entrada ao terreno. Em 1994, parte do terreno foi dividido em lotes, assim, alguns 

lotes foram vendidos e outros invadidos. 

 

O riacho que passava pelo meio da fazenda e tinha uma água muito limpa e as 

pessoas bebiam dela, o que deu origem ao nome Riacho Doce. A princípio o riacho 

era utilizado para lazer e abastecimento de água, era muito comum para as 

primeiras pessoas que foram morar no Parque das Mangabas irem até o riacho 

pegar água para suas casas. Com o tempo, como o bairro inicialmente não tinha 

sistema de água e de esgoto, os moradores fizeram ligação do cano de saída de 

esgoto de suas casas diretamente no riacho. Ao longo de 20 anos o riacho ficou 

extremamente poluído e hoje a comunidade não faz uso das águas nem para lazer, 

nem para consumo. No entanto, tanto a maioria do resíduos das casas mais 

próximas ao riacho continuam sendo despejados nele, como uma outra grande parte 

de resíduos é despejada lá pela rede de drenagem de esgoto. 

 

6.3.4.2 Características gerais das habitações 

 

Os domicílios pesquisados nessa localidade em sua totalidade (100%) são feitos de 

Alvenaria e composto, em sua maioria, por 5 cômodos (35%) ou 4 cômodos (24%) e 

um banheiro (81%). A grande maioria dos domicílios pesquisados (98%) possui 

iluminação elétrica. 
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Figura 149 - Domicílio com iluminação elétrica em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 150 - Número de cômodos por domicílio em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 215 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

6.3.4.3 Saneamento 

 

Figura 151 - Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 14/12/2018. 

 

6.3.4.3.1 Abastecimento e armazenamento e consumo de água 

 

Quanto aos indicadores de saneamento básico nessa região, o percentual de 

domicílios conectados à rede de abastecimento de água é elevado e 92% estavam 

ligados à rede da Embasa, 6% à rede alternativa. 
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Figura 152 - Forma de abastecimento de Água no domicílio em Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dentre os entrevistados que informaram o consumo médio de água, 45% 

consumiam até 6 metros cúbicos de água. Com relação aos pontos de canalização 

da embasa nos domicílios 81% dos entrevistados informaram que a residência 

possuía um ponto e 9,5% mais de um ponto. 

 

Quadro 50 - Quantidade dos pontos de canalização da água no domicílio em Parque das 
Mangabas, Camaçari/BA 

PONTOS DE CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO DOMICÍLIO  

Apenas 1 ponto 198 

Mais de 1 ponto 23 

Não se aplica 3 

Não sabe informar 18 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos domicílios pesquisados, 91% possuem reservatório de água. Quanto ao 

tratamento de água, 48% dos entrevistados declararam que filtram a água antes de 

beber, ao passo que 44% informaram não realizar nenhum tratamento da água para 

consumo. 
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Quadro 51 - Domicílio que possui reservatório para armazenamento de água em Parque das 
Mangabas, Camaçari/BA 

DOMICÍLIO QUE POSSUI RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Sim 220 

Não 19 

Não sabe informar 3 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 153 - Domicílios com reservatório para armazenamento de água em Parque das 
Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quanto ao fornecimento de água, a maior parte dos entrevistados considerou o 

serviço prestado de maneira irregular (60%) e 34% regular. Dos entrevistados que 

apontaram irregularidade no serviço, 50% informaram que a água é fornecida uma 

média de 3 vezes por semana, 21% informaram que o fornecimento acontece 4 

vezes por semana e 21% informaram que o fornecimento acontece 2 vezes por 

semana. 
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Figura 154 - Tipo de fornecimento de água em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 52 - Irregularidade do abastecimento de água em Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

QUANDO IRREGULAR, QUANTAS VEZES POR SEMANA?  

1 vez 3 

2 vezes 30 

3 vezes 73 

4 vezes 31 

Mais de 4 vezes 6 

Não sabe informar 3 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A qualidade da água foi considerada boa por 64% dos domicílios pesquisados e 

24% considerada de qualidade razoável. 
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Figura 155 - Qualidade da água utilizada em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maior parte (59%) dos entrevistados informaram ciência sobre o local de origem 

da água que abastece as suas respectivas residências. 

 

Figura 156 - Conhecimento sobre a origem da água que abastece o domicílio Parque das 
Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Dos entrevistados, 64% não souberam falar sobre as condições ambientais do 

manancial que abastece os domicílios e 26% informaram que o local se possui 

aspectos poluentes. 

 

Figura 157 - Condição ambiental do manancial que abastece os domicílios de Parque das 
Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.4.3.2 Rede de drenagem 

 

Durante a pesquisa constatou-se que o bairro de Parque das Mangabas possui rede 

de drenagem pluvial, entretanto a mesma é utilizada também para lançamento de 

esgoto oriundo de alguns domicílios. 

 

6.3.4.3.3 Esgoto 

 

Os dejetos dos domicílios do bairro de Parque das Mangabas recebem variados 

destinos, contudo, os principais relatados pelos entrevistados foram as fossas (58%) 

e a rede de drenagem (22%). Sobre os resíduos da cozinha, 59% dos moradores 

informaram que os resíduos não passam por caixa de gordura. 
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Figura 158 - Resíduos da cozinha x Caixa de gordura em Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.4.3.4 Resíduos sólidos 

 

O percentual dos domicílios com coleta de lixo foi de 95%. Outros destinos dados ao 

lixo foram depósito em container (2%) e o lançamento em terreno baldio ou via 

pública (3%). 

 

6.3.4.4 Saúde 

 

Em relação às principais doenças ocorridas no último ano, 43% dos moradores 

declararam não ter tido nenhuma. A gripe (17%) foi a doença mais relatada. A 

incidência de casos de diarreia foi baixa. As principais doenças estiveram mais 

relacionadas ao clima (17%). Apenas 5% estiveram associadas à falta de tratamento 

de água e 3% à falta de esgotamento sanitário. 

 

No que tange ao percentual de pessoas com deficiência por domicílio pesquisado 

notou-se que apenas 6% dos domicílios apresentam pessoas com deficiência na 

família e 43% destas pessoas possuem deficiências ligadas a locomoção. 
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Figura 159 - Domicílios com pessoas com deficiência em Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 160 - Tipos de deficiências em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Para atendimento comunitário na área de saúde o bairro de Parque das Mangabas 

possui uma Unidade de Saúde da Família (USF). Esta unidade realiza a entrega 

gratuita de medicamentos, possibilita a consulta gratuita com médicos, promove 

campanha educativa na área de saúde, dentre outros serviços. Atualmente conta 

com a atuação de 8 agentes comunitários de saúde que desempenham suas 

atividades nas 3 etapas do bairro. 
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Figura 161 - Unidade de Saúde da Família em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

6.3.4.5 Educação 

 

A única escola da rede pública localizada no bairro Parque das Mangabas é da rede 

municipal denominada Centro Educacional Hidelbrando L. Filho (Fundamental I). 

 

A escola atende 245 alunos da localidade e desenvolve um projeto de leitura escrita. 

Quanto a infraestrutura, dispõe de auditório para cursos e eventos com a 

capacidade de ocupação de 150 pessoas e recursos audiovisuais como projetor 

datashow. 

 

No entanto, segundo relato da diretora da escola acima mencionada, os alunos de 

Parque das Mangabas frequentam escolas de outros bairros próximos, quais sejam: 

 

 Escola Santo Antônio Machadinho (Fundamental I e II) – bairro Machadinho 

 Escola Municipal Colônia Montenegro (Fundamental I) – bairro Montenegro 

 Escola Municipal Zumbi dos Palmares (Fundamental I) – bairro Serra Verde 
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Figura 162 - Centro Educacional Hidelbrando L. Filho em Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

6.3.4.6 Recursos Naturais e situação de risco 

 

No que se refere à área de risco, a maioria dos entrevistados (93%) não considerou 

que a sua residência esteja próxima a alguma área de risco. 

 

Figura 163 - Domicílios x Área de risco em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.4.7 Comunidades e Povos Tradicionais 

 

No bairro de Parque das Mangabas foi notada a presença de Povo Cigano. Os 

integrantes do grupo possuem residência fixa na área e preservam os costumes 

culturais circulando pela localidade com suas vestimentas típicas. De acordo com 

dados da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR)12, O nome da liderança principal do Povo Cigano no município de 

Camaçari é Gilson Dantas. No momento da pesquisa não foi possível obter o 

contato da liderança. 

 

Figura 164 - Comunidade Cigana em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

6.3.4.8 Equipamentos comunitários existentes, grupos religiosos, culturais, 
esportivos e lazer 

 
No que se refere a equipamentos comunitários, Parque das Mangabas possui 

campo de futebol e praças. Das famílias envolvidas nas entrevistas um percentual 

de 29% afirmou que participa de grupos sociais ou ambientais como associações, 

cooperativas e/ou grupos religiosos. 

 

                                                 
12 http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/relatorio-executivo-brasil-cigano/view 
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Figura 165 - Participação em grupo social ou ambiental em Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Das instituições religiosas, pôde-se identificar a presença da comunidade Católica e 

várias desinências de igrejas protestantes como a Quadrangular, Batista Nova 

Esperança, Assembleia de Deus, dentre outras. 

 

Existe também na localidade a presença de três terreiros de Candomblé. Um que 

está sobre a liderança do Babalorixá Everton (morador local) e os outros dois sobre 

a liderança de outro Babalorixá que não mora na comunidade apenas vai para o 

terreiro nas festividades. 
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Figura 166 - Terreiro Ilê Axé Abebé Omim Filho em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

Ressalta-se que os equipamentos comunitários, grupos religiosos identificados 

estarão devidamente localizados e identificados no mapa da localidade. 

 

6.3.4.9 Organização Social 

 

A antiga Fundação Antônio Carlos Soares (responsável direta pelo povoamento local 

por meio das doações de terra) é a atual e única Associação dos Moradores de 

Parque das Mangabas. 
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Figura 167 - Associação dos Moradores de Parque das Mangabas, Camaçari/BA. 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

O Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) que atende a comunidade fica 

localizado no bairro Verde Horizonte em Camaçari, endereço: Rua Olinda, nº 01, e a 

coordenadora do CRAS é a senhora Eva Montenegro. 

 

6.3.4.10 Avaliação Econômica do Comprometimento da Renda Média Familiar 
em Função da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em 
Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

6.3.4.10.1 Caracterização geral da população da amostra pesquisada 

 

A amostra apresentou-se igualmente distribuída entre homens (50%) e mulheres 

(50%). O número médio de habitantes do domicílio foi de 3 membros. Domicílios 

com 5 a 8 membros representaram em torno de 11%. A propriedade das residências 

foi em sua maioria própria (98%), poucos domicílios eram alugados (2%). Os 

domicílios da amostra foram predominantemente de casas (98%). A maioria dos 

entrevistados era chefe da família (64%). Em torno de 30% dos moradores possuía 

faixa etária média entre 31 a 40 anos, seguida de 31 a 40 anos (21%). Considerando 

os outros integrantes, como representativos da família, a faixa etária média do 
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segundo membro está entre 31 a 40 anos (28%) e a do terceiro membro está entre 0 

a 5 anos (21%). 

 

Quanto à escolaridade, em torno de 34% dos moradores entrevistados possuía o 

ensino médio completo, seguido do ensino fundamental incompleto – até o 5º ano 

(19%). Moradores sem instrução representaram 8% da amostra. Entrevistados com 

superior completo foram 2% da amostra. O membro com maior grau de educação da 

família possuía o ensino médio completo. A escolaridade de outros membros da 

família, assim como a do entrevistado pode ser considerada baixa. O segundo 

membro (33%) possuía o ensino médio completo e terceiro (43%), o ensino 

fundamental incompleto. Dos entrevistados, apenas 5% frequentam a escola.  Já 

analisando outros membros do domicílio, observou-se que a frequência escolar do 

terceiro membro da família é significativa, 59% da amostra. 

 

Tabela 9 - Escolaridade do entrevistado em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

Escolaridade Frequência % 

Sem instrução 12 5,5 

Alfabetização de adultos 1 0,5 

Educação infantil 1 0,5 

Ensino fundamental incompleto - até o 5° ano 34 15,5 

Ensino fundamental incompleto - até o 9° ano 30 13,7 

Ensino fundamental completo 8 3,7 

Ensino médio incompleto 31 14,2 

Ensino médio completo 85 38,8 

Superior incompleto 5 2,3 

Superior completo 8 3,7 

Pós-graduação 1 0,5 

Não informou 3 1,4 

Total 219 100,0 

Sem instrução 12 5,5 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maioria dos entrevistados trabalha (52%), aposentados representaram 13%. 

Desempregados representaram 32% e estudantes são 3%. Dos entrevistados que 

trabalham, a maioria era autônomo (56%), na sequência estavam empregados 

privados (34%) e empregadores (9%). Quanto a ter vínculos com programas do 
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governo, 84% dos entrevistados não possuem. Dentre os que possuem, destacou-se 

Bolsa Família (14%). Quanto à renda das famílias entrevistadas, variou entre um e 2 

salários mínimos (28%) e, logo em seguida, de meio a um salário mínimo (24%). A 

renda domiciliar é baixa. Membros de domicílios com renda entre dois a cinco 

salários mínimos representam 12%. Um único membro da família é responsável por 

71% da contribuição na renda familiar. As famílias dos domicílios entrevistados 

possuem, em média, dois dependentes. 

 

6.3.4.10.2 Percepção da população com relação ao serviço 

 

Quanto à percepção e as expectativas dos moradores em relação ao sistema de 

esgotamento sanitário, 71% dos entrevistados têm conhecimento que será cobrada 

uma tarifa de esgoto de 80% sobre o valor da conta de água para prestação do 

serviço. Dos moradores dos domicílios 24% consideram importante o pagamento da 

tarifa. Dentre os motivos referentes à importância do pagamento, os entrevistados 

destacaram: importante para a saúde e o meio ambiente; melhoria da saúde; e, 

benefícios para o bairro. Já os entrevistados que não consideraram importante o 

pagamento da tarifa (76%), afirmaram que: o valor é alto; não teriam condições de 

pagar a água; já paga o suficiente; taxa abusiva; não concordam com a cobrança, 

porque o saneamento é um direito; e, já pagam muitas taxas. Cerca de 90% dos 

entrevistados gostariam que sua residência fosse servida por rede esgotamento 

sanitário. 

 

6.3.4.10.3 Análise do comprometimento da renda com a cobrança tarifa de esgoto 

 

Para analisar o impacto da tarifa de esgoto sobre a renda, foram considerados os 

domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa, que representaram cerca de 

92% dos domicílios; suas despesas familiares com energia elétrica, água, aluguel, 

transporte, alimentação, educação, saúde, telefone (comunicação) e gás; e, a renda 

média da família. Destes domicílios ligados à rede, se considerou na análise de 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 231 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

impacto os que declararam o valor médio mensal da conta de água e a renda média 

mensal. 

 

Considerando-se a variação da participação das despesas das famílias na renda 

média, foram adotados dois cenários, o primeiro sem a inserção da cobrança da 

tarifa de esgoto na conta de água e o segundo com a tarifa. Nesse segundo cenário, 

o valor da conta de água foi calculado com um valor adicional referente à tarifa de 

esgoto (80% do valor da conta). 

 

Dos domicílios analisados, observou-se que cerca de 7% dos entrevistados já não 

estavam em condições de pagar a conta de água antes da inserção da tarifa, pois 

com as despesas atuais da família não houve renda média disponível, ou seja, as 

despesas superam a renda familiar. Assim, um reajuste na conta contribui para uma 

elevação das despesas familiares, que já ultrapassam o orçamento, ou seja, é 

negativa, conforme Figura 167. Assim, como esses domicílios já não estariam em 

condições de pagar a tarifa antes da implantação do serviço de esgotamento 

sanitário, considera-se que isto não deve influenciar na implantação do referido 

serviço. 

 

Figura 168 – Renda média disponível (R$) das famílias que não podem pagar a tarifa de 
esgoto em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Na Figura 168, é possível observar o comportamento das despesas na renda média 

destes domicílios. A despesa média familiar representava em torno de 120% do 

orçamento sem a tarifa, passando para 124% com a tarifa. Quanto à despesa média 

com água, houve uma variação na participação de 5% para 9% com a tarifa, 

conforme Figura 169. 

 

Figura 169 - Variação da participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
não podem pagar a tarifa de esgoto em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 170 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média das famílias 
que não podem pagar a tarifa em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Já os domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa em condições de 

pagamento da tarifa, representaram 55% dos entrevistados. A renda média 

disponível destes moradores variou de R$ 863,20 para R$ 827,17 com a cobrança 

da tarifa, de acordo com a Figura 170. Já a variação na participação das despesas 

totais das famílias com a cobrança da tarifa de esgoto, para este grupo de 

domicílios, foi pouco representativa, saindo de 50% para 53% com a tarifa (Figura 

171). 

Figura 171 – Renda média disponível (R$) das famílias que podem pagar a tarifa de esgoto 
em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 172 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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O percentual mínimo de variação da participação das despesas na renda média dos 

domicílios que podem pagar a tarifa foi de 6% para 7% com a tarifa, conforme Figura 

172. A participação mediana foi em torno de 48% sem a cobrança da tarifa e 51% 

com a inserção da tarifa na conta de água, de acordo com a Figura 173. Já 

considerando o valor máximo de participação das despesas, houve uma variação de 

100% para 105% com a tarifa, como pode ser observado na Figura 174. Essas 

variações apresentaram percentuais pouco representativos na renda média das 

famílias, demonstrando a capacidade de pagamento da tarifa de esgoto destes 

domicílios. 

 

Figura 173 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mínimo em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 174 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 

podem pagar a tarifa de esgoto – valor mediano em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 175 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor máximo em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já despesa com água apresentou uma variação de 3% para 6% na renda com a 

com a tarifa (Figura 175). 
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Figura 176 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média familiar dos 
moradores que podem pagar a tarifa em Parque das Mangabas, Camaçari/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Do exposto, constatou-se que a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

teria um impacto relativamente baixo sobre os domicílios que apresentaram renda 

disponível. 

 

6.3.4.11 Considerações do estudo realizado no bairro Parque das Mangabas, 
Camaçari/BA 

 

Nesta pesquisa, procurou-se verificar o impacto da tarifa de esgoto na renda média 

familiar. As despesas familiares de 7% dos domicílios ligados à rede, superaram a 

renda familiar, limitando a renda disponível destes e, por sua vez, mantendo-os 

incapazes de arcar com um reajuste na conta de água por conta da tarifa. Já 55% 

dos domicílios demonstraram capacidade de pagamento da tarifa, com impacto 

pouco representativo sobre a renda. Ressalta-se que os demais domicílios ligados à 

rede (38%), cerca de 33% destes podem classificar-se como potenciais pagantes, 

pois declararam renda média familiar, mas não informaram o valor da conta de água. 

 

No caso da localidade de Parque das Mangabas, foram constatadas algumas 

fragilidades socioeconômicas como, por exemplo, a renda média familiar baixa (28% 
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tem renda de 1 a 2 salários mínimos e, logo em seguida, 24% de 2 a 3 salários 

mínimos (17%) e o desemprego (cerca de 32% estão desempregados). 

 

6.3.4.12 Mapa georreferenciado com fotos 

 

O mapa georreferenciado com fotos encontra-se no APÊNDICE XXIX. 
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6.3.5 NOVA DIAS D’ÁVILA, DIAS D’ÁVILA/BA 

 

6.3.5.1 História da localidade 

 

De acordo com moradores locais Nova Dias d’Ávila foi um bairro planejado 

construído para alojar funcionários de empresas do Polo Industrial. 

 

6.3.5.2 Características gerais das habitações 

 

Os domicílios pesquisados nessa localidade em sua totalidade (100%) são feitos de 

alvenaria e possuem energia elétrica, em sua maioria são compostos por 5 cômodos 

(23%) ou mais de 5 cômodos (61%) e 51% destes domicílios possuem um banheiro 

e 35% dois banheiros. 

 

Figura 177 - Número de cômodos por domicílio em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 178 - Quantidade de banheiro no domicílio em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.5.3 Saneamento 

 

6.3.5.3.1 Abastecimento e armazenamento e consumo de água 

 

Quanto aos indicadores de saneamento básico nessa região, o percentual de 

domicílios conectados à rede de abastecimento de água é elevado e 98% estavam 

ligados à rede da Embasa, 1% à rede alternativa. Já 1% possuíam poço ou nascente 

na propriedade. 
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Figura 179 - Estação de Tratamento de Água de Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dentre os entrevistados que informaram o consumo médio de água, 20% 

consumiam até 6 metros cúbicos de água e 14% consumiam mais de 6 metros 

cúbicos. Com relação aos pontos de canalização da embasa nos domicílios 71% dos 

entrevistados informaram que a residência possuía um ponto e 27% mais de um 

ponto. 

 

Quadro 53 - Quantidade dos pontos de canalização da água no domicílio em Nova Dias 
d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

PONTOS DE CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO DOMICÍLIO  

Apenas 1 ponto 155 

Mais de 1 ponto 59 

Não se aplica 3 

Não sabe informar 3 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 180 - Quantidade de pontos de água no domicílio em Nova Dias d’Ávila, Dias 
d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos domicílios pesquisados, 94% possuem reservatório. Quanto ao tratamento de 

água, 49% dos entrevistados declararam realizar algum tratamento na água antes 

de beber (filtrar, ferver ou usar produtos químicos), 43% afirmaram não fazer 

nenhum tipo de tratamento e 8% afirmaram comprar água mineral para beber. 

 

Quadro 54 - Domicílio que possui reservatório para armazenamento de água em Nova Dias 
d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

DOMICÍLIO QUE POSSUI RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Sim 207 

Não 12 

Não sabe informar 1 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 181 - Existência de reservatório em Nova Dias d’Ávila/BA, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quanto ao fornecimento de água, a maioria dos entrevistados consideraram regular 

o fornecimento (67%) e 31% irregular. Contudo, dos entrevistados que apontaram 

irregularidade no fornecimento da água 36% deles informaram que a água é 

fornecida uma média de 3 vezes por semana e 28% deles informaram que o 

fornecimento acontece 4 vezes por semana. 

 

Figura 182 - Tipo de fornecimento de água em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quadro 55 - Irregularidade do abastecimento de água em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

QUANDO IRREGULAR, QUANTAS VEZES POR SEMANA?  

1 vez 8 

2 vezes 8 

3 vezes 25 

4 vezes 19 

Mais de 4 vezes 5 

Não sabe informar 4 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A qualidade da água foi considerada boa por 77% dos domicílios pesquisados e 

16% considerada de qualidade razoável. 

 

Figura 183 - Qualidade da água utilizada em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

No que se refere ao conhecimento sobre o local de origem da água que abastece as 

respectivas residências, os entrevistados apresentaram opiniões divididas, 50% 

afirmaram que sabiam a origem enquanto os outros 50% informaram que não 

sabiam. 
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Figura 184 - Conhecimento sobre a origem da água que abastece o domicílio em Nova Dias 
d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos entrevistados, 38% não souberam falar sobre as condições ambientais do 

manancial enquanto que 27% informaram que o local possui aspectos poluidores. 

 

Figura 185 - Condição ambiental do manancial que abastece os domicílios de Nova Dias 
d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.5.3.2 Rede de drenagem 

 

Durante a pesquisa constatou-se que o bairro de Nova Dias d’Ávila possui rede de 

drenagem pluvial e a mesma é utilizada também para lançamento de esgoto de 

alguns domicílios. 

 

6.3.5.3.3 Esgoto 

 

Os dejetos dos domicílios de Nova Dias d’Ávila têm, no geral, duas formas de 

descarte, as fossas – presentes em 54% das casas entrevistadas e a rede de 

drenagem, citada como alternativa de descarte utilizada por 59% dos entrevistados. 

 

No que se refere ao destino dos resíduos da cozinha, 73% dos moradores não 

souberam informar se os resíduos da cozinha passam ou não por caixa de gordura e 

23%,que sabiam informar, afirmara que não. 

 

Figura 186 - Resíduos da cozinha x Caixa de gordura em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA  

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.5.4 Resíduos sólidos 

 

O percentual dos domicílios com coleta de lixo foi em torno de 98%. Outros destinos 

dados ao lixo foram o depósito em container (1%), e o lançamento  em terreno 

baldio ou via pública (1%). 

 

6.3.5.5 Saúde 

 

Em relação às principais doenças ocorridas no último ano, 47% dos moradores 

declararam não terem tido nenhuma. A gripe (18%) foi a doença mais relatada. A 

incidência de casos de diarreia foi baixa. As principais doenças estiveram mais 

relacionadas ao clima (22%). Apenas 2% estiveram associadas à falta de tratamento 

de água e 1% à falta de esgotamento sanitário. 

 

No que tange ao percentual de pessoas com deficiência por domicílio pesquisado 

notou-se que apenas 5% dos domicílios apresentam pessoas com deficiência na 

família e deste percentual, 50% das deficiências estão relacionadas à locomoção.  

 

Figura 187 - Domicílios com pessoas com deficiência em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA  

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 188 - Tipos de deficiência em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Pata atendimento comunitário na área de saúde a localidade de Nova Dias d’Ávila 

possui uma Unidade de Saúde da Família (USF). 

 

Figura 189 - Unidade de Saúde da Família de Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

Esta unidade realiza a entrega gratuita de medicamentos, possibilita a consulta 

gratuita com médicos, promove campanha educativa na área de saúde, dentre 
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outros serviços. Atualmente conta com a atuação de cinco agentes locais (um de 

saúde e outro epidemiológico). 

 

6.3.5.6 Educação 

 

A Escola Municipal Afrísia Santiago atende a comunidade disponibilizando mais de 

500 vagas para o ensino fundamental. Existe a presença de escolas privadas 

ofertando vagas para a creche e o ensino infantil. 

 

Figura 190 - Escola Municipal Afrísia Santiago em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA. 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

Além de escolas da rede pública e privada, existe na localidade um Polo da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que disponibiliza 200 vagas de cursos de 

graduação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e do Instituto Federal da 

Bahia (IFBA) na modalidade de Educação à distância (EAD). 
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6.3.5.7 Recursos Naturais e situação de risco 

 

No que se refere à área de risco, a maioria dos entrevistados (98%) não considerou 

que a sua residência esteja próxima a alguma área de risco. 

 

Figura 191 - Domicílios x Área de risco em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.5.8 Comunidades e Povos Tradicionais 

 

Durante a pesquisa desenvolvida não foram encontradas evidências e/ou registros 

de comunidades tradicionais na área em estudo. 

 

6.3.5.9 Equipamentos comunitários existentes, grupos religiosos, culturais, 
esportivos e lazer 

 

No que se refere a equipamentos comunitários o bairro de Nova Dias d’Ávila possui 

uma ampla praça na entrada do bairro chamada praça Raul Seixas onde está 

situada a Igreja Católica e um monumento da guitarra de Raul. 
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Figura 192 - Praça Raul Seixas em Novas Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

Das famílias envolvidas nas entrevistas um percentual de 32% afirmou que participa 

de grupos sociais ou ambientais como associações, cooperativas e grupos religiosos 

e/ou ambiental. 

 

Figura 193 - Participação em grupo social ou ambiental em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Dos centros religiosos existentes, pôde-se identificar a presença da Igreja Católica, 

centro Johrei e outras desinências protestantes. 

 

Figura 194 - Igreja Católica São José, Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

Figura 195 - Centro Johrei em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

Ressalta-se que os equipamentos comunitários, grupos religiosos e esportivos 

identificados estarão devidamente localizados e identificados no mapa da localidade. 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 252 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

6.3.5.10 Organização Social 

 

A Associação de Moradores de Nova Dias d’Ávila está atualmente desmobilizada e 

sem sede. Já a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) continua 

desenvolvendo educação especial inclusiva atendendo jovens autistas não somente 

da localidade como de todo o município de Dias d’Ávila. 

 

Figura 196 - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em Nova Dias d’Ávila, Dias 
d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

6.3.5.11 Avaliação Econômica do Comprometimento da Renda Média Familiar 
em Função da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Nova 
Dias d’Ávila, no Município de Dias d'Ávila/BA 

 

6.3.5.11.1 Caracterização geral da população da amostra pesquisada 

 

A amostra apresentou-se com uma predominância do número de homens (55%). As 

mulheres representaram 45% dos domicílios entrevistados. O número médio de 

habitantes do domicílio foi de 3 membros. A propriedade das residências foi em sua 
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maioria própria (87,7%), poucos domicílios eram alugados (11,8%) e um era cedido 

por empregador (0,5%). Dos domicílios 99% da amostra foram casas. A maioria dos 

entrevistados era chefe da família (55%). Em torno de 23% dos moradores possuía 

faixa etária média entre 41 a 50 anos ou entre 61 ou mais anos (23%). Entrevistados 

de 31 a 40 anos foram 22%. Considerando os outros integrantes, como 

representativos da família, a faixa etária média do segundo membro está entre 61 ou 

mais anos (20%) e a do terceiro membro estava entre 21 a 30 anos (23%). 

 

Quanto à escolaridade, em torno de 45% dos moradores entrevistados possuíam o 

ensino médio completo, seguido do superior completo (14%). Moradores sem 

instrução representaram 0,5% da amostra. Entrevistados com pós-graduação foram 

1% da amostra. O membro com maior grau de educação da família possuía o ensino 

médio completo. A escolaridade do entrevistado e de outros membros da família não 

é baixa. O segundo (42%) e terceiro (33%) membros possuíam ensino médio 

completo. Dos entrevistados, 12% frequentam a escola, uma vez que a maioria já se 

encontra na fase adulta. Já analisando outros membros do domicílio, observou-se 

que a frequência escolar do terceiro membro da família é significativa, 42% da 

amostra. 

 

Tabela 10 - Escolaridade do entrevistado em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

Escolaridade Frequência % 

Sem instrução 1 0,5 

Educação infantil 1 0,5 

Ensino fundamental incompleto - até o 5° ano 26 11,8 

Ensino fundamental incompleto - até o 9° ano 20 9,1 

Ensino fundamental completo 6 2,7 

Ensino médio incompleto 12 5,5 

Ensino médio completo 99 45,0 

Superior incompleto 24 10,9 

Superior completo 30 13,6 

Pós-graduação 1 0,5 

Total 220 100,0 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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A maioria dos entrevistados trabalha (50%), aposentados representaram 17%. 

Desempregados representaram 31% e estudantes são 2%. Dos entrevistados que 

trabalham, a maioria era autônomo (47%), na sequência estavam empregados 

privados (45%) e empregadores (1%). Quanto a ter vínculos com programas do 

governo, 83% dos entrevistados não possuem. Dentre os que possuem, destacou-se 

Bolsa Família (10%). Quanto à renda das famílias entrevistadas, variou entre um a 

dois salários mínimos (24%) e, logo em seguida, de dois a três salários mínimos 

(17%). A renda domiciliar é baixa. Membros de domicílios com renda entre três a 

cinco salários mínimos representam 10%. Um único membro da família é 

responsável por 53% da contribuição na renda familiar. As famílias dos domicílios 

entrevistados possuem, em média, dois dependentes. 

 

6.3.5.11.2 Percepção da população com relação ao serviço 

 

Quanto à percepção e as expectativas dos moradores em relação ao sistema de 

esgotamento sanitário, 72% dos entrevistados têm conhecimento que será cobrada 

uma tarifa de esgoto de 80% sobre o valor da conta de água para prestação do 

serviço. Dos moradores dos domicílios 25% consideram importante o pagamento da 

tarifa. Dentre os motivos referentes à importância do pagamento, os entrevistados 

destacaram: concordam com a taxa, mas não com o percentual; melhoria das 

condições de vida da comunidade, benefícios para o bairro; e, é um direito de todos 

ter saneamento básico. Já os entrevistados que não consideraram importante o 

pagamento da tarifa (75%), afirmaram que: o valor é alto e abusivo; a tarifa não 

deveria ser cobrada; já pagam conta de água; a taxa deveria ser menor; é obrigação 

do governo; não vai mudar nada; e, já pagam muitas taxas. Cerca de 84% dos 

entrevistados gostariam que sua residência fosse servida por rede esgotamento 

sanitário. 
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6.3.5.11.3 Análise do comprometimento da renda com a cobrança tarifa de esgoto 

 

Para analisar o impacto da tarifa de esgoto sobre a renda, foram considerados os 

domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa, que representaram cerca de 

99% dos domicílios; suas despesas familiares com energia elétrica, água, aluguel, 

transporte, alimentação, educação, saúde, telefone (comunicação) e gás; e, a renda 

média da família. Destes domicílios ligados à rede, se considerou na análise de 

impacto os que declararam o valor médio mensal da conta de água e a renda média 

mensal. 

 

Considerando-se a variação da participação das despesas das famílias na renda 

média, foram adotados dois cenários, o primeiro sem a inserção da cobrança da 

tarifa de esgoto na conta de água e o segundo com a tarifa. Nesse segundo cenário, 

o valor da conta de água foi calculado com um valor adicional referente à tarifa de 

esgoto (80% do valor da conta). 

 

Dos domicílios analisados, observou-se que cerca de 11% dos entrevistados já não 

estavam em condições de pagar a conta de água antes da inserção da tarifa, pois 

com as despesas atuais da família não houve renda média disponível, ou seja, as 

despesas superam a renda familiar. Assim, um reajuste na conta contribui para uma 

elevação das despesas familiares, que já ultrapassam o orçamento, ou seja, é 

negativa, conforme Figura 196. Assim, como esses domicílios já não estariam em 

condições de pagar a tarifa antes da implantação do serviço de esgotamento 

sanitário, considera-se que isto não deve influenciar na implantação do referido 

serviço. 
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Figura 197 – Renda média disponível (R$) das famílias que não podem pagar a tarifa de 
esgoto em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Na Figura 197, é possível observar o comportamento das despesas na renda média 

destes domicílios. A despesa familiar ultrapassou o orçamento em 125% sem a 

tarifa, passando para 129% com a tarifa. Quanto à despesa média com água, houve 

uma variação na participação de 5% para 8% com a tarifa, conforme Figura 198. 

 

Figura 198 - Variação da participação das despesas (%) na renda média das famílias que não 
podem pagar a tarifa de esgoto em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 199 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média das famílias 
que não podem pagar a tarifa em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
Já os domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa em condições de 

pagamento da tarifa, representaram 58% dos entrevistados. A renda média 

disponível destes moradores variou de R$ 1.630,01 para R$ 1.576,63 com a 

cobrança da tarifa, de acordo com a Figura 199. Ressalta-se que esses valores, 

podem ser mais baixos, pois a maioria dos entrevistados não possui despesa com 

aluguel (88% possui casa própria) e 52% não informaram suas despesas com 

alimentação. Item da cesta de consumo que tem grande influência na renda média 

disponível. Nesse sentido, na presença deste item, a renda disponível seria menor. 

Já a variação na participação das despesas totais das famílias com a cobrança da 

tarifa de esgoto, para este grupo de domicílios, foi pouco representativa, saindo de 

69% para 73% com a tarifa (Figura 200). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 258 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

Figura 200 – Renda média disponível (R$) das famílias que podem pagar a tarifa de esgoto 
em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 201 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

O percentual mínimo de variação da participação das despesas na renda média dos 

domicílios que podem pagar a tarifa foi de 10% para 11% com a tarifa, conforme 

Figura 201. A participação mediana foi em torno de 55% sem a cobrança da tarifa e 

58% com a inserção da tarifa na conta de água, de acordo com a Figura 202. Já 

considerando o percentual máximo na participação das despesas houve aumento de 
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4% deste, como pode ser observado na Figura 203. Essas variações apresentaram 

percentuais pouco representativos na renda média das famílias, demonstrando a 

capacidade de pagamento da tarifa de esgoto destes domicílios. 

 

Figura 202 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mínimo em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 203 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mediano em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 204 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor máximo em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já despesa com água apresentou uma variação de 5% para 8% na renda com a 

com a tarifa (Figura 204). 

 

Figura 205 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média familiar dos 
moradores que podem pagar a tarifa em Nova Dias d’Ávila, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Do exposto, constatou-se que a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

teria um impacto relativamente baixo sobre os domicílios que apresentaram renda 

disponível. 

 

6.3.5.12 Considerações do estudo realizado em Nova Dias d’Ávila, Dias 
d’Ávila/BA 

 

Nesta pesquisa, procurou-se verificar o impacto da tarifa de esgoto na renda média 

familiar. As despesas familiares de 11% dos domicílios ligados à rede, superaram a 

renda familiar, limitando a renda disponível destes e, por sua vez, mantendo-os 

incapazes de arcar com um reajuste na conta de água por conta da tarifa. Já 58% 

dos domicílios demonstraram capacidade de pagamento da tarifa, com impacto 

pouco representativo sobre a renda. Ressalta-se que dos demais domicílios ligados 

à rede (31%), em torno de 12% destes podem classificar-se como potenciais 

pagantes, pois declaram a renda média familiar, mas não informaram o valor da 

conta de água. 

 

No caso da localidade de Nova Dias d’Ávila, foram constatadas algumas fragilidades 

socioeconômicas como, por exemplo, a renda média familiar baixa (24% tem renda 

de 1 a 2 salários mínimos e, logo em seguida, 17% de 2 a 3 salários mínimos (17%) 

e o desemprego (cerca de 31% estão desempregados). 

 

6.3.5.13 Mapa georreferenciado com fotos 

 

O mapa georreferenciado com fotos segue no APÊNDICE XXX. 
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6.3.5.14 DISTRITO DE LEANDRINHO, DIAS D’ÁVILA/BA 

 

6.3.5.14.1 História da localidade 

 

De acordo com moradores locais, Fazenda Rio Fundo era como se chamava 

Leandrinho, o lugar como um todo era uma fazenda que tinha como dono o senhor 

Nestor da Silva Carvalho, o mesmo fez o loteamento na parte da frente da fazenda 

doando alguns lotes a seus funcionários e vendeu a outra parte para algumas 

pessoas que queriam ter um tipo de moradia ou visitar sempre o lugar. 

 

Nestor foi o fundador do Leandrinho, o nome do lugar é em homenagem ao seu avô 

que se chamava Leandro, e as pessoas que moravam no início o chamava de 

Leandrinho. Com a divisão do terreno o lugar começou a ter uma boa quantidade de 

moradores, famílias começaram a chegar para morar no local por ser um lugar 

produtivo onde tudo que se plantava colhia, e as famílias que passaram a viver na 

localidade subsistiam de plantações. Com o lugar crescendo foi fundada a primeira 

escola do Leandrinho, onde agora funciona o posto médico. Nestor foi o fundador da 

escola e do posto de saúde, que junto com seus funcionários conseguiram construir 

a primeira escola e a primeira igreja católica. 

 

Com o passar do tempo Leandrinho já não era mais o mesmo o lugar, pois foi se 

transformando em uma pequena comunidade. Porém, ainda havia muito a fazer pela 

melhoria do lugar, através de algumas lutas dos moradores conquistaram uma 

pequena melhoria, até algum tempo atrás não tinha água encanada nem energia. 

Quando a localidade passou a ser distrito do município de Camaçari, começou a 

disputa entre os municípios de Dias d’Ávila e Camaçari para que o distrito fizesse 

parte dessas duas cidades, e por fim depois de muitas discussões, Leandrinho 

passou a pertencer ao território de Dias d’Ávila. Nessa época chegou na localidade a 

tão sonhada energia elétrica o que fez melhorar a qualidade de vida dos moradores 

da localidade. 
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Após alguns anos chegou a tão sonhada água encanada, onde o povo pôde 

descansar um pouco de carregar água com latas na cabeça, trabalho árduo que a 

população passou muitos e muitos anos fazendo. Isso trouxe a população um certo 

conforto e tranquilidade pelo menos nessa parte, depois aconteceu também o 

calçamento das ruas, foi construída uma nova escola, uma nova igreja católica e 

posto de saúde. 

 

De acordo com os moradores entrevistados o tempo médio de moradia no distrito de 

Leandrinho é de 11 anos. 

 

6.3.5.15 Características gerais das habitações 

 

O domicílio pesquisado nessa localidade é composto em sua maioria por 5 cômodos 

(58%) e um banheiro (83%). A maioria (99%) possui iluminação elétrica. 

 

Figura 206 - Domicílio com iluminação elétrica em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 207 - Número de cômodos por domicílio em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

O tipo construtivo dos domicílios em Leandrinho em sua maior parte (95%) é de 

alvenaria. 

 

Figura 208 - Tipo construtivo dos domicílios em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 209 - Casa de alvenaria em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

6.3.5.16 Saneamento 

 

6.3.5.16.1 Abastecimento e armazenamento e consumo de água 

 

Quanto aos indicadores de saneamento básico nessa região, o percentual de 

domicílios conectados à rede de abastecimento de água é elevado, 82% estavam 

ligados à rede da Embasa e 7% à rede alternativa. Já 7% possuíam poço ou 

nascente na propriedade. 

 

Dentre os entrevistados que informaram o consumo médio de água, 11% 

consumiam até 6 metros cúbicos de água. Dos domicílios pesquisados, 89% 

possuem reservatório. Quanto ao tratamento de água, 68% dos entrevistados 

declararam que não fazem e 21% filtra a água. 
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Figura 210 - Forma de abastecimento de Água no domicílio em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 56 - Quantidade dos pontos de canalização da água no domicílio em Leandrinho, 
Dias d’Ávila/BA 

PONTOS DE CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO DOMICÍLIO  

Apenas 1 ponto 108 

Mais de 1 ponto 27 

Não se aplica 1 

Não sabe informar 24 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 57 - Domicílio que possui reservatório para armazenamento de água em Leandrinho, 
Dias d’Ávila/BA 

DOMICÍLIO QUE POSSUI RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Sim 143 

Não 17 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 211 - Domicílios com reservatório para armazenamento de água em Leandrinho, Dias 
d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 212 - Reservatório de água em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quanto ao fornecimento de água, os entrevistados 58% consideraram regular e 36% 

irregular. Dos entrevistados que apontaram irregularidade no fornecimento da água, 

86% deles informaram que a água é fornecida em uma média de 4 vezes por 

semana. 
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Figura 213 - Tipo de fornecimento de água em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 58 - Irregularidade do abastecimento de água em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

QUANDO IRREGULAR, QUANTAS VEZES POR SEMANA?  

1 vez 1 

2 vezes 1 

3 vezes 6 

4 vezes 50 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A qualidade da água foi considerada boa por 84% dos domicílios pesquisados e 

13% consideram razoável. 
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Figura 214 - Qualidade da água utilizada em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maior parte (65%) dos entrevistados informou ciência sobre o local de origem da 

água que abastece as suas respectivas residências. 

 

Figura 215 - Conhecimento sobre a origem da água que abastece o domicílio em Leandrinho, 
Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos entrevistados, 55% não souberam falar sobre as condições ambientais do 

manancial e 33% informou que o local se encontra em boas condições ambientais. 
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Figura 216 - Condição ambiental do manancial que abastece os domicílios de Leandrinho, 
Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 217 - Poço da Embasa em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 20/12/18. 
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6.3.5.16.2 Rede de drenagem 

 

Durante a pesquisa constatou-se que o distrito de Leandrinho possui rede de 

drenagem pluvial entretanto, a mesma é utilizada também para lançamento de 

esgoto oriundo de alguns domicílios. 

 

6.3.5.16.3 Esgoto 

 

Os dejetos dos domicílios em Leandrinho em sua grande maioria são destinados à 

fossa (94%). 

 

Figura 218 - Resíduos da cozinha x Caixa de gordura em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.5.16.4 Resíduos sólidos 

 

O percentual dos domicílios com coleta de lixo foi em torno de 89%. Outros destinos 

dados ao lixo foram a queima na propriedade (8%), depositado em container (2%) e 

jogado em terreno baldio ou via pública (1%). 
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6.3.5.17 Saúde 

 

Em relação às principais doenças ocorridas no último ano, a gripe (15%) foi a 

doença mais relatada. A incidência de casos de diarreia foi baixa. As principais 

doenças estiveram mais relacionadas ao clima (18%). Apenas 1% estiveram 

associadas à falta de tratamento de água e 3% à falta de esgotamento sanitário. 

 

No que tange ao percentual de pessoas com deficiência por domicílio pesquisado 

notou-se que apenas 11% dos domicílios apresentam pessoas com deficiência na 

família e que destes, a deficiência de locomoção (50%) e a mental (30%) são as 

mais presentes. 

 

Figura 219 - Domicílio com pessoas com deficiência em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 220 - Tipos de deficiências em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Para atendimento comunitário na área de saúde a localidade de Leandrinho possui 

uma Unidade de Saúde da Família (USF) conhecido pela comunidade como posto 

de saúde. Esta unidade realiza a entrega gratuita de medicamentos, possibilita a 

consulta gratuita com médicos, promove campanha educativa na área de saúde, 

dentre outros serviços. Atualmente conta com a atuação de dois agentes 

comunitários de saúde local (um de saúde e outro epidemiológico). 

 

6.3.5.18 Educação 

 

A única escola de Leandrinho é a Escola Municipal Araci dos Santos Reis, antiga 

Escola Municipal Nestor Carneiro que atende todas as crianças da localidade do 

ensino infantil até o 3º ano. O nome da escola foi mudado este ano em homenagem 

a senhora Araci que foi vereadora local e morreu recentemente, o filho dela, que é 

atual vereador, pleiteou e conseguiu efetuar a mudança do nome. 
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Figura 221 - Escola Municipal Araci dos Santos Reis em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 20/12/18. 

 

6.3.5.19 Recursos Naturais e situação de risco 

 

No que se refere à área de risco, a maioria dos entrevistados (91%) não considerou 

que a sua residência esteja próxima a alguma área de risco. 

 

Figura 222 - Domicílios x Área de risco em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.5.20 Comunidades e Povos Tradicionais 

 

Durante a pesquisa desenvolvida não foram encontradas evidências e/ou registros 

de comunidades tradicionais na área em estudo de Leandrinho. 

 

6.3.5.21 Equipamentos comunitários existentes, grupos religiosos, culturais, 
esportivos e lazer 

 

Quanto ao equipamento comunitário destaca-se a existência da praça Efigênia Bispo 

de Araújo e de duas áreas esportivas: um campo de futebol na entrada da localidade 

e outra quadra próxima à escola. 

 

Figura 223 - Praça Efigênia Bispo de Araújo em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 20/12/18. 

 

A comunidade possui uma forte atuação esportiva e conta com duas organizações 

que promovem estas ações: Leandrinho Esporte Clube (LEC) e a Escolinha de 

Futebol Arte (EFA). As duas organizações são formadas por moradores locais que 

se organizam para realizar um treinamento profissional das crianças e adolescentes 

envolvidas nas ações a fim de encaminhá-los para as seletivas do Esporte Clube 

Bahia e Vitória. 
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Figura 224 - Escolinha de Futebol Arte em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 20/12/18. 

 

Das famílias envolvidas nas entrevistas um percentual de 39% afirmou que participa 

de grupos sociais ou ambientais como associações, cooperativas e grupos religiosos 

e/ou ambiental. 

 

Figura 225 - Participação em grupo social ou ambiental em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Das instituições religiosas, pôde-se identificar no estudo a presença dos seguintes 

seguimentos religiosos: 

 

 Igreja Católica São José 

 Igreja Adventista do Sétimo 

 Igreja Congregação Cristã do Brasil 

 Igreja Batista Voz da Esperança 

 Salão dos Reinos das Testemunha de Jeová 

 

Vale ressaltar que todos esses equipamentos comunitários, grupos religiosos e 

esportivos identificados estarão devidamente localizados e identificados no mapa da 

localidade. 

 

6.3.5.22 Organização Social 

 

Algumas organizações sociais se fazem presentes no distrito de Leandrinho 

trabalhando em diferentes frentes, quais sejam: 

 Associação Comunitária de Leandrinho – Associação de caráter 

representativo que busca atuar em função do interesse coletivo no que tange 

a melhoria da qualidade de vida local 

 Associação de Amparo aos Idosos JR Lar do Carmo – Instituição de longa 

permanência que realiza trabalho com idosos a partir de 60 anos de idade 

 Santuário do Melhor Amigo (canil e Gatil) – Atende 600 animais de rua 
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6.3.6 Avaliação Econômica do Comprometimento da Renda Média Familiar em 

Função da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Leandrinho, no Município de Dias d'Ávila/BA 

 

6.3.6.1 Caracterização geral da população da amostra pesquisada 

 

A amostra apresentou-se com um maior número de homens (59%) do que de 

mulheres (41%). O número médio de habitantes do domicílio foi de 3 membros. A 

propriedade das residências foi em sua maioria própria (91%), poucos domicílios 

eram alugados (6%). Todos os domicílios da amostra foram casas. A maioria dos 

entrevistados era chefe da família (46%) ou esposo/esposa (42%). Em torno de 21% 

dos moradores possuía faixa etária média entre 21 a 30 anos, seguida de 31 a 40 

anos (19%). Considerando os outros integrantes, como representativos da família, a 

faixa etária média do segundo membro está entre 21 a 30 anos (25%) e a do terceiro 

membro está entre 11 a 15 anos (14%). 

 

Quanto à escolaridade, esta é relativamente baixa. Em torno de 49% dos moradores 

entrevistados possuía o ensino fundamental incompleto (até o 5º e 9º ano) e na 

sequência o ensino médio completo (22%). Àqueles com superior corresponderam a 

2% da amostra. Moradores sem instrução representaram 7% da amostra. O membro 

com maior grau de educação da família possuía o ensino médio completo. A 

escolaridade de outros membros da família também é baixa, o segundo (27%) e 

terceiro (23%) membros possuíam ensino fundamental incompleto (até o 5º ano). 

Dos entrevistados, apenas 8% frequentam a escola. Já analisando outros membros 

do domicílio, observou-se que a frequência escolar do terceiro membro da família é 

significativa, 52% da amostra. 
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Tabela 11 - Escolaridade do entrevistado em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

Escolaridade Frequência % 

Sem instrução 12 7,5 

Alfabetização de adultos 2 1,3 

Ensino fundamental incompleto - até o 5° ano 53 33,1 

Ensino fundamental incompleto - até o 9° ano 26 16,3 

Ensino fundamental completo 4 2,5 

Ensino médio incompleto 17 10,6 

Ensino médio completo 36 22,5 

Superior incompleto 1 0,6 

Superior completo 4 2,5 

Não informou 5 3,1 

Total 160 100,0 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maioria dos entrevistados trabalha (46%), aposentados representaram apenas 

18%. Desempregados representaram 33% e estudantes são 3%. Dos entrevistados 

que trabalham, a maioria era autônomo (43%), na sequência estavam empregados 

privados (36%) e empregadores (7%). Quanto a ter vínculos com programas do 

governo, 62% dos entrevistados não possuem. Dentre os que possuem, destacou-se 

Bolsa Família (31%). Quanto à renda das famílias entrevistadas, variou entre meio e 

1 salário mínimo (37%) e, logo em seguida, de um a dois salários mínimos (25%). A 

renda domiciliar é baixa. Membros de domicílios com renda entre dois e cinco 

salários mínimos representam 7%. Um único membro da família é responsável por 

56% da contribuição na renda familiar. As famílias dos domicílios entrevistados 

possuem, em média, um dependente. 

 

6.3.6.2 Percepção da população com relação ao serviço 

 

Quanto à percepção e as expectativas dos moradores em relação ao sistema de 

esgotamento sanitário, 82% dos entrevistados têm conhecimento que será cobrada 

uma tarifa de esgoto de 80% sobre o valor da conta de água para prestação do 

serviço. Dos moradores dos domicílios 54% consideram importante o pagamento da 

tarifa. Dentre os motivos referentes à importância do pagamento, os entrevistados 

destacaram: melhoria da saúde, pois irá prevenir doenças; melhoria do bem-estar e 
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das condições de vida da comunidade; melhoria para o bairro e para o meio 

ambiente; e, importância de ter rede de esgoto. Já os entrevistados que não 

consideraram importante o pagamento da tarifa (46%), afirmaram que: o valor é 

muito alto; não teriam condições de pagar; a conta de água já é alta; não concordam 

com o percentual da cobrança; já pagam muitos impostos; é um direito; e, a tarifa 

mais justa deveria ser 40%. Cerca de 93% dos entrevistados gostariam que sua 

residência fosse servida por rede esgotamento sanitário. 

 

6.3.6.3 Análise do comprometimento da renda com a cobrança tarifa de esgoto 

 

Para analisar o impacto da tarifa de esgoto sobre a renda, foram considerados os 

domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa, que representaram cerca de 

84% dos domicílios; suas despesas familiares com energia elétrica, água, aluguel, 

transporte, alimentação, educação, saúde, telefone (comunicação) e gás; e, a renda 

média da família. Destes domicílios ligados à rede, se considerou na análise de 

impacto os que declararam o valor médio mensal da conta de água e a renda média 

mensal. 

 

Considerando-se a variação da participação das despesas das famílias na renda 

média, foram adotados dois cenários, o primeiro sem a inserção da cobrança da 

tarifa de esgoto na conta de água e o segundo com a tarifa. Nesse segundo cenário, 

o valor da conta de água foi calculado com um valor adicional referente à tarifa de 

esgoto (80% do valor da conta). 

 

Dos domicílios analisados, observou-se que cerca de 11% dos entrevistados já não 

estavam em condições de pagar a conta de água antes da inserção da tarifa, pois 

com as despesas atuais da família não houve renda média disponível, ou seja, as 

despesas superam a renda familiar. Assim, um reajuste na conta contribui para uma 

elevação das despesas familiares, que já ultrapassam o orçamento, ou seja, é 

negativa, conforme figura 225. Assim, como esses domicílios já não estariam em 

condições de pagar a tarifa antes da implantação do serviço de esgotamento 
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sanitário, considera-se que isto não deve influenciar na implantação do referido 

serviço. 

 

Figura 226 - Renda média disponível (R$) das famílias que não podem pagar a tarifa de 
esgoto em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Na Figura 226, é possível observar o comportamento das despesas na renda média 

destes domicílios. A despesa média familiar representava em torno de 136% do 

orçamento sem a tarifa, passando para 143% com a tarifa. Quanto à despesa média 

com água, houve uma variação na participação de 9% para 16% com a tarifa, 

conforme Figura 227. 
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Figura 227 - Variação da participação das despesas (%) na renda média das famílias que não 
podem pagar a tarifa de esgoto em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 228 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média das famílias 
que não podem pagar a tarifa em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já os domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa em condições de 

pagamento da tarifa, representaram 62% dos entrevistados. A renda média 

disponível destes moradores variou de R$ 838,71 para R$ 813,14 com a cobrança 

da tarifa, de acordo com a Figura 228. Já a variação na participação das despesas 

totais das famílias sobre a renda familiar com a cobrança da tarifa de esgoto, para 

este grupo de domicílios, foi pouco representativa, saindo de 41% para 43% com a 

tarifa (Figura 229). 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 283 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

Figura 229 – Renda média disponível (R$) das famílias que podem pagar a tarifa de esgoto 
em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 230 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A variação do valor mínimo da participação das despesas na renda média dos 

domicílios que podem pagar a tarifa foi de 3% para 4% com a tarifa, conforme Figura 

230. A participação mediana foi em torno de 37% sem a cobrança da tarifa e 39% 

com a inserção da tarifa na conta de água, de acordo com a Figura 231. Já 

considerando o valor máximo de participação das despesas, foi de 89% para 92% 

com a tarifa, como pode ser observado na Figura 232. Essas variações 
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apresentaram percentuais pouco representativos na renda média das famílias, 

demonstrando a capacidade de pagamento da tarifa de esgoto destes domicílios. 

 

Figura 231 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mínimo em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 232 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mediano em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 233 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor máximo em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já despesa com água apresentou uma variação de 3% para 5% na renda com a 

com a tarifa (Figura 233). 

 

Figura 234 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média familiar dos 
moradores que podem pagar a tarifa em Leandrinho, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Do exposto, constatou-se que a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

teria um impacto relativamente baixo sobre os domicílios que apresentaram renda 

disponível. 

 

6.3.7 Considerações do estudo realizado no distrito de Leandrinho, Dias 

d’Ávila/BA 

 

Nesta pesquisa, procurou-se verificar o impacto da tarifa de esgoto na renda média 

familiar. As despesas familiares de 11% dos domicílios ligados à rede, superaram a 

renda familiar, limitando a renda disponível destes e, por sua vez, mantendo-os 

incapazes de arcar com um reajuste na conta de água por conta da tarifa. Já 62% 

dos domicílios demonstraram capacidade de pagamento da tarifa, com impacto 

pouco representativo sobre a renda. Ressalta-se que os demais domicílios ligados à 

rede (26%), podem classificar-se como potenciais pagantes, pois 66% destes 

declaram a renda média familiar, mas não informaram o valor da conta de água. 

 

No caso da localidade de Leandrinho, foram constatadas algumas fragilidades 

socioeconômicas como, por exemplo, a renda média familiar baixa (37% tem renda 

de ½ a 1 salário mínimo e 25% de 1 a 2 salários mínimos) e o desemprego (33% 

estão desempregados). 

 

6.3.8 Mapa georreferenciado com fotos 

 

O mapa georreferenciado com fotos apresenta-se no APÊNDICE XXXI. 
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6.3.9 FUTURAMA, DIAS D’ÁVILA/BA 

 

6.3.9.1 História da localidade 

 

De acordo com moradores da localidade, Futurama era uma fazenda (terreno) de 

um deputado (Dr. Nivaldo) que após fazer a linha férrea que iria passar pela sua 

fazenda ele abandonou as terras e teve a invasão, foi quando surgiu o primeiro 

morador do Futurama 1, no ano de 1970. Não existia a barragem, existia um 

povoado no meio do Rio, o Rio quando enchia tinha que atravessar de jangada, com 

a construção da barragem foi inundado esse povoado. A obra da barragem começou 

em 1969 e foi entregue em 1971. Os moradores do povoado do meio do Rio cada 

um invadiu seu terreno distante da água. No decorrer dos anos foram chegando 

outros moradores. 

 

Existia uma fábrica de areia (Tecminas) no decorrer do tempo ela fechou. Em 1982 

os moradores se reuniram e fizeram sua primeira área esportiva (campo de futebol), 

Posteriormente quando diversos moradores já habitavam em Futurama e a 

prefeitura reconheceu que o bairro estava evoluindo resolveu fazer uma escola e um 

posto médico. Há algum tempo não existia água encanada, os moradores pegavam 

água no chafariz. Hoje já tem água encanada em algumas partes do bairro, a 

Embasa fez um chafariz (poço) que distribui água pra comunidade. 

 

A relação com o rio antigamente era mais saudável porque existiam poucos 

moradores porém, hoje o rio encontra-se poluído devido às ações dos próprios 

moradores, os animais (peixe, camarão, piaba) estão sofrendo com a poluição e não 

conseguem se reproduzir como antigamente. 

 

6.3.9.2 Características gerais das habitações 

 

Os domicílios pesquisados nessa localidade em sua totalidade (100%) são feitos de 

alvenaria e composto, em sua maioria por 5 cômodos (38%) ou mais de 5 cômodos 
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(28%) e um banheiro (86%). A grande maioria dos domicílios pesquisados (95%) 

possui iluminação elétrica. 

 

Figura 235 - Domicílio com iluminação elétrica em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 236 - Número de cômodos por domicílio em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.9.3 Saneamento 

 

6.3.9.3.1 Abastecimento e armazenamento e consumo de água 

 

Quanto aos indicadores de saneamento básico nessa região, o percentual de 

domicílios conectados à rede de abastecimento de água é elevado e 68% estão 

ligados à rede da Embasa, 4% à rede alternativa. Já 14% possuem poços ou 

nascentes nas propriedades e estes estão situados, em sua totalidade, em Futurama 

II. 

 

Figura 237 - Forma de abastecimento de água no domicílio em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dentre os entrevistados que informaram o consumo médio de água, 14% 

consumiam até 6 metros cúbicos de água. Com relação aos pontos de canalização 

da embasa nos domicílios 54% dos entrevistados informaram que a residência 

possuía um ponto e 16% mais de um ponto. 
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Quadro 59 - Quantidade dos pontos de canalização da água no domicílio em Futurama, Dias 
d’Ávila/BA 

PONTOS DE CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO DOMICÍLIO  

Apenas 1 ponto 55 54% 

Mais de 1 ponto 16 16% 

Não se aplica 0 0% 

Não sabe informar 30 30% 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos domicílios pesquisados, 92% possuem reservatório. Quanto ao tratamento de 

água, 54% dos entrevistados declararam que não fazem e 21% fervem a água. 

 

Quadro 60 - Domicílio que possui reservatório para armazenamento de água em Futurama, 
Dias d’Ávila/BA 

DOMICÍLIO QUE POSSUI RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

Sim 93 

Não 7 

Não sabe informar 1 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 238 - Domicílios com reservatório para armazenamento de água em Futurama, Dias 
d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Quanto ao fornecimento de água, os entrevistados consideraram este de forma 

quase similar, tanto regular (43%), quanto irregular (44%). Contudo, dos  

entrevistados que apontaram irregularidade no fornecimento da água 41% deles 

informaram que a água é fornecida uma média de 3 vezes por semana e 20% deles 

informaram que o fornecimento acontece 4 vezes por semana. 

 

Figura 239 - Tipo de fornecimento de água em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Quadro 61 - Irregularidade do abastecimento de água em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

QUANDO IRREGULAR, QUANTAS VEZES POR SEMANA?  

1 vez 7 

2 vezes 3 

3 vezes 18 

4 vezes 9 

Mais de 4 vezes 4 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A qualidade da água foi considerada boa por 51% dos domicílios pesquisados e 

24% considerada de qualidade razoável. 

 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 292 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

Figura 240 - Qualidade da água utilizada em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 241 - Estação de Tratamento de Água da Embasa em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

A grande maioria (66%) dos entrevistados informou ciência sobre o local de origem 

da água que abastece as suas respectivas residências. 
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Figura 242 - Conhecimento sobre a origem da água que abastece o domicílio em Futurama, 
Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Dos entrevistados, 58% não soube falar sobre as condições ambientais do 

manancial e 22% informou que o local se encontra em boas condições ambientais. 

 

Figura 243 - Condição ambiental do manancial que abastece os domicílios de Futurama, Dias 
d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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6.3.9.3.2 Rede de drenagem 

 

Durante a pesquisa constatou-se que a localidade de Futurama possui rede de 

drenagem pluvial entretanto, a mesma é utilizada também para lançamento de 

esgoto oriundos de alguns domicílios. 

 

6.3.9.3.3 Esgoto 

 

Os dejetos dos domicílios em Futurama em sua grande maioria são destinados à 

fossa (93%) e 78% dos moradores não souberam informar se os resíduos da 

cozinha passam ou não por caixa de gordura. 

 

Figura 244 - Resíduos da Cozinha x Caixa de gordura em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.9.3.4 Resíduos sólidos 

 

O percentual dos domicílios com coleta de lixo foi em torno de 78%. Outros destinos 

dados ao lixo foram a queima na propriedade (12%), depositado em container (5%) 

e jogado em terreno baldio ou via pública (3%). 
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6.3.9.4 Saúde 

 

Em relação às principais doenças ocorridas no último ano, 36% dos moradores 

declararam não ter tido nenhuma. A gripe (17%) foi a doença mais relatada. A 

incidência de casos de diarreia foi baixa. As principais doenças estiveram mais 

relacionadas ao clima (25%). Apenas 5% estiveram associadas à falta de tratamento 

de água e 3% à falta de esgotamento sanitário. 

 

No que tange ao percentual de pessoas com deficiência por domicílio pesquisado 

notou-se que apenas 9% dos domicílios apresentam pessoas com deficiência na 

família e são igualmente presentes em termo de percentual as deficiências de 

locomoção, mental e visual, todos com 22%. 

 

Figura 245 - Domicílio com pessoa com deficiência em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 246 - Tipos de deficiências em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 
Para atendimento comunitário na área de saúde a localidade de Futurama possui 

uma Unidade de Saúde da Família (USF) conhecida pela comunidade como posto 

de saúde. Esta unidade realiza a entrega gratuita de medicamentos, possibilita a 

consulta gratuita com médicos, promove campanha educativa na área de saúde, 

dentre outros serviços. Atualmente conta com a atuação de dois agentes 

comunitários de saúde local (um de saúde e outro epidemiológico). 

 

Figura 247 - Posto de Saúde em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 
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6.3.9.5 Educação 

 

A Escola Municipal Futurama é a única escola que serve a comunidade atende 

todas as crianças da localidade do ensino infantil até o 3º ano. A direção, vice-

direção e coordenação é a mesma da escola de Leandrinho (Escola Municipal Araci 

dos Santos Reis). 

 

Figura 248 - Escola Municipal Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

6.3.9.6 Recursos Naturais e situação de risco 

 

No que se refere à área de risco, a maioria dos entrevistados (94%) não considerou 

que a sua residência esteja próxima a alguma área de risco. 
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Figura 249 - Domicílios x Área de risco em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

6.3.9.7 Comunidades e Povos Tradicionais 

 

Durante a pesquisa desenvolvida não foram encontradas evidências e/ou registros 

de comunidades tradicionais na área em estudo. 

 

6.3.9.8 Equipamentos comunitários existentes, grupos religiosos, culturais, 
esportivos e lazer 

 

No que se refere aos equipamentos comunitários Futurama possui uma quadra de 

esporte e uma praça pública. 
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Figura 250 - Quadra poliesportiva de esporte em Futurama I, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 

 

Das famílias envolvidas nas entrevistas um percentual de 39% afirmou que participa 

de grupos sociais ou ambientais como associações, cooperativas e grupos religiosos 

e/ou ambiental. 

 

Figura 251 - Participação em grupo social ou ambiental em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Das instituições religiosas, pôde-se identificar a presença da Igreja Quadrangular, 

Católica e Assembleia de Deus. 

 

Vale ressaltar que todos esses equipamentos comunitários, grupos religiosos e 

esportivos identificados estarão devidamente localizados e identificados no mapa da 

localidade. 

 

6.3.9.9 Organização Social 

 

Como a localidade de Futurama possui duas áreas de realidade estrutural bem 

distintas e demandas específicas Futurama I e Futurama II, os moradores se 

organizaram em caráter associativo e criaram duas Associações que historicamente 

atuaram na localidade mas, atualmente possui um caráter mais representativo do 

que de fato propositivo e atuante, quais sejam: 

 

 Associação de Moradores de Jardim Futurama I 

 Associação de Moradores Jardim Futurama II 

 

Figura 252 - Associação de Moradores de Jardim Futurama I, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

Data: 13/12/18. 
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6.3.9.10 Avaliação Econômica do Comprometimento da Renda Média Familiar 
em Função da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em 
Futurama, no Município de Dias d'Ávila/BA 

 

6.3.9.10.1 Caracterização geral da população da amostra pesquisada 

 

A amostra apresentou-se quase igualmente distribuída entre homens (53%) e 

mulheres (48%). O número médio de habitantes do domicílio foi de 3 membros. 

Domicílios com 5 a 8 membros representaram em torno de 17%. A propriedade das 

residências foi em sua maioria própria (86%), poucos domicílios eram alugados 

(11%). Todos os domicílios da amostra foram casas. A maioria dos entrevistados era 

chefe da família (57%). Em torno de 23% dos moradores possuía faixa etária média 

entre 21 a 30 anos, seguida de 31 a 40 anos (21%). Considerando os outros 

integrantes, como representativos da família, a faixa etária média do segundo 

membro está entre 21 a 30 anos (17%) e a do terceiro membro está entre 11 a 15 

anos (14%). 

 

Quanto à escolaridade, esta é relativamente baixa. Em torno de 48% dos moradores 

entrevistados possuía o ensino fundamental incompleto (até o 5º e 9º ano) e na 

sequência o ensino médio completo (23%). Àqueles com superior incompleto 

corresponderam a 1% da amostra. Moradores sem instrução representaram 12% da 

amostra. O membro com maior grau de educação da família possuía o ensino médio 

completo. A escolaridade de outros membros da família também é baixa, o segundo 

(29%) e terceiro (17%) membros possuíam ensino fundamental incompleto (até o 5º 

ano). Dos entrevistados, apenas 8% frequentam a escola. Já analisando outros 

membros do domicílio, observou-se que a frequência escolar do terceiro membro da 

família é significativa, 54% da amostra. 
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Tabela 12 - Escolaridade do entrevistado em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

Escolaridade Frequência % 

Sem instrução 12 11,9 

Alfabetização de adultos 1 1,0 

Ensino fundamental incompleto - até o 5° ano 23 22,8 

Ensino fundamental incompleto - até o 9° ano 25 24,8 

Ensino fundamental completo 2 2,0 

Ensino médio incompleto 8 7,9 

Ensino médio completo 23 22,8 

Superior incompleto 1 1,0 

Não informou 6 5,9 

Total 101 100,0 
Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

A maioria dos entrevistados trabalha (43%), aposentados representaram apenas 9% 

é aposentado. Os moradores que não trabalham, mas procuram emprego 

representaram 27% dos entrevistados. Desempregados representaram 9% e 

estudantes são 2%. Dos entrevistados que trabalham a maioria era autônomo 

(51%), na sequência estavam empregados privados (26%) e empregadores (17%). 

Quanto a ter vínculos com programas do governo, 61% dos entrevistados não 

possuem. Dentre os que possuem, destacou-se o Bolsa Família (30%). Quanto à 

renda das famílias entrevistadas, variou entre meio e 1 salário mínimo (42%%) e, 

logo em seguida, de um a dois salários mínimos (29%). A renda domiciliar é baixa. 

Membros de domicílios com renda entre dois e cinco salários mínimos representam 

7%. Um único membro da família é responsável por 65% da contribuição na renda 

familiar. As famílias dos domicílios entrevistados possuem, em média, dois 

dependentes. 

 

6.3.9.10.2 Percepção da população com relação ao serviço 

 

Quanto à percepção e as expectativas dos moradores com relação ao sistema de 

esgotamento sanitário, 87% dos entrevistados têm conhecimento que será cobrada 

uma tarifa de esgoto de 80% sobre o valor da conta de água para prestação do 

serviço. Dos moradores dos domicílios 59% consideram importante o pagamento da 

tarifa. Dentre os motivos referentes à importância do pagamento, os entrevistados 
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destacaram: melhoria da saúde, das condições de vida e do bem-estar da 

comunidade, benefícios para o bairro e proteção ao meio ambiente. Já os 

entrevistados que não consideraram importante o pagamento da tarifa (41%), 

afirmaram que: o valor é alto; não teriam condições de pagar, pois já pagam água e 

estão sem emprego; não concordam com a cobrança; e, já pagam muitas taxas. 

Cerca de 98% dos entrevistados gostariam que sua residência fosse servida por 

rede esgotamento sanitário. 

 

6.3.9.10.3 Análise do comprometimento da renda com a cobrança tarifa de esgoto 

 

Para analisar o impacto da tarifa de esgoto sobre a renda, foram considerados os 

domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa, que representaram cerca de 

69% dos domicílios; suas despesas familiares com energia elétrica, água, aluguel, 

transporte, alimentação, educação, saúde, telefone (comunicação) e gás; e, a renda 

média da família. Destes domicílios ligados à rede, se considerou na análise de 

impacto os que declararam o valor médio mensal da conta de água e a renda média 

mensal. 

 

Considerando-se a variação da participação das despesas das famílias na renda 

média, foram adotados dois cenários, o primeiro sem a inserção da cobrança da 

tarifa de esgoto na conta de água e o segundo com a tarifa. Nesse segundo cenário, 

o valor da conta de água foi calculado com um valor adicional referente à tarifa de 

esgoto (80% do valor da conta). 

 

Dos domicílios analisados, observou-se que cerca de 14% dos entrevistados já não 

estavam em condições de pagar a conta de água antes da inserção da tarifa, pois 

com as despesas atuais da família não houve renda média disponível, ou seja, as 

despesas superam a renda familiar. Assim, um reajuste na conta contribui para uma 

elevação das despesas familiares, que já ultrapassam o orçamento, ou seja, é 

negativa, conforme Figura 252. Assim, como esses domicílios já não estariam em 

condições de pagar a tarifa antes da implantação do serviço de esgotamento 
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sanitário, considera-se que isto não deve influenciar na implantação do referido 

serviço. 

 

Figura 253 – Renda média disponível (R$) das famílias que não podem pagar a tarifa de 
esgoto em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Na Figura 253, é possível observar o comportamento das despesas na renda média 

destes domicílios. A despesa familiar ultrapassou o orçamento em 141% sem a 

tarifa, passando para 144% com a tarifa. Quanto à despesa média com água, houve 

uma variação na participação de 5% para 8% com a tarifa, conforme Figura 254. 
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Figura 254 - Variação da participação das despesas (%) na renda média das famílias que não 
podem pagar a tarifa de esgoto em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

 

Figura 255 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média das famílias 
que não podem pagar a tarifa em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já os domicílios ligados a rede de abastecimento da Embasa em condições de 

pagamento da tarifa, representaram 34% dos entrevistados. A renda média 

disponível destes moradores variou de R$ 554,98 para R$ 527,25 com a cobrança 
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da tarifa, de acordo com a Figura 255. Já a variação na participação das despesas 

totais das famílias com a cobrança da tarifa de esgoto, para este grupo de 

domicílios, foi pouco representativa, saindo de 54% para 57% com a tarifa (Figura 

256). 

 

Figura 256 – Renda média disponível (R$) das famílias que podem pagar a tarifa de esgoto 
em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 257 - Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 307 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

A variação do valor mínimo da participação das despesas na renda média dos 

domicílios que podem pagar a tarifa foi de 23% para 27% com a tarifa, conforme 

Figura 257. A participação mediana foi em torno de 54% sem a cobrança da tarifa e 

55% com a inserção da tarifa na conta de água, de acordo com a Figura 258. Já 

considerando o percentual máximo na participação das despesas houve uma 

variação de 96% (sem tarifa) para 99% (com tarifa), como pode ser observado na 

Figura 259. Essas variações apresentaram percentuais pouco representativos na 

renda média das famílias, demonstrando a capacidade de pagamento da tarifa de 

esgoto destes domicílios. 

 

Figura 258 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mínimo em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 
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Figura 259 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor mediano em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Figura 260 – Variação na participação das despesas (%) na renda média das famílias que 
podem pagar a tarifa de esgoto – valor máximo em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Já despesa com água apresentou uma variação de 4% para 7% na renda com a 

tarifa (Figura 260). 
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Figura 261 - Variação na participação da despesa (%) com água na renda média familiar dos 
moradores que podem pagar a tarifa em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Do exposto, constatou-se que a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

teria um impacto relativamente baixo sobre os domicílios que apresentaram renda 

disponível. 

 

6.3.9.11 Considerações do estudo realizado em Futurama, Dias d’Ávila/BA 

 

Nesta pesquisa, procurou-se verificar o impacto da tarifa de esgoto na renda média 

familiar. As despesas familiares de 14% dos domicílios ligados à rede, superaram a 

renda familiar, limitando a renda disponível destes e, por sua vez, mantendo-os 

incapazes de arcar com um reajuste na conta de água por conta da tarifa. Já 34% 

dos domicílios demonstraram capacidade de pagamento da tarifa, com impacto 

pouco representativo sobre a renda. 

 

No caso da localidade de Futurama, foram constatadas algumas fragilidades 

socioeconômicas como, por exemplo, a renda média familiar baixa (42% tem renda 

de ½ a 1 salário mínimo e 29% de 1 a 2 salários mínimos) e o desemprego (cerca de 

46% estão desempregados). 
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6.3.9.12 Mapa georreferenciado com fotos da localidade de Futurama 

 

O mapa georreferenciado consta no APÊNDICE XXXII. 

 



 

 
 
 
  

 

2 VOLUME II - Diagnóstico Socioterritorial 311 

■ PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO SES CAMAÇARI E DIAS D´ÁVILA■  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Diagnóstico Socioterritorial alcançou resultados satisfatórios, atendendo o Termo 

de Referência (TR) estabelecido, sob a Coordenação da Equipe Técnica do Social e 

Equipe de Supervisão/Fiscalização da EMBASA, em virtude sobretudo da 

participação, do envolvimento e comprometimento dos representantes das áreas em 

estudo e de outros atores sociais que estiveram presentes durante a realização das 

atividades, no período de setembro a dezembro de 2018. 

 

O Relatório de Avaliação Social pretendeu apresentar informações, dados 

consolidados e analisados com relação aos aspectos socioeconômicos das áreas 

em estudo, visando instrumentalizar a análise da viabilidade do projeto de ampliação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Camaçari e Dias d’Ávila e a 

implantação da estação de tratamento de esgoto (ETE). 

 

Foi um documento elaborado de forma participativa, fruto do trabalho compartilhado 

entre secretarias municipais e sociedade civil de Camaçari e Dias d’Ávila/BA. O 

diagnóstico acolheu ainda as contribuições do Gestor da APA Joanes-Ipitanga. 

 

Considerando os dados obtidos nas oficinas de mapeamento socioambiental com a 

participação das lideranças e do poder público local, os dados obtidos na aplicação 

dos questionários domiciliares, bem como os dados secundários dos municípios 

pode-se apresentar os principais pontos de relevância para análise socioambiental 

por área em estudo relacionados ao comprometimento da renda com a cobrança da 

tarifa de esgoto de 80% e à percepção e expectativas dos moradores em relação à 

possível implantação do sistema de esgotamento sanitário. 

 

Com relação à avaliação econômica do comprometimento da renda média familiar 

em função da possível implantação do sistema de esgotamento sanitário nas áreas 

em estudo pode-se inferir que uma média de 10% dos domicílios já não estavam 

com condições de pagar a conta de água antes da inserção da tarifa de 80%, pode 
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ser considerado baixo comparado com o percentual dos domicílios que 

demonstraram capactidade de pagamento da tarifa com impacto pouco 

representativo sobre a renda, que foi uma média de 53%. 

 

Já os domicílios que podem classificar-se como potenciais pagantes da tarifa de 

80%, destaca-se positivamente o bairro Parque das Mangabas, em Camaçari com 

38% e negativamente a localidade de Futurama em Dias d’Ávila, em que devido à 

baixa renda e alto número de desempregados não foi possível classificar nenhum 

domicílio com potencial para pagar a tarifa. 

 

Tabela 13 - Análise do comprometimento da renda com a cobrança da tarifa de esgoto de 
80% na area em estudo 

MUNICÍPIO ÁREAS EM ESTUDO 

% DOS DOMICÍLIOS 
QUE JÁ NÃO 

ESTAVAM COM 
CONDIÇÕES DE 

PAGAR A CONTA DE 
ÁGUA ANTES DA 

INSERÇÃO DA 
TARIFA DE  80% 

% DOS DOMICÍLIOS 
QUE 

DEMONSTRARAM 
CAPACTIDADE DE 
PAGAMENTO DA 

TARIFA COM 
IMPACTO POUCO 

REPRESENTATIVO 
SOBRE A RENDA 

% DOS 
DOMICÍLIOS QUE 

PODEM 
CLASSIFICAR-SE 

COMO 
POTENCIAIS 
PAGANTES 

Camaçari 

Distrito Sede de 
Camaçari 

7% 45% 23% 

Distrito de Parafuso 9% 55% 17% 

Parque das 
Mangabas 

7% 55% 38% 

Dias d’Ávila 

Distrito Sede de 
Dias d’Ávila  

8% 60% 28% 

Nova Dias d’Ávila 11% 58% 12% 

Distrito de 
Leandrinho 

11% 62% 26% 

Futurama 14% 34% - 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Com relação à percepção e as expectativas dos moradores em relação à possível 

implantação do sistema de esgotamento sanitário pode-se inferir que uma média de 

78% dos moradores da área em estudo têm conhecimento sobre a cobrançaa da 

tarifa de 80%. 

 

Na sede do município de Camaçari, apesar de 90% dos entrevistados confirmarem 

que gostariam que sua residência fosse servida por rede de esgotamento sanitário, 
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apenas 14% considera importante o pagamento da tarifa. Entretanto a localidade de 

Futurama 59% dos entrevistados consideram importante o pagamento da tarifa e 

98% gostariam que sua residência fosse servida por rede de esgotamento sanitário, 

acredita-se que este percentual seja alto devido ao fato de que na localidade não 

existe nenhuma rede de esgoto instalada. 

 

Tabela 14 - Percepção e as expectativas dos moradores em relação à possível implantação do 
sistema de esgotamento sanitário 

MUNICÍPIO ÁREAS EM ESTUDO 

% DOS 
ENTREVISTADOS 

QUE TÊM 
CONHECIMENTO 
SOBRE A TARIFA 

DE 80% 

% DOS 
ENTREVISTADOS 

QUE 
CONSIDERAM 

IMPORTANTE O 
PAGAMENTO DA 

TARIFA 

% DOS 
ENTREVISTADOS 

QUE NÃO 
CONSIDERAM 

IMPORTANTE O 
PAGAMENTO DA 

TARIFA 

% DOS 
ENTREVISTADOS 
QUE GOSTARIAM 

QUE SUA 
RESIDÊNCIA 

FOSSE SERVIDA 
POR REDE DE 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

Camaçari 

Distrito Sede de 
Camaçari 

82% 14% 86% 90% 

Distrito de 
Parafuso 

68% 25% 75% 92% 

Parque das 
Mangabas 

71% 24% 76% 90% 

Dias 
d’Ávila 

Distrito Sede de 
Dias d’Ávila  

83% 20% 20% 88% 

Nova Dias d’Ávila 72% 25% 75% 84% 

Distrito de 
Leandrinho 

82% 54% 46% 93% 

Futurama 87% 59% 41% 98% 

Fonte: Consórcio TPF-INCIBRA-INNCIVE, 2018. 

 

Pretende-se com este material apresentar as condições da realidade, quando do 

período de estudo, visando contribuir para análise no enfrentamento dos conflitos e 

problemas socioambientais associados à falta de um Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES). Desta forma tem-se a expectativa que as próximas etapas do 

estudo social apresente conteúdos que visem o alcance dos objetivos de 

concretização do projeto do SES Camaçari e Dias d’Ávila, quais sejam: 

 

• Melhoria das condições sanitárias locais; 

• Conservação dos recursos naturais; 

• Redução significativa do esgoto bruto nos Rios Camaçari e Piaçaveira, 

contribuindo para a despoluição da Área de Preservação Ambiental - 
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APA Joanes-Ipitanga; 

• Redução de casos de doenças de veiculação hídrica, reduzindo 

também os recursos aplicados no tratamento destas. 

 

Para tanto o estudo traz algumas orientações com o intuito de contribuir para o 

desenvolvimento de ações articuladas entre a EMBASA e gestão municipal, a saber: 

 

 Manter o estímulo à participação da sociedade civil e poder públicos as áreas 

em estudo; 

 Integrar ao projeto executivo o plano de Integração de obras do município de 

Camaçari/BA; 

 Integrar ao projeto o plano de desenvolvimento da Cidade Santa do município 

de Dias d’Ávila; 

 Considerar as obras em andamento, principalmente às do PAC I e PAC II e 

outras relacionadas à temática do Projeto em questão; 

 Incluir a participação de representantes tanto do poder público municipal 

quanto das lideranças das áreas em estudo, bem como do Conselho Gestor 

da APA Joanes-Ipitanga no processo de planejamento e acompanhamento do 

projeto e quando da etapa de implementação das obras, caso o projeto seja 

avaliado como viável do ponto de vista técnico, ambiental e social. 

 

Uma vez que não se acredita em modelos e soluções únicas e formatadas, a riqueza 

do processo participativo está na criação coletiva de soluções e estratégias 

pautadas em princípios sólidos, democráticos e contextualizados às realidades 

locais das áreas em estudo. Sendo assim, ressalta-se a importância de manter o 

contato estabelecido nessas primeiras etapas de trabalho com as características de 

participação popular, a continuidade e o comprometimento com mudanças 

estruturantes, extrapolando os limites da sensibilização na busca pela construção de 

sociedades sustentáveis. 

 

Essas proposições destinam-se aos grupos de lideranças e instituições que atuam 
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ou venham a atuar e interagir na condução dos projetos socioambientais associados 

ao projeto, sejam eles os titulares dos serviços, universidades públicas ou privadas, 

coletivos educadores, organizações não governamentais, empresas de consultoria, 

ou ainda, grupos comunitários constituídos com este objetivo. 

 

A partir da realização dessas duas etapas de trabalho conclui-se que a sociedade 

civil e poder público se apropriou dos objetivos propostos e sinalizaram que 

pretendem continuar participando de forma ativa, organizada e intencional das 

próximas etapas, exercendo, de forma qualificada, seu fundamental papel no 

controle social das ações de saneamento desencadeadas pelo projeto. 

 

A partir da análise das atividades realizadas, descritas nos relatórios parciais já 

apresentados, pode-se constatar que: 

 

 Os objetivos propostos foram alcançados com sucesso; 

 A metodologia participativa adotada facilitou o compartilhamento dos 

conhecimentos, com a integração e participação dos envolvidos; 

 As dinâmicas e trabalhos em grupo desenvolvidos nas oficinas de 

Mapeamento Socioambiental propiciaram a integração e a socialização de 

informações, qualificando a discussão de temas relevantes para o processo 

de elaboração de diagnóstico das áreas em estudo; 

 A proatividade dos participantes nas atividades desenvolvidas, oportunizaram 

a troca de informações e esclarecimentos de dúvidas, agregando valor às 

discussões. 

 

O estímulo da participação ativa das lideranças das áreas em estudo e dos 

representantes da gestão municipal se mostrou como uma estratégia primordial para 

o alcance, com sucesso, dos objetivos propostos, já que as informações 

compartilhadas traduzem a visão dos moradores locais em promover processos 

educativos, políticos e de educação ambiental necessários para melhor conservação 
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da biodiversidade, e qualidade de vida dos grupos sociais na gestão dos municípios 

de Camaçari e Dias d’Ávila/BA. 

 

Em geral, a realização de serviços de saneamento básico propicia benefícios 

relacionados ao meio ambiente e ao bem-estar das populações atendidas. A coleta 

e o tratamento de esgoto levam à melhoria da saúde e da qualidade de vida das 

populações atendidas. Entretanto, os projetos de saneamento também podem 

provocar impactos negativos para a população local durante a implantação do 

canteiro de obras e sua desativação, dentre outros. Assim, o diagnóstico da 

localidade, neste relatório, auxilia na proposição de medidas mitigadoras para as 

áreas de influência do projeto. 

 

Nesse sentido, como em cada fase do empreendimento as ações realizadas 

provocarão impactos nas áreas em estudo, algumas medidas mitigadoras devem ser 

propostas, visando a melhoria das condições socioeconômicas da população. Tais 

proposições serão definidas nas próximas etapas e devem considerar as medidas 

mitigadoras a serem realizadas para beneficiar a população, diante das fragilidades 

observadas. Ressalta-se que as medidas mitigadoras devem ser apresentadas na 

fase de execução das obras, pois é nesta fase onde, de fato, as fragilidades 

socioeconômicas das localidades podem ser minimizadas. 
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Sites visitados 
 
https://www.ibge.gov.br/ 
 
 
https://sidra.ibge.gov.br/home/pms/brasil 
 
 
https://www.google.com.br/maps 
 
 
http://datasus.saude.gov.br/nucleos-regionais/bahia 
 
 
http://www.sei.ba.gov.br/ 
 
 
http://app4.cidades.gov.br/serieHistorica/ 
 
 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/ 
 
 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/ 
 
 
http://www.seppir.gov.br/comunidades-tradicionais/copy_of_povos-de-cultura-cigana 
 
 
http://rd.portalods.com.br/relatorios/16/agua-potavel-e-
saneamento/BRA002029119/dias-d-avila---ba 
 
 
http://rd.portalods.com.br/ 
 
 
http://rd.portalods.com.br/relatorios/16/agua-potavel-e-
saneamento/BRA002029070/camacari---ba 
 
 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/dias-davila/panorama 
 
 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/camacari/panorama 
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APÊNDICES 

 

Lista de apêndices: 

 

APÊNDICE I – ROTEIROS DE ENTREVISTA RESPONDIDOS PELAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS 

APÊNDICE II – RELATÓRIO GERENCIAL DAS FICHAS DE CADASTRO 

APLICADAS NAS ÁREAS EM ESTUDO 

APÊNDICE III – MAPAS PARA ORIENTAÇÃO DO TRABALHO EM CAMPO 

APÊNDICE IV – RELATÓRIO GERENCIAL DOS QUESTIONÁRIOS DOMICILIAR 

APLICADOS NAS ÁREAS EM ESTUDO 

APÊNDICE V – TERMOS DE CONSENTIMENTO 

APÊNDICE VI – MAPAS EM FORMATO PDF COM AS MANCHAS PARA VISITA 

DO SOCIAL 

APÊNDICE VII – ARQUIVOS NO FORMATO KMZ COM AS MANCHAS 

APÊNDICE VIII - PLANILHA EM FORMATO EXCEL COM ESTIMATIVA DE 

RESIDÊNCIAS POR ÁREA INDICADA (A CORRESPONDÊNCIA DO NOME ESTÁ 

DE ACORDO COM O NOME DAS ÁREAS COLOCADO NO ARQUIVO EM 

FORMATO KMZ) 

APÊNDICE IX – MODELO DE CONVITE PARA AS OFICINAS 

APÊNDICE X – CONTROLE DE ENTREGA DOS CONVITES 

APÊNDICE XI – MODELO DA FICHA DE AVALIAÇÃO DA OFICINA 

APÊNDICE XII – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE LEANDRINHO 

APÊNDICE XIII – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE FUTURAMA 

APÊNDICE XIV – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE NOVA DIAS D’ÁVILA 

APÊNDICE XV – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE PARQUE DAS 

MANGABAS 

APÊNDICE XVI – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE PARAFUSO 

APÊNDICE XVII – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DA SEDE DE DIAS 

D’ÁVILA 

APÊNDICE XVIII – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DA SEDE DE CAMAÇARI 
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APÊNDICE XIX – ROTINAS UTILIZADAS NO PROGRAMA ESTATÍSTICO STATA 

E RESULTADOS DAS ANÁLISES DA SEDE DE DIAS D’ÁVILA/BA 

APÊNDICE XX – ROTINAS UTILIZADAS NO PROGRAMA ESTATÍSTICO STATA 

E RESULTADOS DAS ANÁLISES DE NOVA DIAS D’ÁVILA/BA, DIAS 

D’ÁVILA/BA 

APÊNDICE XXI – ROTINAS UTILIZADAS NO PROGRAMA ESTATÍSTICO STATA 

E RESULTADOS DAS ANÁLISES DO DISTRITO DE LEANDRINHO, DIAS 

D’ÁVILA/BA 

APÊNDICE XXII – ROTINAS UTILIZADAS NO PROGRAMA ESTATÍSTICO STATA 

E RESULTADOS DAS ANÁLISES DE FUTURAMA, DIAS D’ÁVILA/BA 

APÊNDICE XXIII – ROTINAS UTILIZADAS NO PROGRAMA ESTATÍSTICO 

STATA E RESULTADOS DAS ANÁLISES DA SEDE DE CAMAÇARI/BA 

APÊNDICE XXIV – ROTINAS UTILIZADAS NO PROGRAMA ESTATÍSTICO 

STATA E RESULTADOS DAS ANÁLISES DO DISTRITO DE PARAFUSO, 

CAMAÇARI/BA 

APÊNDICE XXV – ROTINAS UTILIZADAS NO PROGRAMA ESTATÍSTICO STATA 

E RESULTADOS DAS ANÁLISES DE PARQUE DAS MANGABAS, 

CAMAÇARI/BA 

APÊNDICE XXVI - BIOMAPA DA SEDE DE CAMAÇARI/BA 

APÊNDICE XXVII – BIOMAPA DA SEDE DE DIAS D’ÁVILA/BA 

APÊNDICE XXVIII - BIOMAPA DO DISTRITO DE PARAFUSO, CAMAÇARI/BA 

APÊNDICE XXIX – BIOMAPA DE PARQUE DAS MANGABAS, CAMAÇARI/BA 

APÊNDICE XXX - BIOMAPA DE NOVA DIAS D’ÁVILA/BA, DIAS D’ÁVILA/BA 

APÊNDICE XXXI - BIOMAPA DO DISTRITO DE LEANDRINHO, DIAS D’ÁVILA/BA 

APÊNDICE XXXII - BIOMAPA DE FUTURAMA, DIAS D’ÁVILA/BA 


