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1 INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO  
 
Em cumprimento ao contrato firmado entre a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia 
(SETUR/BA), através da Unidade de Coordenação do Programa (UCP), e o Consórcio 
Brasilencorp/Brencorp, apresenta-se o Subproduto 3.1: Diagnóstico da Gestão de 
Resíduos Sólidos, objeto do Contrato de Nº 047/2018 para a Elaboração de Planos 
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de sete municípios da Baía de Todos 
os Santos (BTS) (GRUPO A). 
 
O presente documento foi elaborado em concordância com o Termo de Referência (TR) e a 
Proposta Técnica que embasaram o processo licitatório, e atende às diretrizes do Programa 
de Desenvolvimento do Turismo da Bahia (PRODETUR/BA), com recursos oriundos do 
empréstimo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (2.912/OC-BR). 
 
O Grupo A da Baía de Todos os Santos é formado pelos municípios de Cachoeira, 
Maragojipe, Muritiba, Santo Amaro, São Félix, Saubara e Simões Filho. O Diagnóstico da 
Gestão de Resíduos Sólidos desses municípios comporta sete volumes, cada um 
referente a aspectos individuais dos municípios que compõem o referido Grupo. Dessa 
forma, tais aspectos são apresentados em cada volume sob a seguinte estrutura: 
 

 Capítulo 1: Contexto do Diagnóstico e Metodologia: 
Descreve o processo construtivo dos resultados que serão expostos nos capítulos 
seguintes. Envolve os métodos adotados para o levantamento de dados primários e 
secundários, incursões em campo e todo o trabalho dedicado à garantia do 
protagonismo social na construção do diagnóstico participativo. 
 

 Capítulo 2: Participação social: 
Descreve o processo construtivo da participação social no processo de elaboração 
do diagnóstico, narrando os métodos de participação adotados para o levantamento 
dos dados. 
 

 Capítulo 3: Aspectos Socioeconômicos: 
Realiza a identificação, avaliação e apresentação dos fatores e dados relativos à 
situação socioeconômica e ambiental da gestão dos resíduos sólidos e à 
infraestrutura social existente em cada município. 
 

 Capítulo 4: Situação atual da Gestão dos Resíduos Sólidos: 
Caracteriza os resíduos gerados em cada município, analisa a legislação e os 
aspectos financeiros do sistema municipal de limpeza urbana, identifica 
potencialidades locais e relaciona aspectos sociais à gestão dos resíduos sólidos. 
 

Diante disso, o Diagnóstico se apresenta e descreve a seguir os aspectos supracitados do 
Município de Cachoeira. Somando-se aos relatórios dos demais municípios que compõem o 
Grupo A, o presente documento será base orientadora para os prognósticos, para a 
proposição dos cenários e para a definição de diretrizes e metas do PMGIRS – Grupo A. 
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2 METODOLOGIA  
 
A realização do diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos e caracterização 
socioeconômica e ambiental no Município de Cachoeira se deram em três frentes de ação, 
paralela e transversalmente interligadas entre si, conforme aponta a Figura 1. 
 

Figura 1 – Frentes de ação utilizadas na realização do Diagnóstico 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Para o levantamento dos dados primários, a equipe do Consórcio Brasilencorp/Brencorp 
realizou incursões no município e utilizou como instrumento de pesquisa a aplicação de 
questionários, que nortearam as atividades de campo. Esses questionários basearam-se 
nas informações requeridas tanto pelo Termo de Referência (TR) quanto pelo Artigo 19 da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). As atividades ocorreram nas seguintes 
datas: 

 
 15 de maio de 2019: 1ª Oficina - Apresentação da legislação e das fases de 

elaboração do PMGIRS e realização de diagnóstico participativo: 
 

 Detalhes metodológicos do evento e resultados estão descritos no relatório da 
Oficina 1, já aprovado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, através da 
Unidade de Coordenação do Programa (UCP). 

 
 20 a 24 de maio de 2019 – Trabalhos de campo para aplicação de entrevistas, 

realização de georreferenciamento e registro dos pontos relevantes para o Plano: 
 

 Nesta etapa, a equipe técnica do Consórcio – acompanhada por técnicos dos 
órgãos municipais responsáveis pela operação e/ou gestão dos serviços 
relacionados a resíduos sólidos e limpeza urbana – realizou visitas nas unidades 
operacionais do município para conhecimento da logística de operação do 
sistema e dos serviços prestados. 

 
 09/08 e 13/08 – Realização da gravimetria em Cachoeira 

 
 Realização da Oficina 2. 

 
Todas as atividades realizadas em campo foram precedidas de contato prévio com 
representantes da Administração Municipal, indicados pela Secretaria de Turismo do Estado 
da Bahia, e da sociedade civil organizada. Estes representantes contribuíram em pelo 
menos um dos pontos a seguir descritos: 
 

 Respostas aos questionários; 
 Acompanhamento dos técnicos do Consórcio no georreferenciamento de pontos 

para a geração dos mapas e registros fotográficos; 
 Disponibilização de estudos e levantamentos realizados previamente no município; 
 Indicação de terceiros para o esclarecimento de informações. 
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Se tratando do levantamento de dados secundários, oriundos de pesquisa, análise e 
interpretação de dados e informações preexistentes, foram utilizados os dados 
disponibilizados pela Administração Municipal e demais representantes sociais, bibliografias 
como livros, artigos, monografias, dissertações e teses, além de consulta em websites de 
órgãos, institutos e agências governamentais, sendo priorizadas as fontes oficiais do 
governo. Nesse sentido, destaca-se a consulta aos dados do Sistema Nacional de 
Informações de Saneamento (SNIS), referentes às metodologias de cálculo para índices de 
desempenho da gestão de resíduos sólidos urbanos. 
 
Dessa forma, o diagnóstico contemplou o levantamento da situação atual do sistema de 
coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos e do sistema de limpeza urbana, assim 
como a caracterização desses sistemas e os aspectos envolvidos desde a coleta até a 
destinação final, compreendendo: Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), Resíduos de 
Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) - varrição, capinação e poda - 
Resíduos Sólidos Industriais (RSI), Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e 
Prestadores de Serviços, Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, Resíduos 
dos Serviços de Saúde (RSS), Resíduos Agrossilvipastoris, Resíduos de Transporte, 
Resíduos Perigosos, Resíduos Volumosos, Resíduos Prioritários para Logística Reversa, 
Resíduos Verdes e Resíduos de Mineração. 
 
Além disso, a construção do diagnóstico baseou-se na avaliação de um conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento, 
destinação e disposição final dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos originários de 
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, em seus aspectos físicos, administrativos, 
técnico-operacionais, legais e financeiros, tomando-se os preceitos presentes da Lei n° 
12.305/2010. 
 
Também foram levantados para a composição do presente documento, os aspectos sociais 
envolvidos na reutilização e recuperação de materiais recicláveis, observando-se o perfil 
socioeconômico das empresas, dos catadores cooperados/associados e dos catadores 
autônomos envolvidos nestas atividades dentro do município. 
 
Por fim, foram observados os programas e ações desenvolvidos pelo titular dos serviços 
para promover educação ambiental, voltada a não geração, redução, reutilização, coleta 
seletiva e reciclagem de resíduos sólidos no Município de Cachoeira. 
 
2.1  Metodologia da mobilização social  
 
Devido a pouca representatividade de alguns segmentos na Oficina 1, a metodologia da 
mobilização social nesta etapa privilegiou as localidades rurais, os catadores de materiais 
recicláveis e as organizações sociais que têm papel importante na produção e descarte de 
resíduos sólidos, como os feirantes, e na formação de opinião, como os integrantes da área 
da educação.  
 
Além disso, também foi mobilizado o setor público, responsável por executar as políticas 
sociais e de infraestrutura, o setor privado que possui interface com o tema temática e 
grupos étnicos culturais. A mobilização desses agentes buscou envolver diversos 
segmentos no processo, levando em consideração que a socialização de informação 
contribui para a transparência das políticas públicas e que alguns fatores e dinâmicas locais 
podem facilitar a implantação dos PMGIRS. 
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A metodologia e as técnicas adotadas nas Oficinas de Capacitação dos Comitês e nas 
Oficinas de Validação dos dados para o Diagnóstico tiveram como objetivo central contribuir 
para o entendimento sobre a situação atual dos resíduos sólidos dos municípios. Dessa 
forma, as atividades auxiliaram na conscientização dos participantes sobre os problemas 
gerados pelos resíduos e sobre a responsabilidade compartilhada, levantando ações de 
melhoria e realçando o papel do Estado, dos Comitês de Saneamento Básico, e da 
sociedade civil organizada na elaboração e implementação dos Planos Municipais de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.  
 
Ao privilegiar a troca e socialização de conhecimentos, a metodologia adotada nas oficinas 
realizadas considerou que os níveis do capital humano e do capital social, como educação, 
capacidade de iniciativa, tomada de decisões e empreendedorismo são fatores decisivos 
para o desenvolvimento de uma localidade que, juntamente com a preocupação com o 
amanhã, torna o desenvolvimento local um processo sustentável (Franco, 2002).  
 
Além disso, a aplicação dos métodos e técnicas nas oficinas observou que “o 
desenvolvimento social é oriundo de mudanças do capital social, do capital humano, e do 
desenvolvimento de todas as pessoas de hoje e de amanhã” (Id., 2002). Respaldando, 
deste modo o Termo de Referência, que estabelece a representação dos diversos 
segmentos da sociedade e o acesso à informação aos diferentes atores sociais envolvidos 
dos municípios de Cachoeira, São Félix, Maragojipe e Simões Filho, integrantes do Grupo A. 
 
Especificamente nesta fase seguimos os objetivos: 
 

 Sensibilizar os atores sociais já envolvidos no processo de elaboração do PMGIRS 
para participar das Oficinas; 

 Identificar e sensibilizar novos atores sociais para envolvê-los no processo de 
validação e elaboração do PMGIRS;  

 Divulgar a elaboração do PMGIRS junto aos atores sociais relevantes; 

 Disponibilizar conteúdos nos respectivos meios de comunicação local, juntamente 
com o apoio direto dos gestores públicos municipais; 

 Realizar encontros e reuniões necessários para a divulgação da elaboração do 
PMGIRS; 

 Realizar visitas e reuniões, visando levantar os dados da realidade atual dos 
resíduos sólidos dos municípios para a elaboração dos diagnósticos; 

 Realizar oficina de validação dos dados dos resíduos sólidos para os diagnósticos, 
dados estes levantados até aquele momento; 

 Capacitar os representantes dos Comitês nos assuntos específicos incluídos no 
questionário para o diagnóstico. 
 

Dentre as metodologias e os instrumentos utilizados na mobilização para a execução desta 
fase encontram-se mensagens em mídias sociais, visitas e reuniões com as lideranças de 
organizações nas localidades e comunidades e entrega de convites. 
 
Também aconteceram oficinas técnico-participativas de cunho educativo, cuja proposta 
consistiu em viabilizar a socialização e o repasse de conhecimentos através de exposição 
oral e de recursos audiovisuais. 
 
Além disso, nas Oficinas para validação das informações levantadas foram realizados 
trabalhos em grupo, durante os quais utilizaram-se ferramentas participativas como painéis 
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e tarjetas para as apresentações em plenária, de forma que todos os participantes 
pudessem se sentir contemplados. 
 
O objetivo do trabalho em grupo consiste em enfatizar a motivação (Porque deve-se 
executar determinada tarefa? Como deve-se fazê-lo? Qual o resultado final esperado?), o 
compromisso e a participação efetiva de todos, contribuindo com suas ideias e buscando, de 
forma conjunta e consensual, validar o diagnóstico e registrar novas contribuições sugeridas 
no decorrer do processo. Para tanto, foi necessário estabelecer um acordo de convivência 
para realização do trabalho e um porta voz para representar o grupo.  
 
O método de trabalho seguiu as orientações e procedimentos relacionados às etapas 
lógicas, sucessivas e interligadas de análise e planejamento propostas. 
 
Quanto à documentação e visualização, as ideias dos participantes foram registradas e 
organizadas em um painel para posterior análise, de onde serão retiradas as conclusões a 
serem esplanadas para a plateia. 
 
A capacitação do Comitê de Saneamento Básico teve o objetivo de nivelar os conceitos 
sobre resíduos sólidos e criar o sentimento de grupo entre os membros dos Comitês. Além 
disso, atuou como mecanismo propulsor na formação de uma rede municipal de comitês, a 
partir de entendimento de que quanto mais em rede se organiza uma sociedade, mais 
democráticos são seus processos regulatórios (Id., 2002), uma vez que a ideia é a 
elaboração de um Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos. Deste modo, foi planejado que 
as capacitações dos Comitês aconteceriam em subgrupos, seguindo o modelo das oficinas 
e visando construir uma interação e linguagem comum.  
 
2.2 Metodologia para caracterização socioeconômica e ambiental  
 
Para caracterização socioeconômica e ambiental, o presente estudo contou com o 
levantamento de dados secundários e primários. O levantamento de dados secundários 
consistiu em pesquisa bibliográfica em artigos, livros, monografias, dissertações e teses, 
além de consultas em sites de órgãos, institutos e agências governamentais relacionados 
aos aspectos abordados. 
 
Quanto aos dados primários, os mesmos foram coletados através de entrevistas 
semiestruturadas aplicadas em oficinas e workshops com a população local, técnicos e 
servidores públicos representantes do município. 
 
2.3 Metodologia para Realização do Estudo Gravimétrico 
 
Para a caracterização qualitativa dos resíduos sólidos urbanos gerados no Município de 
Cachoeira foi utilizado o método do quarteamento, que consiste em um processo de divisão 
em quatro partes iguais de uma amostra pré-homogeneizada, sendo tomadas duas partes 
opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as partes restantes. As 
partes não descartadas são misturadas totalmente e o processo repetido até obter o volume 
desejado. 
 
Para a realização da composição gravimétrica foram realizadas duas amostragens, uma 
amostra representando área urbana e outra, a área rural. As caracterizações foram 
realizadas no local da disposição final dos resíduos. Os estudos foram realizados no mês de 
agosto de 2019. 
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A técnica de quarteamento consistiu nas seguintes etapas: 
 

1. Inicialmente, os resíduos coletados nas rotas escolhidas foram descarregados nos 
locais de disposição final de cada município para a composição da amostragem; 
 

2. Do montante de resíduos da pilha foram tirados 16 baldes de 60 litros, totalizando 
uma amostra de 960 litros, com aproximadamente 400 kg; 
 

3. O volume foi homogeneizado e revolvido, realizando o quarteamento e separando a 
amostra em quatro partes aparentemente iguais; foram coletadas duas partes 
opostas em diagonais, totalizando uma amostra 480 L com aproximadamente 200 
kg; 
 

4. Mais uma vez, o material foi revolvido e realizado um novo quarteamento, obtendo 
uma amostra de 240 L com aproximadamente 100 kg; 
 

5. A amostra separada para a realização da composição gravimétrica foi colocada 
sobre uma lona para que ocorresse a etapa de triagem por categoria, conforme 
predeterminado; 
 

6. Os resíduos separados foram ensacados e pesados por categoria. 
 

2.4 Metodologia para Realização da análise da atual gestão dos resíduos sólidos 
 
A metodologia para elaboração do diagnóstico da situação atual da gestão de resíduos 
sólidos no Município de Cachoeira compreendeu as seguintes etapas: 
 

1. Levantamento de dados na administração municipal com aplicação de um roteiro em 
forma de questionário (ANEXO 1), conforme previsto no TR. O roteiro foi entregue 
antecipadamente facilitar coleta das informações necessárias. O questionário foi 
preenchido junto aos funcionários da administração municipal responsáveis pela 
gestão de resíduos e aborda as informações requeridas tanto pelo TR, quanto pelo 
Artigo 19 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010); 

 
2. Diante da falta de algumas informações para o completo preenchimento do 

questionário, os dados faltantes foram levantados através de solicitação por ofício; 
 

3. Oficina com diagnóstico participativo; 
 

4. Oficinas de Capacitação do Comitê de Saneamento, composto por representantes 
dos municípios de Cachoeira, Maragojipe, Muritiba e São Félix, com reforço de 
pessoal para o levantamento dos dados; 
 

5. Visitas de campo; 
 

6. Oficina de Validação do Diagnóstico preliminar e reforço para o levantamento dos 
dados; 
 

7. Para o levantamento de dados secundários, fontes oficiais do governo foram 
priorizadas, entre elas destaca-se o Sistema Nacional de Informações de 
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Saneamento (SNIS), com as referentes metodologias de cálculo para os índices de 
desempenho da gestão de resíduos sólidos urbanos. 
 

O diagnóstico contemplou o levantamento da situação atual do sistema de coleta e 
destinação dos resíduos sólidos urbanos e do sistema de limpeza urbana, assim como a 
caracterização desses sistemas e os aspectos envolvidos desde a coleta até a destinação 
final, compreendendo: Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), Resíduos de Construção Civil 
(RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) - varrição, capinação e poda - Resíduos Sólidos 
Industriais (RSI), Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços, 
Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, Resíduos dos Serviços de Saúde 
(RSS), Resíduos Agrossilvipastoris, Resíduos de Transporte, Resíduos Perigosos, Resíduos 
Volumosos, Resíduos Prioritários para Logística Reversa, Resíduos Verdes e Resíduos de 
Mineração. 
 
O diagnóstico baseou-se na avaliação do conjunto de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final dos 
resíduos sólidos urbanos e dos resíduos originários da varrição e limpeza de logradouros e 
vias públicas em seus aspectos físicos, administrativos, técnico-operacionais, legais e 
financeiros, tomando-se os preceitos da Lei n° 12.305/2010. 
 
Os aspectos sociais envolvidos na reutilização e recuperação de materiais recicláveis não 
também foram levantados observando-se ainda o perfil socioeconômico das empresas, dos 
catadores cooperados/associados e dos catadores autônomos envolvidos nestas atividades 
no município. 
 
Por fim, foram observados os programas e ações desenvolvidos pelo titular dos serviços 
para promover a educação ambiental voltada a não geração, redução, reutilização, coleta 
seletiva e reciclagem de resíduos sólidos em Cachoeira. 
 
3 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DO PMGIRS – BTS   
 
A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 
determinada pela Lei nº 12.305/2010 (PNRS) é uma condição para que os municípios 
tenham acesso aos recursos necessários para a limpeza urbana e o manejo dos resíduos 
sólidos.  
 
O PMGIRS, além de apresentar a situação atual dos resíduos sólidos dos municípios, define 
diretrizes, estratégias e metas para a sua implantação. Deste modo, o diagnóstico sobre os 
resíduos sólidos é o primeiro passo para a elaboração do Plano Municipal, que também tem 
como proposta metodológica a garantia da participação e o controle social dos mais 
diversos segmentos da sociedade. 
 
A fase de mobilização, comunicação social e divulgação das atividades vinculadas ao 
processo participativo durante a elaboração do Diagnóstico, de que trata este documento, 
teve o objetivo de motivar os atores sociais para a participação na validação dos dados 
levantados. O processo de mobilização consistiu no chamamento dos atores sensibilizados, 
e dos participantes envolvidos, além da sensibilização de novos atores sociais dos diversos 
segmentos da localidade. 
 



22 

 

Endereço fiscal: Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante, nº 3995, sala 27, CXPST 343. Casa Caiada – Olinda/PE – Brasil. CEP 
53.040-000. Endereço comercial: Rua Brigadeiro Melibeu, nº 247. Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE – Brasil. CEP 54.400-135. 

Insc. Mun. BRASILENCORP: 054322-5 | CNPJ BRASILENCORP: 40.849.028/0001-12 
Insc. Mun. BRENCORP: 061.942-6 | CNPJ BRENCORP: 10.789.230/0001-35 

O presente relatório pretende descrever as principais atividades desta fase: levantamento de 
dados para o diagnóstico, capacitação do Comitê de Resíduos Sólidos, e a realização das 
Oficinas de Validação dos dados levantados. Essas atividades aconteceram no período de 
maio a setembro de 2019 e estão divididas em três tópicos, além da apresentação, 
introdução e considerações finais.  
 
O primeiro tópico, Metodologia, trata dos princípios teóricos que regeram esta fase, das 
técnicas adotadas para alcançar os objetivos e descreve as estratégias utilizadas para 
realizar as atividades. O segundo tópico, Atividades Realizadas, versa sobre as atividades 
que foram executadas nessa fase e está dividido em três subtópicos, os quais são: 
 

 Levantamento dos dados primários para o diagnóstico: cita-se o cronograma das 

visitas e as estratégias usadas para a aplicação dos questionários;  

 

 Capacitação para o Comitê de Saneamento Básico: trata-se do objetivo e dos 

assuntos abordados na oficina, e também apresenta os resultados da avaliação da 

oficina.  

 
 Oficinas de Validação: apresentação e validação dos dados preliminares para o 

diagnóstico de resíduos sólidos: apresenta quatro subdivisões. Primeiro, a 

apresentação dos dados primários e secundários preliminares levantados. Segundo, 

os trabalhos em grupo usados para a validação dos dados obtidos sobre os resíduos 

sólidos dos municípios. Terceiro, trata da participação nas Oficinas e, finalmente o 

último item apresenta a avaliação da oficina. 

 
3.1 Atividades Realizadas 
 
As atividades de mobilização tiveram início com a adequação do Plano de Ação (Tabela 1), 
no qual foi incluída a capacitação dos Comitês e adaptação das tarefas para as atividades 
que tratam: do levantamento dos dados primários nos municípios; da organização, 
planejamento e comunicação da capacitação dos Comitês; da execução da oficina de 
capacitação dos Comitês; da organização, planejamento e divulgação das Oficinas, da 
realização das Oficinas para apresentação dos dados preliminares do diagnóstico e da 
validação. 
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Tabela 1 – Plano de Ação 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

Atividade Objetivos Mobilização /Tarefas 

a) Mensagens via mídias sociais e telefonar para os contatos 

locais e responsáveis para marcar datas das visitas;

b) Comunicar datas e horas com os representantes dos 

municípios para a aplicação do questionário

c) Visitas aos municípios para aplicação do questionário aos 

gestores, técnicos e outros;

a) Comunicar aos membros dos comitês a agenda e solicitar 

locais e disponibilização de agenda

b) Confirmação com os apoios locais das datas, horários e 

endereços das capacitações

c) Confirmar com todos os comitês a agenda de trabalho 

através de telefonemas, mensagens via WhatsApp e e-mail

d) Preparar apresentação das capacitações com informações 

dos Diagnósticos Participativo

e) Comprar lanches para a capacitação

f) Realização da Oficina de capacitação 

a) Confirmação com os apoios local, data, horários e endereços 

das oficinas, fornecedores de café e lanches; 

b) Confirmar a presença dos atores locais através de 

telefonemas, mensagens via WhatsApp, e-mail e solicitar 

confirmação

c) Divulgar a agenda de trabalho para os meios de comunicação 

através de telefonemas,carro de som, emissora de rádio local 

(Paraguaçu FM),  mensagens via WhatsApp e-mail 

d) Preparar apresentação com as informações do Diagnóstico

8:00 - 8:30 Recepção e Inscrição

8:30 - 8:50hs Abertura Apresentação dos objetivos da Oficina, 

da agenda, da equipe 

8:50 - 10:00 Apresentação dos Diagnósticos

10:00 - 10:20 Intervalo

10:20 - 11:00 Apresentação dos Diagnósticos

11:00hs - 12:00 Plenária

12:00 - 15:00 Grupos de Trabalho

15:00 - 15:20 Intervalo

15:20 - 17:00 Socialização dos trabalhos em grupo

a) Confirmação com os apoios local, data, horários e endereços 

das oficinas, fornecedores de café e lanches; 

b) Confirmar a presença dos atores locais através de 

telefonemas, mensagens via WhatsApp, carro de som, emissora 

de rádio local (Paraguaçu FM), e-mail e solicitar confirmação

c) Divulgar a agenda de trabalho para os meios de comunicação 

através de telefonemas, mensagens via WhatsApp e-mail 

d) Preparar apresentação com as informações do Diagnóstico

8:00 - 8:30 Recepção e Inscrição

8:30 - 8:50hs Abertura Apresentação dos objetivos da Oficina, 

da agenda, da equipe 

8:50 - 10:00 Apresentação dos Diagnósticos

10:00 - 10:20 Intervalo

10:20 - 11:00 Apresentação dos Diagnósticos

11:00hs - 12:00 Plenária

12:00 - 15:00 Grupos de Trabalho

15:00 - 15:20 Intervalo

15:20 - 17:00 Socialização dos trabalhos em grupo

Planejar, organizar e divulgar a Oficina 2.1

Realizar a Oficina (C.H: 8 horas)

Oficina 2.1 - Apresentação dos 

dados do Diagnóstico e 

validação para os Municipios de 

Cachoeira, Muritiba,Maragojipe 

e São Felix 

Planejar, organizar e divulgar a Oficina 2 

Realizar a Oficina (C.H: 8 horas)

Oficina 2 - Apresentação dos 

dados do Diagnóstico e 

validação 

Levantamento de dados para os 

diagnósticos
Levantar os dados primários nos municípios;

Capacitação dos 04 (quatro) 

Comitê de Saneamento Básico 

(01 Oficina de 4hs)

Capacitar os 04 Comitês nos temas incluídos 

nos questionários para os diagnósticos;

Organização, planejamento e comunicação da 

Capacitação dos Comitês.
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3.2 Levantamento de dados para os diagnósticos 
 
Visando iniciar as atividades dos Comitês de Saneamento Básico e estimular o 
comprometimento dos seus membros, as atividades desta etapa começaram com a 
mobilização por meio de telefonemas, e-mails, e/ou convites via WhatsApp, nos quais foram 
repassados a agenda das visitas previstas e a solicitação de participação e contribuição no 
levantamento dos dados para o diagnóstico.  
 
A mobilização iniciou com os participantes durante a Oficina 1 e na semana, através de 
comunicação com os contatos locais para organizar a agenda de visita e o envio de 
mensagens para os representantes dos comitês e secretários e técnicos das prefeituras 
envolvidos com ações referentes aos resíduos. 
 
Para tanto, foram confirmados os dias de visita em cada município, conforme demonstra a 
Tabela 2, a disponibilidade dos responsáveis da área de meio ambiente, e os nomes e 
contatos dos técnicos das equipes que iriam executar o levantamento. 
 

Tabela 2 – Cronograma das visitas para a aplicação dos questionários 

Equipes Datas Municípios 

Thayse e Viviane 20 a 24/05 São Félix, Cachoeira, Muritiba 

Thayse e Daniel 03 e 04/06 Maragojipe 

Thayse e Viviane 07/06 São Félix, Cachoeira, Muritiba 

 Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Para garantir a participação de todos e conseguir o máximo de informações durante a 
aplicação dos questionários junto aos secretários ou técnicos responsáveis houve uma 
preocupação de citar na correspondência encaminhada a importância da presença dos 
representantes de infraestrutura, obras, agricultura, turismo, saúde, educação, 
administração e limpeza urbana, ou seja, de todos que têm conhecimento e que poderiam 
contribuir para o levantamento dos dados (Figura 2, 3, 4 e 5). 
 
Vale ressaltar que os questionários foram entregues em mãos durante as visitas da primeira 
mobilização e posteriormente foram encaminhados via e-mail.  
 

Figura 2 – Levantamento dos dados em Maragojipe, nos dias 03 e 04/06/2019 respectivamente 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Figura 3 – Levantamento dos dados em São Félix nos dias 20 a 24/05/2019 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 4 – Levantamento dos dados em Cachoeira nos dias 20 a 24/05 e 07/06/2019 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Figura 5 – Levantamento dos dados em Muritiba nos dias 20 a 24/05 e 07/06/2019 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
 

Dentro do processo democrático de participação, a metodologia de formação de um grupo 
de pessoas para composição de comitê, ou grupo de trabalho, é a mais utilizada para 
discussões em torno de políticas públicas sobre diversos temas. 
 
A mobilização com os participantes dos Comitês teve início a partir do dia 06 de julho 
através de correspondências por e-mail e mensagens em mídias sociais, nos quais foi 
informado aos representantes dos Comitês o cronograma da capacitação. 
 
O comitê exerce um papel de fundamental importância, valorizando a discussão da pauta e 
a contribuição das representações locais envolvidas no processo. Além disso, ele permite a 
utilização de dinâmicas para o debate, criando espaço para soluções e construção de novos 
pactos, que visem atender, especialmente, as necessidades em comum dos participantes. 
 
Durante a formação do comitê foram delegados membros que irão representar seu 
segmento durante todo o processo de execução e nos debates do evento final, momento de 
apresentação das propostas e validação do Plano Integrado de Gestão de Resíduos 
Sólidos.  
 
O processo de instrução do Comitê foi oficializado por meio de publicação no Diário Oficial 
do Município, conforme documento anexado, seguido da criação do site 
www.residuosbts.com, com objetivo de socializar e disponibilizar os documentos e produtos 
referentes ao plano em execução. 
 
Para as atividades das Oficinas, foram realizadas visitas in loco no município junto ao poder 
público, e nas localidades e comunidades com as lideranças das organizações. Ocorreram 
entrega de convites, divulgação nas rádios locais e em serviços de comunicação itinerante, 
realizados por meio de carro de som, de bicicleta e moto.  
 
A metodologia adotada nas atividades de capacitação dos Comitês e nas Oficinas de 
Validação dos dados objetivou contribuir para o entendimento da situação atual dos 
resíduos sólidos dos municípios, explicando os problemas causados pela geração de 
resíduos e as ações de melhoria, realçando o papel do Estado, dos Comitês de Saneamento 
Básico e da sociedade civil organizada na elaboração e implementação dos Planos 
Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.  
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A capacitação do Comitê teve como objetivo nivelar os conceitos sobre resíduos e criar um 
sentimento de grupo entre os membros, no intuito de formar uma rede municipal de comitês, 
partindo do princípio de que quanto mais em rede se organiza uma sociedade, mais 
democráticos são seus processos regulatórios (Id., 2002), uma vez que a ideia é a 
elaboração de um Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos. Deste modo, foi planejado que 
as capacitações dos Comitês aconteceriam em subgrupos, seguindo o modelo das oficinas, 
visando construir uma interação e linguagem comum.  
 
Oficina 1: Apresentação das Legislações, das Fases dos PMGIRS e Capacitação do 
Comitê. 
 
A pauta para a capacitação teve como premissa que um dos objetos do projeto é a 
elaboração de um plano de resíduos sólidos intermunicipal, e como tal, os comitês 
precisariam: a) criar uma visão de grupo para trabalharem em rede; b) conhecer a realidade 
dos resíduos sólidos dos outros municípios e c) nivelar o conhecimento sobre a temática, 
porque além da participação dos seus membros na validação dos diagnósticos e planos foi 
observado durante a Oficina 1 que alguns dos participantes se referiam a alguns temas de 
forma não correta, exemplo de chamar de ‘reciclagem’ os galpões de armazenamento e 
beneficiamento de resíduos recicláveis e de ‘lixão’, o aterro sanitário.  
 
Deste modo, a capacitação, cuja apresentação se encontra no Anexo 1, teve a seguinte 
pauta: 
 

 Rápida retrospectiva dos assuntos abordados na Oficina 1; 
 

 Conceito de saneamento básico e de meio ambiente; 
 

 O ciclo do saneamento básico; 
 

 Interseção entre o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos; 
 

 Apresentação para avaliação dos dados levantados no DP na Oficina 1, quando 
houve correções de alguns dados por parte dos participantes; 
 

 Classificação dos tipos de resíduos; 
 

 Caracterização das classes dos resíduos fazendo um paralelo, quando pertinente, 
com os dados do DP.  
 

A Capacitação para os Comitês dos municípios de Muritiba, Cachoeira, São Félix e 
Maragojipe aconteceram no dia 16/07/2019. A Tabela 3 mostra o percentual de participação 
durante a capacitação. Nesse sentido, a Ata de Presença com a disposição dos 
participantes se encontra no Anexo 2 do presente documento.  
 

Tabela 3 – Demonstrativo da representatividade dos participantes na Capacitação dos Comitês 

Municípios 

Representatividade 
Total 

Presentes 
% Sociedade 

Civil 
Prefeitura Poder 

Legislativo 

Cachoeira 1 2 1 4 36,36% 
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São Félix 1 1  2 18,18% 

Muritiba 1 2  3 27,27% 

Maragojipe 1 1  2 18,18% 

Total 4 6 1 11 99,99% 

% 36,36% 54,55% 9,09% 100%  

 Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Cada comitê municipal é formado por quatro representantes da sociedade civil, cujo 
quantitativo e representatividade foi definido pelos presentes na Oficina 1. O único município 
que apresentou suplência foi Maragojipe, contabilizando com estes, um total de 20 
membros. Ressalta-se que todos foram convidados para a capacitação.  
 
Dito isto, na Tabela 4 consta a composição dos Comitês de Saneamento Básico e na Tabela 

5, a relação dos presentes na Oficina de Capacitação. 
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Tabela 4 – Demonstrativo da representatividade dos Comitês de Saneamento Básico 

Municípios Condição 
Representatividade Total 

do 
Comitê 

Total 
Presentes 

Capacitação 
Sociedade 

Civil 
Prefeitura 

Poder 
Legislativo 

Cachoeira Titular 2 1 1 4 4 

São Félix Titular 2 1 1 4 2 

Muritiba Titular 2 1 1 4 3 

Maragojipe 
Titular 2 2 

 
4 1 

Suplente 2 2 
 

4 1 

Total 
 

10 7 3 20 11 

% 
 

50% 35% 15% 100% 55% 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Tabela 5 – Relação dos presentes na Capacitação do Comitê de Saneamento Básico 

Nº Nome Município Instituição/ Representação 

1 Diego Araújo  Cachoeira Associação Amigo do Rio Paraguaçu 

2 Wilson Lago Cachoeira Secretário de Agricultura 

3 Marcos Machado Reis Cachoeira Secretário de Agricultura 

4 Fábio Coqueiro dos Santos Cachoeira Vereador/Câmara 

5 Carlos Francisco Costa Conceição Maragojipe Pres. Conselho de Cultura 

6 Simone Santos de Assis Maragojipe Agricultura e Pesca 

7 Adelmira dos Santos Rodrigues São Felix Secretaria de Educação 

8 Elba Matos de O. Pereira São Felix Departamento de Turismo 

9 Silvane Moreira dos Santos Muritiba Professora – SECBA 

10 Atenor da Silva Nascimento Muritiba Sec. Des. Rural e M. Ambiente 

11 Rosecleide B. F Teixeira Muritiba Secretária de Meio Ambiente 

 Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Durante a capacitação houve troca de informação sobre a realidade dos resíduos sólidos de 
cada município, os participantes fizeram algumas alterações nos dados do Diagnóstico 
Participativo. 
 
3.3 Avaliação da Oficina e da Capacitação do Comitê de Saneamento Básico 
 
Devido ao prolongamento do debate durante a oficina, o que atrasou o retorno dos 
participantes aos seus municípios, apenas 4 pessoas (36,36%) responderam as fichas de 
avaliação (Anexo 3), cujos resultados se encontram a seguir distribuídos da Figura 6 até a 
Figura 13. 
 
A Figura 6 demonstra as respostas sobre a clareza dos assuntos abordados na oficina. 
Verifica-se que 75% consideraram acima das expectativas e 25%, expectativas 
correspondidas. 

mailto:engpescadiego@gmail.com
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Figura 6 – Percentual das respostas sobre a clareza dos assuntos apresentados na Oficina de 
Capacitação do Comitê 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Sobre a organização e infraestrutura da Oficina de Capacitação do Comitê, 50% dos 
participantes responderam que foi acima das expectativas e 50%, expectativas 
correspondidas, conforme aponta a Figura 7. 
 
Figura 7 – Percentual das respostas sobre a organização e infraestrutura da Oficina de Capacitação 

do Comitê 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
A respeito do tempo de duração da oficina, a Figura 8 apresenta que 50% dos participantes 
responderam que a atividade foi acima das expectativas, e 50% afirmaram ter suas 
expectativas correspondidas. 
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Figura 8 – Percentual das respostas sobre o tempo de duração da Oficina de Capacitação do Comitê 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 

Se tratando da participação do facilitador, todos os participantes (100%) avaliaram a 
performance do facilitador como acima das expectativas, conforme exposto na Figura 9. 
 
Figura 9 – Percentual das respostas sobre a participação do facilitador na Oficina de Capacitação do 

Comitê 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Sobre a autoavaliação na participação da oficina, 75% responderam que a expectativas 
foram correspondidas, e 25% consideraram acima das expectativas (Figura 10).  
 

 
 Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

Figura 10 – Percentual das respostas sobre a própria participação na Oficina de Capacitação do 
Comitê 
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A respeito da presença nas próximas oficinas, 100% informaram participação, o que 
demonstra interesse os participantes pelo tema (Figura 11).  
 

Figura 11 – Percentual das respostas sobre a presença nas próximas Oficinas de Capacitação 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Sobre o processo de divulgação da Oficina de Capacitação do Comitê, 50% afirmaram que 
tomaram conhecimento pelo WhatsApp, 25% por e-mail e 25% através dos representantes 
do Comitê (Figura 12).  
 

Figura 12 – Percentual das respostas sobre a divulgação da Oficina de Capacitação do Comitê 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Referente ao meio de transporte usado para o deslocamento dos participantes até o local da 
Oficina, a Figura 13 demonstra que a maioria das pessoas usou carro particular (75%) e 
apenas 25% se locomoveu por meio de motocicleta. 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

Com certeza eu venho! 

Talvez eu venha. 

Não venho. 

NR 
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Figura 13 – Percentual das respostas sobre o meio de transporte usado para chegar na Oficina de 
Capacitação do Comitê 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
A Tabela 6 apresenta o demonstrativo com todas as respostas da avaliação da Oficina de 
Capacitação do Comitê de Saneamento Básico.  
 

Tabela 6 – Demonstrativo geral das respostas do questionário de avaliação da Oficina de 
Capacitação do Comitê 

Perguntas do 
Questionário 

Respostas dos Questionários 

Acima das 
Expectativas 

Expectativas 
Correspondida 

Abaixo das 
Expectativas 

NR 
Total 

Respostas 

1. Os assuntos da Oficina 
foram apresentados de 
forma clara? 

3 1 -- -- 4 

2. Qual sua opinião quanto 
à organização e 
infraestrutura do evento? 

2 2 -- -- 4 

3. O que você achou do 
tempo de duração das 
atividades? 

2 2 -- -- 4 

4. Qual sua opinião quanto 
à participação do 
facilitador? 

4 -- -- -- 4 

5. Qual a sua opinião sobre 
a sua participação nessa 
Oficina 

1 3 -- -- 4 

Total 12 8   20 

% 60% 40% -- -- 100% 

Pergunta do 
Questionário 

Com certeza 
eu venho! 

Talvez eu venha Não venho NR 
Total 

Partic. 

6. Quais as chances de 
você participar das 
próximas oficinas? 

4 -- -- -- 4 

% 100% 0% 0% 0% 100% 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
De acordo com o exposto, 60% dos participantes responderam que o evento ficou acima 
das expectativas e 40% que correspondeu às expectativas.  
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Ninguém respondeu que a oficina estava abaixo das expectativas e 100% dos participantes 
demonstraram interesse em participar da próxima oficina respondendo que participariam 
com certeza da próxima capacitação.  
 
O Quadro 1 aponta os representes e suplentes que participaram das atividades dos 
Comitês, por municípios. Dentre as representações presentes destacam-se o poder 
legislativo, a sociedade civil e algumas secretarias municipais.  
 
Com base nisso, percebe-se que houve pouca participação dos representantes do Município 
de Cachoeira em relação aos outros municípios.  
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Quadro 1 – Participação dos representas/suplentes dos Comitês nas atividades por município 

 
 

CAPACI

TAÇÃO 

OFICINA 

VALIDAÇÃ

O 1

OFICINA 

VALIDAÇ

ÃO 2

Titular/Presi

dente 
Lucas Mota Amorim 

x x x

Suplente Carlos Alberto Fraga Lobo 

Titular Leonardo Boaventura de Oliveira 

Suplente Laelson Luis Ferreira Bispo 

Titular Diego Nascimento Araújp x x x

Suplente Alexandro Rocha de Souza 

CAPACI

TAÇÃO 

OFICINA 

VALIDAÇÃ

O 1

OFICINA 

VALIDAÇ

ÃO 2

Titular/Presi

dente 
Rosicleide Borge Fiúza 

x x

Suplente Atenor da Silva x x x

Titular Valmir cardoso Simões 

Suplente Paulo Ricardo de Ribeiro x x x

Titular Domingos Santana de Souza x x x

Suplente Luciene de Assis carvalho 

Suplente Sivane Moreira dos Santos x x x

CAPACI

TAÇÃO 

OFICINA 

VALIDAÇÃ

O 1

OFICINA 

VALIDAÇ

ÃO 2

Titular/Presi

dente Enés Oliveira Rangel  Morais 

x x x

Suplente Luis Sérgio Ferreira da Hora 

Titular Clersivaldo Nascimento de Andrande 

x x x

Suplente Simone Santos de Assis x x x

Titular Raimundo Alexinaldo Ferreira da Silva 

x x x

Suplente Raimundo Soares do Nascimento Junior 

Titular Carlos Francisco Costa x x x

Suplente João Batista Pinto da Silva 

Suplente Francisco Açecy santos Silva x x x

CAPACI

TAÇÃO 

OFICINA 

VALIDAÇÃ

O 1

OFICINA 

VALIDAÇ

ÃO 2

Titular/Presi

dente Elba matos de Oliveira Pereira x x x

Suplente Arnaldo Amorim da Silva 

Titular Edilene Queiroz Fernandes x x x

Suplente Antonio Balbino Conceição 

Titular Aldemira dos Santos Rodrigues x x x

Suplente Luiza Loredelo dos Reis x x x

Suplente Fábio Pereira de Jesus

SECRETARIA DE 

TURISMO E OBRAS 

PODER LEGISLATIVO 

SOCIEDADE CIVIL 

SECRETARIA  DE 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

SOCIEDADE CIVIL 

MUNICIPIO MURITBA 

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE 

MUNICIPIO DE CACHOEIRA 

PODER LEGISLATIVO 

SOCIEDADE CIVIL 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

SOCIEDADE CIVIL 

 MUNICIPIO MARAGOJIPE 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

MUNICIPIO SÃO FELIX 

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA E 

PESCA 

SECRETARIA DE 

REPARAÇÃO RACIAL E 

DA MULHER 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

PODER LEGISLATIVO 
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 Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019.  

 
A Figura 14 apresenta o registro fotográfico da capacitação supracitada. 
  
 

CAPACI

TAÇÃO 

OFICINA 

VALIDAÇÃ

O 1

OFICINA 

VALIDAÇ

ÃO 2

Titular/PresidenteArisvaldo de santana Pinho x x x

Suplente Mariane Sampaio das Mercês 

Titular Ageu aquila dos santos machado x x x

Suplente Jonatas Mey 

Titular Maria  do Carmo Amorim x x x

Suplente Diana Félix de Oliveira 

CAPACI

TAÇÃO 

OFICINA 

VALIDAÇÃ

O 1

OFICINA 

VALIDAÇ

ÃO 2

Titular/Presi

dente
Aline Hojron Ribeiro 

x x x

Suplente Diego Venícius de souza Teixeira x x x

Titular Gilberto Pereira de Sant'sAna Filho x x x

Suplente Cássio Santana Bispo 

Titular Heleny Perdiz Ribeiro Freitas x x x

Suplente Anna Caroline Santana de Oliveira x x x

Suplente Arnaldo Souza Raos x x x

Suplente Cremilda de Santana Casais Estevão x x x

QUADRO DE PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO COMITÊS NAS ATIVIDADES 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

SOCIEDADE CIVIL 

SECRETARIA SERVIÇO 

PÚBLICO   

SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE /SAÚDE 

SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL  

SECRETARIA TURISMO 

E MEIO AMBIENTE 

SOCIEDADE CIVIL 

MUNICIPIO SAUBARA 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

MUNICIPIO SANTO AMARO 
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Figura 14 – Capacitação do Comitê de Saneamento Básico, Cachoeira, 16/07/2019 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
3.4 Mobilização para as oficinas – validação preliminar dos dados para o 

diagnóstico 
 
A mobilização para as Oficinas para a validação dos dados aconteceu primeiro com os 
representantes dos Comitês através de e-mail e mensagens por telefone.  
 
Dessa forma, foi informado aos representantes o cronograma da capacitação dos Comitês e 
das Oficinas e solicitado aos mesmos indicações de outros grupos e contatos da sociedade 
civil, de estabelecimentos de turismos e de instituições públicas e privadas, nas sedes dos 
municípios e nas áreas rurais, que poderiam contribuir para os Planos de Resíduos Sólidos. 
O calendário com as atividades e as solicitações para novas mobilizações também foram 
repassados para os contatos das prefeituras. 
 
Em seguida, foram agendadas visitas e reuniões para uma mobilização presencial com 
esses novos atores sociais. O agendamento se deu através de mensagens pelo WhatsApp, 
devido à dificuldade na comunicação através de ligações, uma vez que há uma resistência 
natural em atender telefones de números desconhecidos, ainda que com o DDD de 
Salvador.  
 
O objetivo destas mensagens foi comunicar a elaboração do Plano de Resíduos Sólidos e 
agendar dia, horário e local para aprofundar as informações sobre o plano, além de realizar 
o convite para participar das próximas Oficinas. 
 
No período compreendido entre os primeiros contatos e a semana de mobilização presencial 
houve troca de mensagens para confirmação da agenda das visitas aos municípios e às 
organizações.  
 
A equipe de mobilização, acompanhada de contatos locais, realizou durante julho e 
setembro a visitação às instituições públicas, privadas, assentamentos, quilombolas e 
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organizações de áreas rurais. Durante os encontros e reuniões foi explicitado o significado 
dos Planos de Resíduos Sólidos, a programação da oficina e a importância da participação. 
Também foram entregues convites e solicitado apoio no processo convidativo de divulgação. 
A Tabela 7 mostra o cronograma das visitas aos municípios para a mobilização presencial. 
 

Tabela 7 – Cronograma das visitas e reuniões da Mobilização presencial 

Datas Municípios 

15 e 16/07 Cachoeira 

16 e 17/07 São Félix 

18/07 Muritiba 

19/07 Maragojipe 

18/09 Muritiba 

19/09 Cachoeira /Simões Filho 

20/09 Maragojipe 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
No momento da mobilização foram investigados junto às lideranças quais os meios de 
deslocamento para a participação nas oficinas e a necessidade de ajuda para o translado.   
 
Em todos os locais que tinham com dificuldade de acesso foi acordado que o deslocamento 
até onde se realizaria a oficina se daria de preferência em grupo, com transporte próprio ou 
alugado, cabendo à empresa arcar com os custos de combustível ou outros mediante 
comprovante fiscal.  
 
A Tabela 8 aponta o quantitativo das instituições e pessoas mobilizadas presencialmente. 
 

Tabela 8 – Demonstrativo de instituições e pessoas presentes nas visitas e reuniões das 
mobilizações presencial 

Municípios 

Nº de Instituições 

Total Sec. 
Municip. 

Cons. 
Municip. 

Soc. 
Civil 

Setor 
Privado. 

Catador Outros 

Cachoeira 5 
 

9 9 
  

23 

Maragojipe 
 

1 9 
   

10 

São Félix 2 
 

13 4 
 

2 21 

Muritiba 1 
 

12 2 
  

15 

Total 8 1 43 15 
 

2 69 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Como apresentado acima, foram mobilizados 69 pessoas e 63 instituições, sendo 43 
pessoas da sociedade civil entre: associações, cooperativas, institutos, entre outros; 15 do 
setor privado: hotéis, pousadas, restaurantes e fábrica; 8 secretarias municipais e 2 pessoas 
de um hospital público. Diante disso, a Tabela 9 traz a relação dos nomes e instituições que 
foram mobilizadas através de visitas e/ou reuniões. 
 

Tabela 9 – Relação dos que foram mobilizados presencialmente e os respectivos municípios, 
contatos e entidades 

Nº Nome Município Telefone Entidade 
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Nº Nome Município Telefone Entidade 

1 Carlos (Cacai) Cachoeira (75) 983509871 
Cooperativa Ladeira da cadeira e 
Associação Esmola Encantada 

2 Gesilda Cachoeira (75) 991284900 
GAMGE – Grupo de Apoio ao 
Menor Gotas de Esperança 

3 Lucas Cachoeira (75) 992639680 
ARP – Associação do Rio 
Paraguaçu 

4 Valmir Cachoeira (75) 999656195 Irmandade da Boa Morte 

5 Irmã Zelita - LIGAR Cachoeira (75) 999585786 Irmandade da Boa Morte 

6 
Alda (Aldelice) – 
Requer apoio de 
transporte 

Cachoeira (75) 982947863 
Associação de Mulheres 
Quilombolas do Tabuleiro da 
Vitória e Adjacências 

7 
Lourival – Requer 
apoio de transporte 

Cachoeira 

(75) 998974827 – 
Cont. de 
Elisângela, filha de 
Lourival 

Associação dos Produtores do 
Calolé 

8 Jomar Cachoeira (75) 992189627 Hansen Bahia 

9 Ivanildo Cachoeira (75) 992797783 Radio Pititinga 

10 Rosival Cachoeira (75) 991832880 Fábrica de Licor Roque Pinto 

11 
 

Cachoeira (75) 994253178 Rabbuni Restaurante 

12 Edson Cachoeira (71) 999723611 Pousada Convento 

13 Adilson (Gerente) Cachoeira (75) 34253428 Hotel Aclamação 

14 Reinaldo Cachoeira (71) 96098949 Hostel Casa de Avany 

15 
Daniel Santana – 
LIGAR 

Cachoeira (75) 91414024 
Pousada e Restaurante Pai 
Thomaz 

16 Iata – LIGAR Cachoeira (75)991665869 Restaurante Baiana 

17 Luiz Cachoeira (75) 82497580 Restaurante Maniçoba.com 

18 Alan Cachoeira (75) 91833721 Secretária de Turismo 

19 Alessandro Cachoeira (75) 82682703 Secretária de Obras 

20 Ana Luiza Cachoeira (75) 99997202 Secretária de Educação 

21 Adriana Cachoeira 
(75) 88624683 / 
3425 2504 

Secretária de Assistência social 

22 Mamede Cachoeira (75) 91297311 Secretário de Saúde 

23 Poliana Cachoeira (71) 92614843 Sub-Secretária de Saúde 

24 Nino São Félix (75) 34383817 Terreiro Capivari 

25 Graça São Félix (71) 85290750 Terreiro Capivari 

26 
Vera Cristina –  
Requer apoio de 
transporte 

São Félix (75) 82540786 
Associação Quilombola Santo 
Antônio Vidal 

27 Adneia São Félix (75) 998237808 Secretária de Educação 

28 César Pereira São Félix (75) 82051049 
Associação Cultural Filhos de 
Nagô 

29 Tafarel São Félix (75) 99664698 Instituto Afro-américa 

30 Cláudio São Félix (75) 92878552 Instituto Afro-américa 
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Nº Nome Município Telefone Entidade 

31 Carlos Palma São Félix (75) 99917668 Associação São Jorge Alaibi 

32 Idelsson São Félix (75) 91167802 Terreiro Axé Ogunjá 

33 Neguinho São Félix (75) 82533893 
COOMASF – Associação de 
Taxistas 

34 Emília - Telefone São Félix (75) 98304503 
Associação de moradores do 
bairro Salva Vidas 

35 Adison São Félix (75) 92510445 
Soc. Filarmônica União 
Sanfelixista 

36 Fábio do DVD São Félix (71) 88080035 Assoc. dos Feirantes 

37 Gilmar - Telefone São Félix (71) 91445491 Cáritas 

38 Juliana Sampaio São Félix (75) 82131299 
Hospital Nossa Senhora da 
Pompeia 

39 Humberto Alves São Félix (75) 98092586 
Hospital Nossa Senhora da 
Pompeia 

40 Fátima São Félix (75) 91058080 Restaurante Lorena 

41 Lulão São Félix (75) 92905303 Pizzaria e restaurante do Lulão 

42 Luiza São Félix (71) 86802050 Pousada Recôncavo 

43 Rejane São Félix (75) 34383369 Pousada Paraguaçu 

44 Edneia São Félix (75) 88613525 Casa Cultural Américo Simas 

45 Mateus Muritiba (75) 83429122 Associação Juntos pelo Propósito 

46 Aloísio Muritiba (75) 88096184 Grupo Raça - Capoeira 

47 Carlos Muritiba (75) 81163524 
Associação Filarmônica Cinco de 
Março 

48 Cléber Muritiba (75) 981064398 
Associação Filarmônica Lira 
Popular Muritibana 

49 Jero Muritiba (75) 88355333 
Associação Filarmônica Lira 
Popular Muritibana 

50 Robson Muritiba (75) 88713859 
Associação Comunitária do Bairro 
de Santana 

51 
Damiana - Requer 
apoio de transporte 

Muritiba (75) 81466182 
Associação de moradores 
Palames 

52 
João - Requer apoio 
de transporte 

Muritiba (75) 81896256 
Associação de moradores 
Caatinga Seca 

53 
Lu - Requer apoio de 
transporte 

Muritiba (75) 92789198 
Associação de moradores Pau 
Ferro 

54 
Maria - Requer apoio 
de transporte 

Muritiba (75) 81161996 
Associação de moradores Baixa 
Grande 

55 
Ane - Requer apoio 
de transporte 

Muritiba (75) 91075577 
Associação de moradores Mil 
Peixes 

56 
Creuza - Requer 
apoio de transporte 

Muritiba (75) 92699995 
Associação de moradores Baixa 
Pequena 

57 Daniel Muritiba (75) 99057845 
Casa di Taipa restaurante e 
pizzaria 

58 Eneida Muritiba (75) 34241524 Pousada das Palmeiras 

59 Luciano Muritiba (75) 82121569 Secretária de Turismo 

60 
Carlos Frederico 
(Responsável) 

Maragojipe (75)9. 9419373 
Conselho Municipal de Saúde e 
Saneamento Básico 
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Nº Nome Município Telefone Entidade 

61 Ró Maragojipe 
 

Nagé (Zona Rural) 

62 João Maragojipe 
 

Coqueiros (Zona Rural) 

63 João Conceição Maragojipe 
 

São Roque (Zona Rural) 

64 Liliane Maragojipe 
 

Enseadas (Zona Rural) 

65 Ivonete Pinto Maragojipe 
 

Associação Comunitária Fé 
esperança 

66 Mª de Lourdes Maragojipe 
 

Associação Comunitária Santo 
Antão e Aldeia 

67 Geomar Maragojipe 
 

Piedade (Zona Rural) 

68 Edna Maragojipe 
 

Carobas (Zona Rural) 

69 Simone Fumeiro Maragojipe 
 

Associação de Carne de Fumeiro 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
As figuras abaixo referem-se aos registros fotográficos realizados durante a mobilização 
social em cada um dos municípios.  
 
A Figura 15 retrata o processo de mobilização no Município de Cachoeira. A Figura 16 
refere-se à mobilização no município de São Félix e a Figura 17; no município de Muritiba. 
 

Figura 15 – Mobilização para organizações da sociedade civil de Cachoeira, 16/07/2019 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Figura 16 – Mobilização para organizações da sociedade civil de São Félix, 17/07/2019 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 17 – Mobilização para organizações da sociedade civil de Muritiba, 18/07/2019 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Durante a semana de mobilização, todos os que foram mobilizados para a Oficina 1, e os 
presentes neste evento, receberam mensagens, informações e convites via e-mail e/ou 
WhatsApp referentes a participação na Oficina 2. Os representantes governamentais e os 
dos Comitês receberam, além do convite (Anexo 4), um texto/spot (Anexo 5) para ser 
divulgado nos meios de comunicação local.  
 
A Tabela 10 apresenta o quantitativo total dos que foram mobilizados por município e 
instituição para a Oficina 2, enquanto a Tabela 11 demonstra em números os convidados 
para a Oficina 2.1 de validação em Cachoeira. 
 

Tabela 10 – Demonstrativo do quantitativo por instituição dos convidados para a Oficina 2 

Municípios 

Nº de Instituições 

Total Sec. 
Munic. 

Poder 
Legisl. 

Mun./Est. 

Cons. 
Munic. 

Soc. 
Civil 

Setor 
Privado. 

Catador Outros NR 

Cachoeira 6 2 
 

14 8 
   

30 
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Maragojipe 15 
 

2 14 
 

0 0 0 31 

São Félix 6 1 0 11 4 0 0 1 22 

Muritiba 12 2 1 12 2 0 2 0 29 

Total 39 5 3 51 14 0 2 1 112 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Tabela 11 – Demonstrativo do quantitativo por instituição, dos convidados para a Oficina 2.1 de 

validação em Cachoeira 

Municípios 

Nº de Instituições 

Total Sec. 
Munic. 

Poder 
Legisl. 

Mun./Est. 

Cons. 
Munic. 

Soc. 
Civil 

Setor 
Priv. 

Catador 
Com. 
Rural 

Outros 

Cachoeira 9 3  2 1 0¹ 2 2 19 

Maragojipe 9 2 1 2 0 0 0 0 12 

São Félix 6 2 1 3 2 0 2 0 19 

Muritiba 5 1 1 3 2 0 5 0 17 

Total 29 8 3 10 5 0 8 2 67 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
A equipe de mobilização também solicitou junto a prefeitura a participação dos funcionários 
que trabalham na limpeza pública e os que atuam também como recicladores. Essa ação 
teve o propósito de ampliar a participação na elaboração do PMGIRS. 
 
Para garantir uma maior representatividade também foram convidados: presidentes de 
organizações culturais, quilombolas, pescadores, marisqueiras, representantes de pousadas 
e restaurantes, de associações de moradores, secretarias municipais, associações de 
trabalhadores, agricultores, feirantes, catadores, aterros sanitários, empresas prestadoras 
de serviços de limpeza e meios de comunicação. No processo de mobilização utilizaram-se 
os meios de comunicações locais, a saber: Paraguaçu FM; Carro de Som; Rádio de 
Muritiba.  
 
3.5 Oficina 2 – Apresentação e Validação dos Dados Preliminares para o 

Diagnóstico de Resíduos Sólidos 
 
Devido as críticas ao local da primeira Oficina foi solicitado aos representantes das 
secretarias envolvidas do município Cachoeira a indicação de outro local para a realização 
da Oficina 2. Contudo, não foi encontrado em Cachoeira outro local que comportasse o 
quantitativo de 65 esperadas, então a procura considerou o município de Maragojipe, mas 
devido a distância entre os municípios a escolha recaiu para São Félix. 
 
Em São Félix, a Secretaria de Cultura disponibilizou a Casa da Cultura para a realização da 
Oficina 2. No entanto, durante a visita de avaliação foi identificado que este local não era 
adequado devido a luminosidade para exposição de apresentações via Datashow. Dessa 
maneira, o município disponibilizou a Câmara de Vereadores.  
 
Conforme aponta a Tabela 12, a Oficina 2 aconteceu no dia 30 de julho e teve como objetivo 
apresentar, discutir e validar os dados levantados até o momento do Subproduto 3.1, com a 
finalidade de ajustá-los conforme as contribuições obtidas durante o evento. 
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Deste modo, procurou-se apresentar aos participantes a metodologia adotada para o 
diagnóstico, alguns conceitos e dados primários e secundários levantados até o momento 
dos municípios de Cachoeira, São Félix, Muritiba e Maragojipe.  
 
Após fechamento da Oficina 2 chegou-se a conclusão da necessidade de realizar uma 
segunda Oficina, denominada de 2.1, para fechamento dos itens em abertos, identificados 
na Oficina 2 e posterior validação das informações obtidas no diagnostico. 
 

Tabela 12 – Demonstrativo da Oficina 2 em São Félix 

Data da 
Oficina 

Oficinas 
Local da 
Oficina 

Municípios 
Participantes 

Vagas 
Oferecidas 

Nº 
Participantes 

Carga 
Horária 

30.07.2019 2 
Câmara de 
Vereadores 
de São Félix 

Cachoeira 
Maragojipe 
São Félix 
Muritiba 

50 64 
8:00 
às 

17:00 

24.09.2019 2.1 

Centro 
Cultural 

Dannemann 
do Município 

Cachoeira 
Maragojipe 
São Félix 
Muritiba 

50 61 
8:00 
às 

17:00 

01.08.2019 2 Faculdade Simões Filho 50  
8:00 
às 

17:00 

24.09.2019 2.1 

Centro 
Cultural 

Dannemann 
do 

Município 

Cachoeira 
Maragojipe 
São Félix 
Muritiba 

50 61 
8:00 
às 

17:00 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
 

I. Apresentação dos dados preliminares levantados para o diagnóstico dos 
resíduos sólidos  

 
As Oficinas 2 e 2.1 tiveram início com a recepção e respectiva inscrição dos participantes, 
conforme aponta a Figura 18.  
 
Em seguida houve de uma breve abertura com apresentação do representante do Estado, 
das prefeituras e das organizações sociais, como demonstrado na Figura 19. 
 

Figura 18 – Inscrição na Oficina 2 em São Félix no dia 30/07/2019 
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Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 19 – Apresentação dos representantes dos municípios durante a Oficina 2 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Após a apresentação das representações (Estado e organizações sociais), a equipe se 
apresentou e expôs a programação do dia, conforme segue descrita a seguir: 
 
Manhã 
 
08:00hs  Abertura e apresentação do dia 
08:00hs às 8:30 Apresentação dos Participantes 
08:30 às 10:30 Apresentação dos dados do Diagnóstico   
10:30 às 11:00 Lanche  
11:00 às 12:00 Continuação da apresentação do diagnóstico  
12:00 às 13:00 Almoço 
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Tarde 
 
13:00 às 15:00 Trabalho em grupo para validação dos dados do diagnóstico  
15:00 às 15:30 Lanche  
15:30 às 17:00 Plenárias dos grupos  
 
As Oficinas seguiram a metodologia de condução e obtenção de contribuições abaixo 
descrita: 
 

 Exposição pelo especialista em resíduos sólidos do Consórcio dos resultados obtidos 
no levantamento preliminar para o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos dos municípios 
de Cachoeira, São Félix, Muritiba e Maragojipe, integrantes do Grupo A; 
 

 Constituição dos Grupos de Trabalho, por município, para avaliação e contribuições 
para o Diagnóstico. Os grupos foram assistidos por técnicos do Consórcio; 
 

 Plenária para apresentação pelos representantes dos grupos, das contribuições 
oriundas do trabalho em grupo; 
 

 Consolidação das contribuições e encerramento do evento. 
 

Figura 20 – Exposição dos dados do Diagnóstico na Oficina 2 em São Félix no dia 30/07/2019 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
A exposição dos dados levantados para o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos, ilustrada na 
Figura 20, abordou os seguintes pontos, cujos slides da apresentação se encontram no 
Anexo 6: 
 

 Contextualização e metodologia de elaboração dos PMGIRS; 

 Estruturação dos diagnósticos; 

 Panoramas de saneamento dos municípios; 
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 Mapas da Densidade Demográfica nos municípios dos PMGIRS (Gr. A); 

 Mapas do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos municípios dos PMGIRS 
(Gr. A); 

 Mapas do PIB per capita nos municípios dos PMGIRS (Gr. A); 

 Mapas do esgotamento sanitário nos municípios dos PMGIRS (Gr. A); 

 Caracterização geral das classes de resíduos conforme a origem; 

 Parâmetros básicos de geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); 

 Estrutura gerencial, técnica e operacional dos sistemas de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos; 

 Recursos Humanos alocados no setor de limpeza urbana; 

 Arcabouço legal, planejamento, contratações, fiscalização, soluções consorciadas; 

 Análise da situação dos sistemas da Rota Tecnológica atual; 

 Acondicionamento para coleta; 

 Taxas de cobertura e frequência de serviços de coleta de RDO; 

 Variação na geração adicional de RSU em época de férias e festas; 

 Frota e equipamentos auxiliares de coleta: tipo, quantificação, especificação, 
utilização; 

 Transbordo e transporte; 

 Tipos e origem de resíduos recebidos pelo aterro; 

 Sistema de vias, logradouros e demais infraestruturas relevantes para o saneamento 
urbano, serviços de varrição; 

 Mercado de materiais recicláveis; 

 Catadores de materiais recicláveis; 

 Resíduos sólidos especiais; 

 Planos de coleta diferenciada para Resíduos Sólidos do Setor de Saúde, Coleta e 
Tratamento RSS; 

 Iniciativas relevantes/ Educação Ambiental; 

 Reforço de levantamentos para diagnóstico. 

 
Encerrada a apresentação dos dados preliminares do diagnóstico, os participantes da 
Oficina 2 foram presenteados, antes e durante o almoço (Figura 21), com apresentações 
culturais de grupos de jovens e artistas que participam das atividades da Casa da Cultura 
(Figura 22). 
 

Figura 21 – Almoço no Centro Cultural no intervalo da Oficina 2 
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Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 22 – Apresentações culturais durante a Oficina 2 em São Félix no dia 30/07/2019 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
II. Validação dos dados preliminares do Diagnóstico de Resíduos Sólidos  

 
O trabalho para validação dos dados preliminares iniciou com esclarecimentos de dúvidas 
acerca do diagnóstico e descrição das expectativas. Além disso, foram discutidas as formas 
de contribuições a serem obtidas com o resultado dos grupos. Foram utilizadas ferramentas 
participativas através de tarjetas para registro das ideias, que foram organizadas em painéis, 
analisadas e explanadas para a plateia. 

 
Esta atividade, que teve como método estabelecer acordos de convivência para a realização 
do trabalho, visou registrar as contribuições sugeridas por todos no decorrer do processo e 
estabelecer um porta voz do grupo, o que motivou os integrantes do grupo para uma 
participação efetiva, na busca por uma forma conjunta e consensual de validação dos dados 
do diagnóstico, gerando, deste modo, compromisso com elaboração dos PMGIRS. 
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Os participantes foram divididos em quatro grupos por município: Muritiba, São Felix, 
Maragojipe e Cachoeira e logo após formação dos grupos, foram eleitos um relator e um 
escritor. 
 
O grupo foi orientado a registar em tarjetas os itens dos diagnósticos carentes de revisão, e 
a indicar fontes de pesquisa para os dados não informados. As respostas registradas foram 
organizadas no painel, validadas e analisadas pelos participantes. A Tabela 13 apresenta os 
resultados da validação dos dados do diagnóstico, oriundos dos trabalhos realizados em 
grupo durante as oficinas, por município.  
 

Tabela 13 – Resultado da Validação dos dados do Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Muritiba 

Grupo: Município de Muritiba 
Relator: Cecília / Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente – SEDERMA 
Escritor: Júlio / Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente – SEDERMA 

Onde pesquisar 

Itens não informados Oficina 2 Oficina 2.1 

1. Lei Orgânica. 
Código de postura, 
se houver 

Existe e pode ser encontrado na 
secretaria de administração ou 
câmara de vereadores 

Nenhuma alteração 

2. Atravessadores/ 

Depósitos de 

recicláveis e 

preços pagos para 

as frações 

A. Sim 
B. Existem 02 (dois) depósitos no 
bairro denominado cem terra. 
Localização: Rua de cima 
Estimativa de preço: 3.00/kg (latinha) 
e 0,30/unidade (garrafa de vidro) 

Nenhuma alteração 

3. Quantidades 

recebidas/ pagas 

no aterro da 

ARQTEC, pelo 

município de 

Muritiba 

Procurar a secretaria de obras 
 

Nenhuma alteração 

4. Quantidades de 
RSS coletadas/ 
pagas para Retec, 
pelo município de 
Muritiba 

RETEC – Gerenciamento do resíduo 
– empresa responsável pelo 
gerenciamento do resíduo sólido. 
Valor anual: r$38.400,00 
Valor mensal: R$ 3.200,00 

Nenhuma alteração 

Itens Relacionados Revisão de dados Revisão de dados 

Panoramas de 
Saneamento: Muritiba 

- Indústria de calçados FRIEZE 
fechou temporariamente; 
- Comércio de grande relevância no 
distrito de São José do Itaporã; 
- Secretária de Desenvolvimento 
Econômico 
Secretario: Luan Simões. 

- Indústria de calçados FRIEZE 
fechou temporariamente; 
- Comércio de grande relevância 
no distrito de São José do 
Itaporã; 
-Secretária de desenvolvimento 
econômico 
Secretario: Luan Simões. 
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Tipo de serviços de 
limpeza urbana por 
executor: 
 

- Existem aproximadamente 10 (dez) 
catadores no município, porém não 
são registrados pela prefeitura. 
Catadores: Bira; Luan; Manoel; 
Roque de Lió; Tomas; Zé de Adélio; 
Tonha e Zelita. 

- Serviço de coleta e varrição 
realizados pela SEOSP; 
-Ausência de COOPERATIVAS 
de limpeza; 
- Existem aproximadamente 10 
(dez) catadores no município, 
porém não são registrados pela 
prefeitura; 
- O município tem potencial para 
cooperativa e associação; 
- Catadores: João; Chico; 
Bira; Luan; Manoel; Roque de 
Lió; Tomas; Zé de Adélio; Tonha 
e Zelita. 

5.1.3 
Planos de coleta 
diferenciada para 
Resíduos Sólidos do 
Setor de Saúde, Coleta 
e Tratamento RSS 

- Resíduo sólido: a ARQTEC não 
possui licença específica para este 
tipo de resíduo. 
- A empresa Retec está fazendo a 
coleta dos resíduos sólidos do 
município. 
- Checar dados na SEDERMA. 
- Secretaria Rosecleide Fiuza 

- Resíduo sólido: a ARQTEC 
não possui licença específica 
para este tipo de resíduo. 
A empresa RETEC está fazendo 
a coleta dos resíduos sólidos do 
município. 
- Checar dados na SEDERMA. - 
Secretaria Rosecleide Fiuza 
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Fonte: Oficina 2 – Validação dos dados obtidos no diagnóstico. Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
O município de Muritiba conduz o Licenciamento Ambiental de Atividades de 
Empreendimento de Impacto Local, com Nível 03 (três), através do convênio com a SEMA-
BA. Esse convênio acontece por meio do Programa Estadual de Gestão Ambiental 
Compartilhada (GAC), que atende à diretriz do Governo do Estado de apoio à 
descentralização da gestão pública do meio ambiente. O programa tem como principal 
objetivo apoiar os municípios baianos, individualmente ou por meio de consórcios territoriais 
de desenvolvimento sustentável, para a adequação de suas estruturas municipais de meio 
ambiente, tendo em vista a Lei Complementar nº 140/11 e a Resolução CEPRAM Nº 
4.327/2013, atualizada pela Resolução CEPRAM Nº 4.420/2015. 
 
As ações do Programa destinam-se a apoiar todos os municípios baianos que exercem ou 
pretendem exercer a gestão ambiental. A Lei Complementar Nº 140/2011 determinou em 

Sobre o Aterro 

- A vida útil do aterro é de 20 anos 
(2001-2020), podendo ser 
prolongado com ampliação de 
células prevista no projeto da 
CONDER; 
- A licença ambiental do aterro 
venceu em início de 2019 está em 
processo de análise de 
documentação, aguardando o 
relatório de monitoramento atual; 
- A SEDERMA é responsável pelo 
licenciamento de acordo com o 
GAC/INEMA; 
- O aterro está localizado dentro da 
APA Pedra do Cavalo; 
- O contrato firmado com a ARQTEC 
prevê ações relativas a educação 
ambiental, porém não confirma essa 
ação. 
- Secretária de Desenvolvimento 
Rural e de Meio Ambiente – 
SEDERMA 

- Licença ambiental vencida em 
maio de 2019 (estando em 
processo de renovação junto a 
prefeitura); 
Localização do aterro: margem 
da BA 502, entre o centro de 
Muritiba e o município de 
governador mangabeiras; 
- O aterro de Muritiba não tem 
licença para operação de 
resíduo de saúde 
-Inserir a data de coleta das 
informações. 
- A vida útil do aterro é de 20 
anos (2001-2020), podendo ser 
prolongado com ampliação de 
células prevista no projeto da 
CONDER; 
- A licença ambiental do aterro 
venceu em início de 2019. Está 
em processo de análise de 
documentação, aguardando o 
relatório de monitoramento 
atual. 
- A SEDERMA é responsável 
pelo licenciamento de acordo 
com o GAC/INEMA; 
- O aterro está localizado dentro 
da APA pedra do cavalo; 
- O contrato firmado com a 
ARQTEC prevê ações relativas 
à educação ambiental, porém 
não confirma essas ações. 
-Secretária de desenvolvimento 
rural e de meio ambiente - 
SEDERMA 

Sobre o Aterro 

- Muritiba Compartilhou Informações 
no SNIS. 
- Secretária de Desenvolvimento 
Rural e de Meio Ambiente – 
SEDERMA 

Nenhuma alteração 
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seu artigo 9º as ações administrativas, incluindo o licenciamento ambiental, que devem ser 
assumidas pelos municípios com o intuito de garantir o desenvolvimento sustentável e a 
integração das políticas dos entes federativos.  
 
Para tanto, é necessário que o município possua órgão ambiental capacitado e conselho de 
meio ambiente legalmente instituído e atuante. Com estas estruturas em funcionamento o 
município deve encaminhar ofício à Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), informando o 
nível de licenciamento que o município pretende assumir. 
 
O município de São Felix ainda não aderiu junto a SEMA/BA o Programa Estadual de 
Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) para conduzir o Licenciamento Ambiental de 
Atividades de Empreendimento de Impacto Local. A Tabela 14 expõem os itens não 
informados do município, e quais as fontes de pesquisas sugeridas para o preenchimento 
dessas lacunas. 
 

Tabela 14 – Resultado da Validação dos dados do Diagnóstico de Resíduos Sólidos de São Félix 

Grupo: Município de São Félix 
Relator: Cecília / Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente – SEDERMA 
Escritor: Júlio / Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente – SEDERMA 

Itens não informados 

Onde pesquisar 

Oficina 2 Oficina 2.1 

1. Organograma (ou 
descrição) da 
administração municipal e 
da secretaria/ 
departamento responsável 
para Limpeza Urbana 

- Setor de infraestrutura do 
município; 
- No organograma não existe o 
setor de limpeza.  
- Secretaria de Administração 
do Município 

Nenhuma alteração  

2. Código de Posturas/ 
Código de Obras e código 
de limpeza urbana 

- Na Câmara Legislativa do 
Município 

Nenhuma alteração  

4. Código de Posturas / 
Código de Obras e código 
de limpeza urbana 

- Buscar junto ao setor de 
administração financeira  

Nenhuma alteração  

5. Contratos ARQTEC e 
Retec, com especificação 
dos serviços contratados e 
valores 

Idem ao item 4 Nenhuma alteração  

6. Quantidades de RSS 
coletadas/ pagas para 
Retec, pelo município de 
São Félix 

Idem ao item 4 Nenhuma alteração  

7. Atravessadores/ 
Depósitos de recicláveis e 
preços pagos para as 
frações 

- Responsável pelos dados 
Paulo: (75) 8333-3148 

Nenhuma alteração  
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Fonte: Oficina 2 – Validação dos dados obtidos no diagnóstico. Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
A Tabela 15 expõe o resultado da validação dos dados, itens não informados durante as 
oficinas no município de Maragojipe, e quais as fontes de pesquisas sugeridas para o 
preenchimento dessas lacunas. 

 
Tabela 15 – Resultado da Validação dos dados do Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Maragojipe 

Itens 
Relacionado 

Revisão de dados Revisão de dados 

3. Sistema de limpeza 
urbana e manejo de RSU 

- A partir da notificação do 
INEMA, os resíduos 
hospitalares tiveram 
tratamentos específicos, sendo 
direcionado ao aterro de Santo 
Antônio de Jesus.  
-Secretária de 
Desenvolvimento Rural e de 
Meio Ambiente – SEDERMA 

- A partir da notificação do INEMA, 
os resíduos hospitalares tiveram 
tratamentos específicos, sendo 
direcionado ao aterro de Santo 
Antônio de jesus.  
-Secretária de desenvolvimento 
rural e de meio ambiente – 
SEDERMA. 
- Verificação da destinação das 
embalagens de agrotóxico; 
-De maneira sazonal a cidade 
contratada 10(dez) catadores 
independentes chamas de 
“chapas; 
- Não existem coleta de lixo na 
zona rural; 
- Adequação do transporte da 
cidade Maragojipe que passa por 
São Felix na zona urbana e rural; 
- Crime ambiental Votorantim, 
Masrotto, embasa prejuízos para 
as comunidades 135. 
- O resíduo hospitalar coletado 
Camaçari e dos postos de Saúde 
realizado pela RETEC em Santo 
Antônio de Jesus. 
- A coleta hospitalar é feita por 
uma empresa terceirizada pela 
ARCTEC sendo descartados em 
Santo Antônio de Jesus 
 

- Verificação da destinação das 
embalagens de agrotóxico; 
- Não existem coleta de lixo na 
zona rural  

Nenhuma alteração  

- Adequação do transporte da 
cidade Maragojipe que passa 
por São Félix na zona urbana e 
rural  

Nenhuma alteração  

- Crime Ambiental 
VOTORANTIM, MASROTTO, 
EMBASA prejuízos para as 
comunidades 135.  

Nenhuma alteração  

Grupo: Município de Maragojope 
Relator: Cecília / Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente – SEDERMA 
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Escritor: Júlio / Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente – SEDERMA 

Itens não informados 
Onde pesquisar 

Oficina 2 Oficina 2.1 

1 Organograma (ou descrição) da 
administração municipal e da 
secretaria/ departamento 
responsável para Limpeza Urbana 

-Secretária de Serviços 
Públicos  
Valnicio (75)99931-7001 

Nenhuma alteração  

2. Verificar valor/ percentual IPTU da 
Taxa de Limpeza Urbana e taxa de 
inadimplência do IPTU. Verificar 
valor da tarifa: Coletado? Método de 
aferição do volume? 

-Secretária da Fazenda – 
Setor de Tributos  
 
Marilene Oliveira e Glaison 
Medina (75) 99991-0370 ou 
3526 1411 

Nenhuma alteração  

3. Verificar valor de taxa de limpeza/ 
coleta de entulhos/ MULTA 

-Só existe taxa de entulhos 
R$ 11,00 por metro 
quadrado.  
 

Nenhuma alteração  

4. Verificar taxa de inadimplência da 
cobrança de IPTU ou outras taxas 
direcionadas à limpeza urbana 

Idem 2 Nenhuma alteração  

5. Solicitar orçamento municipal dos 
últimos 5 anos e despesas orçadas 
para setor de limpeza urbana 
(pagamento de contratos ARQTEC e 
RETEC, custos internos da 
administração municipal para 
limpeza urbana e manejo de 
resíduos) 

Idem 2 
 

Nenhuma alteração  

6 Quantidades recebidas/ pagas no 
aterro da ARQTEC, pelo município 
de Maragojipe 

Idem 2 Nenhuma alteração  

7 Quantidades de RSS coletadas/ 
pagas para ARQTEC, pelo município 
de Maragojipe 

Idem 2 Nenhuma alteração  

8 Coleta diferenciada de Resíduos 
Industriais: Fábrica de calçado PÉ 
DE MODA, LAIS COSMÉTICO: 
Realizada pela ARQTEC? Ou pelas 
empresas geradoras de resíduos? 

- Esta coleta diferenciada 
não existe  
 

Nenhuma alteração  

9 Atravessadores/ Depósitos de 
recicláveis e preços pagos para as 
frações 

- Existem atravessadores 
autônomo: Luis e Clay 
 

Nenhuma alteração  

Itens Relacionado Revisão de dados Revisão de dados 

2.2 Parâmetros básicos de geração 
de RSU 

- Verificar o valor total da 
população Maragojipe 
49.540 habitantes 
 

- Verificar o valor total da 
população Maragojipe 
49.540 habitantes 

3.6 Análise da situação dos sistemas 
da Rota Tecnológica atual: 

 - Em Maragojipe existe um 
lugar no município para o 
descarte de entulho e poda, 
fica na rodagem, zona rural 
- A coleta hospitalar é feita 

- Em Maragojipe existe 
um lugar no município 
para o descarte de 
entulho e poda, fica na 
rodagem, zona rural 
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Fonte: Oficina 2 – Validação dos dados obtidos no diagnóstico. Brasilencorp/Brencorp. 2019. 

 
De acordo com site da SEMA/BA, o Município de Cachoeira, está em processo de 
solicitação junto ao órgão ambiental para conduzir o Licenciamento Ambiental de Atividades 
de Empreendimento de Impacto Local. A Tabela 16 aponta os resultados obtidos durante as 
oficinas sobre este município. 
 

Tabela 16 – Resultado da Validação dos dados do Diagnóstico de Resíduos Sólidos em Cachoeira 

por uma empresa 
terceirizada pela ARCTEC 
sendo descartados em 
Santo Antônio de Jesus  

- Área de descarte dos 
quiosques no distrito de 
coqueiros 

Arcabouço legal  
- Inserir lei 028/2015 
CMSSB 

Atividades econômicas mais fortes  

- Inserir unidade 
beneficiamento de aipim  
- Fabrica pé de moda 
- Fabrica de biscoito reis 
- Laís cosméticos 
- Agricultura familiar  
- Farinha de copioba  
- Maior produtor de 
defumados do recôncavo 
- Pesca artesanal 
-Indústria 

Atividade de Mineração   -Pedreira 

Ações de educação ambiental   
- Ações de sensibilização 
com as escolas públicas 

Inserir na tabela   

-Cooperativa e 
concursados  
-Pintura de meio Fio pela 
prefeitura  
-Caçambas  

Grupo: Município de Cachoeira 
Relator: Cecília / Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente – SEDERMA 
Escritor: Júlio / Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente – SEDERMA 

Itens não informados 
Onde pesquisar 

Oficina 2 Oficina 2.1 

1 Organograma (ou 
descrição) da 
administração municipal e 
da secretaria/ 
departamento responsável 
para Limpeza Urbana 

- Secretaria de Obras e Meio 
Ambiente e Secretaria de 
Serviços Públicos 
 

 

2 Arcabouço legal - texto 
das leias: Lei Orgânica, Lei 
complementar 936/2012, 
código municipal de meio 
ambiente 

- Secretária de Administração 
 

 

3 Contratos ARQTEC e 
Retec, com especificação 
dos serviços contratados e 
valores 

- Setor de Finanças 
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4 Quantidades recebidas/ 
pagas no aterro da 
ARQTEC, pelo Município 
de Cachoeira 
 

- Idem 3  

5 Quantidades de RSS 
coletadas/ pagas para 
Retec, pelo Município de 
Cachoeira 
 

-Existem resíduos sólidos da 
indústria de couro 

 

6 Orçamento municipal 
solicitar custos com 
serviços de Limpeza 
urbana, contratos 
ARQTEC, Retec 

- Secretaria de Serviços Públicos 
e Secretaria de Administração 

 

7. Solicitar orçamento 
municipal dos últimos 5 
anos e despesas orçadas 
para setor de limpeza 
urbana (pagamento de 
contratos ARQTEC e 
Retec, custos internos da 
administração municipal 
para limpeza urbana e 
manejo de resíduos) 
 

- Idem 6  

8. Verificar valor/ 
percentual IPTU da Taxa 
de Limpeza Urbana e taxa 
de inadimplência do IPTU 
 

-Setor de tributos da prefeitura  

9 Atravessadores/ 
Depósitos de recicláveis e 
preços pagos para as 
frações 
 

- Buscar informações com os 
catadores do município 
 

 

Itens relacionados  Revisão de dados Revisão de dados 

3.3 Arcabouço legal, 
planejamento, 
contratações, fiscalização, 
soluções consorciadas 

-Lei Municipal 1.221/2018 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente 

-Lei municipal 1.221/2018 
-Conselho municipal de meio 
ambiente 
-Decreto municipal 
13.07/2019 
- Lei complementar de 
936/2012 

3.6.2 Taxas de cobertura e 
frequência de serviços de 
coleta de RDO 

- Verificar a frequência diária de 
coleta  
- Verificar na prefeitura os meses 
de junho e outubro; 
- Festa de São João e FLICA 

 

3. Quais as atividades 
econômicas mais fortes no 
município? 

- Incluir a indústria de couro 
Mastrotto (Fábricas de curtimento 
do mundo, instalada no Município 
de Cachoeira 

 

5.13 
Planos de coleta 

- Verificar na prefeitura a % de 
residências que jogam resíduos 

- Verificar na prefeitura a % 
de residências que jogam 
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Fonte: Oficina 2 – Validação dos dados obtidos no diagnóstico. Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

diferenciada para 
Resíduos Sólidos do Setor 
de Saúde, Coleta e 
Tratamento RSS 

nos riachos e Rio Paraguaçu 
 

resíduos nos riachos e Rio 
Paraguaçu 
- Resíduo coletado na zona 
rural 3.0 toneladas 
 

3. Quais as atividades 
econômicas mais fortes no 
município? 

 

- Incluir a indústria de couro 
Mastrotto (fábricas de 
curtimento do mundo), 
instalada no Município de 
Cachoeira 
 
-Fábrica de papéis Tororó 

6.1 inciativas relevantes/ 
Educação Ambiental 

- Existe uma ONG – Associação 
Amigos do Rio Paraguaçu que 
desenvolve ações de educação 
ambiental no município 
desenvolvendo: palestras em 
escolas; oficinas de educação 
ambiental; mutirão de limpeza de 
riachos e plantação de mudas. 

- Existe uma ong – 
associação amigos do Rio 
Paraguaçu que desenvolve 
ações de educação 
ambiental no município 
desenvolvendo: palestras em 
escolas; oficinas de 
educação ambiental; mutirão 
de limpeza de riachos e 
plantação de mudas 
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Figura 23 – Coletânea de fotografias dos grupos e painéis Oficina 2 realizada na Câmara de 

Vereadores de são Félix no dia 30/07/19 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019.
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Figura 24 – Trabalho em grupos e painéis referente a Oficina 2 realizada no dia 30/07/19 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 25 – Resultado dos trabalhos em grupos durante a Oficina 2 
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Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
Figura 26 – Apresentação dos trabalhos dos grupos São Félix e Maragojipe durante a Oficina 2 no dia 

30/07/19 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Imagens das oficinas: dos grupos e painéis 
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Figura 27 – Oficina 2.1 – Centro Cultural Dannemann do Município 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Figura 28 – Exposição dos dados em painéis  

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
3.5.1 Participação na Oficina 2 
 
Estiveram presentes na Oficina 2, que aconteceu no município de São Félix, 64 atores 
sociais, cuja ata de presença se encontra no Anexo 7. Destes, 61 são representantes dos 
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diversos setores dos 04 municípios, distribuídos da seguinte maneira: 06 do Município de 
Cachoeira, 8 de Maragojipe, 31 de São Félix e 16 de Muritiba, como se observa na Tabela 
17. 
 

Tabela 17 – Demonstrativo do quantitativo das presenças por representação na Oficina 2 

Municípios Nº de Representações Total % 
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Cachoeira 4   1    1  6 9,38 

Maragojipe 6  1 1      8 12,5 

São Félix* 6 1  10 2 10   2 31 48,44 

Muritiba 6   10      16 25 

Salvador       1 1  2 3,13 

NR        1  1 1,56 

Total 22 1 1 22 2 10 1 3 2 64  

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Na Oficina 2 as representações das secretarias municipais e das organizações da 
sociedade civil foram iguais, cada uma com 22 representantes (34,38%). Seguido de 
escolas e faculdade com 10 representações (15,63%) e do setor privado com 02 
participações. Os Conselhos Municipais e o Poder Legislativo tiveram apenas 1 
representante de cada. Os municípios que apresentaram, entre os seus representantes, a 
maior participação da sociedade civil organizada na Oficina 2 foram São Félix (48,44%) e 
Muritiba (25%). O Município de Cachoeira e de Maragojipe tiveram apenas 1 participante 
dessa categoria.  
 
Já na tabela da Oficina 2.1 esse índice aumentou, assim como a participação do poder 
legislativo e da comunidade rural, como poder ser verificado na Tabela 18. 
 

Tabela 18 – Demonstrativo do quantitativo das presenças por representação na Oficina 2.1 

Municípios 

Nº de Representações 

Total % 
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Cachoeira 4 4 
 

3 1  2 * 2 16 9,76 

Maragojipe 5 3 1 3 
 

 1  
 

13 7,93 

São Félix* 5 2 
 

4 1  2  
 

14 8,54 

Muritiba 5 1 
 

4 2  5  
 

17 10,37 

Salvador 
     

1 
 

 
 

1 0,61 

Total 21 9 1 14 4 1 10 
 

2 61 100 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Como se observa na relação de presença, entre os participantes estiveram representantes 
de associação de agricultura familiar, quilombolas, instituições culturais, o setor da 
educação e o setor privado.  
 
Além desses, houve representação das secretarias de meio ambiente, turismo, agricultura, 
pesca, obras, infraestrutura, educação, saúde, serviços públicos, mulher, desenvolvimento 
urbano, da igualdade, entre outras. A relação dos participantes nas Oficinas 2 e 2.1, 
organizados por municípios, com os respectivos telefones e e-mail se encontra no Anexo 8.  
 
Tabela 19 – Relação dos presentes na Oficina 2 – Validação dos Dados Preliminares do Diagnóstico 

de Resíduos Sólidos em São Félix 

Nº NOME MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO 

1 Fábio Pereira São Félix Associação dos Feirantes 

2 Paulo Sergio  São Félix Setor de Limpeza/Catador 

3 Marli da Silva dos Santos São Félix Professora (Col. M. Gen. F. E.de 
Campos) 

4 Claudio Emanuel S. Reina São Félix Instituto Afro América 

5 Terieny Santos da Cruz  São Felix Colégio M. General F. E.de Campos  

6 Thalisson Lima Tosta São Felix Colégio M. General F. E.de Campos  

7 Nathaly Santos A. da Silva  São Felix Colégio M. General F. E.de Campos  

8 Eliana Raquel da Silva  São Felix Colégio M. General F. E.de Campos  

9 Ramon s. C. de Souza São Felix Produção de eventos  

10 Helena Jesus  São Felix Produção de eventos  

11 Hadson de Oliveira Santos  São Felix Filarmônica União São Felix   

12 Edméa N. da Conceição São Felix Sec. E. M. G. F. P. C. 

13 Claudionor Pinheiro  São Felix Prefeitura setor limpeza /catador 

14 Ana Claudia Santos de Jesus São Felix Ass. Quilombola de Santº Antônio e 
Vidal  

15 Breno C. dos Santos Santana São Felix Colégio M. General F. E.de Campos  

16 Jutayr Fernandes Junior São Felix Colégio M. General F. E.de Campos  

17 Maria da Conceição C. Machado São Felix   

18 Adelmira dos Santos Rodrigues São Felix Comitê San. Básico/Secretaria de 
Educação  

19 Evandro Cesar P. Lira  São Félix   

20 Jaqueline de J. da Silva São Félix Ass. Cultural de Agricultores 
Familiares das Com. Quilombola de 
Sto Antonio e Vidal 

21 Adriano Rivera São Félix ASCOM 

22 Antonio Bastos São Felix Instituto Afro America 

23 Vera Cristina de jesus  São Felix Ass. Quilombola de Santº Antônio e 
Vidal  

24 Claudio de Oliveira São Felix PR. Ass. do 135 

25 Maria Bárbara R. dos S Sodré São Félix Secretaria Municipal 

26 Antonio Balbino Conceição São Félix Vereador 

27 Emília Cristina  São Félix Associação Barro Salvador 

28 Luciana Aplonônio São Félix Escola Dr. Arlindo Rodrigues 

29 Elba Matos de O. Pereira São Felix Departamento de Turismo    
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Nº NOME MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO 

30 Ivone Carvalho São Félix Universidade Estácio de Sá da Bahia 

31 Taissa dos Santos Pinto  Maragojipe Colégio M. General F. E.de Campos  

32 Simone Santos de Assis Maragojipe Secretaria de Agricultura e Pesca 

33 Raimundo Alexinaldo F. da Silva Maragojipe Secretaria de Desenv. Urbano 

34 Raimundo Soares Junior Maragojipe Sec. de Desenvolvimento Urbano 

35 Enéa Oliveira Rangel Morais  Maragojipe Secretaria Reparação Racial e da 
Mulher 

36 Maria de Lourdes A. Prazeres Maragojipe Ass. C. Santos a. de Aldeia  

37 Carlos Francisco Costa Conceição Maragojipe Presid. Conselho de Cultura 

38 Ana Claudia  Maragojipe Limpeza Urbana 

39 Bartolomeu Batista Santos  Maragojipe Limpeza Urbana  

40 Lucas Mota Amorim Cachoeira Secretaria de Agricultura; 
75982016967 

41 Ricardo Ferreira da Silva Cachoeira Tecnico em Meio Ambiente 

42 Pedrinho de Jesus da Silva Cachoeira Secretaria da Igualdade 

43 Diego Nascimento Araújo  Cachoeira Associação Amigo do Rio Paraguaçu  

44 Ilegivel Cachoeira Sec de Obras 

45 Wilson Lago Cachoeira Secretário de Agricultura 

46 Neuza da S. Santos Silva Muritiba SindicatoME/ São Félix 

47 Lucineide de Assis Carvalho Muritiba APLB/Conselho de Meio Ambiente 

48 Rosecleide B. F Teixeira  Muritiba Secretária de Meio Ambiente  

49 Cecília Maria Figuerêdo da S. 
Borges 

Muritiba SEDERMA 

50 Atenor da Silva Nascimento Muritiba Sec. Desto. Rural e M. Ambiente 

51 Julio Conceição dos Santos Neto Muritiba SEDERMA 

52 Genivaldo dos Santos  Muritiba Associação dos Palames  

53 Damiana da S. Santana  Muritiba Associação dos Palames  

54 Antônio da C. Duarte  Muritiba Associação dos Palames  

55 Maria Dionísia de Souza do Vale Muritiba Ass. Baixa Grande  

56 Maria das Graças Soares Muritiba Ass. Baixa Grande  

57 Creuza dos Anjos Muritiba Ass. Baixa Pequena 

58 Armanda dos Anjos dos Santos Muritiba Ass. Baixa Grande  

59 Aldo N. Ferreira Muritiba Limpeza 

60 Alex Marques de Almeida Muritiba Secretaria de Obras e Infraestrutura  

61 Domingos Santana de Souza  Muritiba Cons. M. Ambiente; CMS; Dento. 
Braço Sustentável  

62 Beth Domingos   Gerenciadora PRODETUR 

63 João dos Santos Santana Junior Salvador Secretaria de Turismo do Estado 

64 Andre Sampaio   BID Consultor 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

mailto:engpescadiego@gmail.com
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Tabela 20 – Relação dos presentes na Oficina 2.1 – Validação dos Dados Preliminares do 
Diagnóstico de Resíduos Sólidos em São Félix 

N° NOME MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO 

1 Fabio Pereira São Felix Associação Feirantes 

2 Hadson de Oliveira 
Santos 

São Felix Filarmônica União São Felix 

3 Maria da C. C. Machado São Felix Sociedade Civil 

4 Ricardo Ferreira da Silva Cachoeira Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

5 Diego Nascimento 
Américo 

Cachoeiro Associação Amigos do Rio 
Paraguaçu 

6 João Santana Salvador SETUR 

7 André Sampaio Salvador Consultor/BID 

8 Lucineide de Assis 
Carvalho 

Muritiba Representate do Conselho de 
Meio Ambiente 

9 Rosecleide Borges Fiuza 
Teixeira 

Muritiba Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

10 Simone Santos Assis Maragojipe Agricultura e Pesca 

11 Raimunda Almeida Maragojipe Sec. Desenvolvimento Urbano 

12 Raimundo S. do N. 
Júnior 

Maragojipe Sec. Desenvolvimento Urbano 

13 Maria de Lourdes A. Maragojipe Ass. C. Santos a. de Aldeia 

14 Atenor da Silva 
Nascimento 

Muritiba SEDEMA -Muritiba 

15 Maria Dionísia de 
Sandro Vale 

Muritiba Ass. Baixa Grande 

16 Armanda dos Santos Muritiba Ass. Baixa Grande 

17 Carlos Francisco Maragojipe Presidente CMSSB 

18 Alex Marques de 
Almeida 

Muritiba Sec. Obras 

19 Antônio D. Conceição São Felix Vereador 

20 Domingos Santana de 
Souza 

São Felix CMMA 

21 Luiza Lordeiro São Felix COMTUR 

22 Fabio Santana São Felix Prefeitura Agricultura 

23 Tiago Ferreira Oliveira Salvador Autônomo 

24 André Sinos Feira de Santana GRECA7 

25 Leokeline Rios Souza Feira de Santana GRECA 7 

26 Elivaldo São Felix Restaurante 

27 Thayse Invenção Salvador BRENCORP 

28 *Vera Cristina s. de 
Jesus 

São Felix Associação Quilombola Santo 
Antônio e Vidal 

29 Andrea de Jesus Muniz Cachoeira Secretaria de obras 

30 Alan Chagas Leite Cachoeira SECULT 

31 Felipe Davir São Felix Contur S. Felix 

32 Matheus Trindade Salvador Versal Rec. Ambiental 

33 Ana Elisa de Souza Maragojipe Sedes 

34 Driele Ferreira Salvador Brencorp 

35 Antônio Carlos A. de 
Jesus 

Maragojipe Seduc 

36 Raimundo F. da Silva Maragojipe Sec. Obras 

37 Elisete Araújo d S. Belo Maragojipe Sefv Ação social 

38 Ivonete Pinto Almeida Maragojipe Ass. N. Esperança da Serra 

39 Creonice dos Santos 
Araújo 

Muritiba Ass. Quilombola baixa grande 
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N° NOME MUNICÍPIO INSTITUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO 

40 Paloma de Souza 
Macedo 

Muritiba Secretaria agricultura 

41 *Ioceli Pereira da Silva Muritiba Ass. Catinga seca 

42 *Claudionor Silva da 
Silva 

Muritiba Ass. Tabuleiro 

43 *Antônia Alves Sousa Muritiba Ass. Caatinga seca 

44 *Ednalva dos Santos A. 
Machado 

Muritiba Ass. Caatinga seca 

45 *Maria Jose Santana Murituba Ass. Baixa pequeno 

46 *Yure Costa Lobo Cachoeira Cialc – cooperativa 

47 Carlos Alberto Jorge Cachoeira Pref. Sec. Agricultura 

48 Patrícia R. da Silva Leal Muritiba Sec. Desenvolvimento Econômico 

49 Juselino Mota Gov. Mangabeira Professor 

50 Juracy Silva Rodrigues Cachoeira Sec. Obras 

51 Marcos Machado Cachoeira Sec. Agricultura 

52 Ivone Carvalho São Felix  

53 Patrícia P. da Fonseca São Felix Bióloga 

54 Marcela Lima Ferreira Cachoeira Eng. Sanitarista e ambiental 

55 *Benedito Teodoro da 
Silva 

São Felix Ass. Quilombo Santo Antonio e 
vidal 

56 *Izael Santos Braga São Felix Ass. Quilombo Santo Antonio e 
vidal 

57 Adelmira dos santos São Felix Sec. De educação 

58 Elba Lima Cachoeira Sec. Obra m. Ambiente 

59 Wilson Souza Cachoeira Sec. Agricultura 

60 Lucas Mota Amorim Cachoeira Sec. Agricultura 

61 Adriano Rivera São Felix Ascom 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 

3.5.2 Avaliação das Oficinas  

 
3.5.2.1. Oficina 2 
 
A Oficina 2 encerrou com a distribuição da ficha de avaliação (Anexo 9) para os 
participantes, a qual contém 07 perguntas fechadas, 02 abertas e um item para sugestões, 
contribuindo desta forma para o aprimoramento dos próximos eventos.  
 
A Figura 29 trata da clareza dos assuntos abordados pela Oficina 2. Verifica-se que a 
maioria os participantes (54%) concordaram que a oficina superou suas expectativas. 
Enquanto na Oficina 2.1 a maioria considerou que a oficina correspondeu as expectativas, 
como pode ser visto na Figura 30.  
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Figura 29 – Percentual das respostas sobre a clareza dos assuntos apresentados na Oficina 2 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

Figura 30 – Percentual das respostas sobre a clareza dos assuntos apresentados na Oficina 2.1 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Sobre a organização e infraestrutura, verifica-se que Oficina 2 (Figura 31) superou as 
expectativas em relação a Oficina 2.1 (Figura 32). 
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Figura 31 – Percentual das respostas sobre a organização e infraestrutura da Oficina 2 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 32 – Percentual das respostas sobre a organização e infraestrutura da Oficina 2.1 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Quanto ao tempo de duração das oficinas, a Figura 33 demonstra que a duração agradou 
mais da metade dos presentes na Oficina 2, especificamente 57%, que considerou que o 
evento correspondeu às expectativas. Apenas 11% respondeu que a Oficina 2 estava 
abaixo das expectativas. Já a Oficina 2.1 correspondeu às expectativas em 20%, conforme 
aponta a Figura 34. Além disso, todos que responderam a ficha (Oficina 2 e 2.1) 
demonstraram interesse em participar da próxima oficina.  
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Figura 33 – Percentual das respostas sobre o tempo de duração da Oficina 2 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 34 – Percentual das respostas sobre o tempo de duração da Oficina 2.1 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Quanto aos lanches e almoço ofertados durante as oficinas, tem-se que a Oficina 2 teve 
44% das expectativas correspondidas, 47% dos afirmaram que as refeições estavam acima 
das expectativas e apenas 9% considerou esse quesito abaixo do esperado, como indica a 
Figura 35. 
 
Já na Oficina 2.1, não houve feedback negativo como pode ser verificado na Figura 36. 
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Figura 35 – Percentual das respostas sobre os lanches e almoço oferecidos na Oficina 2 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 36 – Percentual das respostas sobre os lanches e almoço oferecidos na Oficina 2.1 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
A performance do facilitador na Oficina 2 correspondeu as expectativas para mais da 
metade dos participantes (Figura 37). Enquanto sua participação na Oficina 2.1 superou a 
expectativas para 20% dos presentes (Figura 38). 
 

Figura 37 – Percentual das respostas sobre a participação do facilitador na Oficina 2 
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Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 38 – Percentual das respostas sobre a participação do facilitador na Oficina 2.1 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Analisando as figuras abaixo (Figura 39 e 40) percebe-se que em termos da participação 
nas oficinas, as duas oficinas mantiveram expectativas correspondidas e acima das 
expectativas.  
 

Figura 39 – Percentual das respostas sobre a própria participação na Oficina 2 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Figura 40 – Percentual das respostas sobre a própria participação na Oficina 2.1 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
 
Em resposta sobre a presença nas próximas Oficinas os participantes informaram que com 
certeza participariam, conforme indicam as Figuras 41 e 42.  
 

Figura 41 – Percentual das respostas obtidas durante a Oficina 2 sobre a presença nas próximas 
Oficinas 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Figura 42 – Percentual das respostas obtidas durante a Oficina 2.1 sobre a presença nas próximas 
Oficinas 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
As Figuras 43 e 44 evidênciam que a divulgação das oficinas, em sua maior porcentagem, 
foi através da Organização do evento/Convite/Via e-mail chegando em ambas as oficinas 30 
a 40 %.  
 

Figura 43 – Percentual das respostas obtidas durante a Oficina 2 sobre a presença nas próximas  

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

Figura 44 – Participantes na Oficina 2.1 

 



75 

 

Endereço fiscal: Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante, nº 3995, sala 27, CXPST 343. Casa Caiada – Olinda/PE – Brasil. CEP 
53.040-000. Endereço comercial: Rua Brigadeiro Melibeu, nº 247. Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE – Brasil. CEP 54.400-135. 

Insc. Mun. BRASILENCORP: 054322-5 | CNPJ BRASILENCORP: 40.849.028/0001-12 
Insc. Mun. BRENCORP: 061.942-6 | CNPJ BRENCORP: 10.789.230/0001-35 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
A Figura 45 aponta que na Oficina 2 o meio de transporte utilizado foi o carro particular com 
29%, enquanto na Oficina 2.1 (Figura 46) o meio mais usado foi a caminhada, seguindo de 
ônibus, Van, Moto.  
 

Figura 45 – Percentual das respostas sobre o meio de transporte usado para chegar nas Oficina 2 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 46 – Percentual das respostas sobre o meio de transporte usado para chegar nas Oficina 2.1 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

Os espaços das duas oficinas ofertaram banheiro, cadeiras suficientes, e estrutura básica 
para a utilização de material de audiovisual. Foram servidas as refeições previstas no TR, 
sendo: um lanche no meio da manhã, almoço e outro lanche ao término da atividade, em 
que foram servidos bolos, bolachas e refrigerantes. A Tabela 21 apresenta o somatório das 
respostas obtidas nas duas oficinas referentes à infraestrutura e organização de forma geral. 
 

Tabela 21 – Demonstrativo das respostas em ambas as oficinas (pergunta do Item 10 da Ficha de 
Avaliação – Anexo 9). 

Tema Respostas 
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Infraestrutura da oficina 

No almoço deve sempre ter dois tipos de carnes pois algumas 
pessoas são alérgicas e duas opções de bebidas refrigerantes 
e sucos 

Melhorar o almoço 

Ambiente e cadeira muito ruins 

Organização da oficina 
Que fosse entregue materiais para ficar com a gente 

Melhorar a qualidade da apresentação 

Outros Estudos para viabilizar a criação de um novo aterro sanitário 

Não respondeu 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
3.6 Considerações sobre a participação 
 
Esta atividade objetivou o trabalho participativo na validação dos dados para o diagnóstico, 
sendo as oficinas participativas uma forma de devolutiva também dos resultados obtidos.  
 
A autonomia da comunidade durante o processo de preparação da oficina e os métodos 
participativos utilizados mostraram resultados positivos em relação ao objetivo central de 
despertar a motivação e o envolvimento comunitário. Além disso, o envolvimento das 
esferas políticas nesse trabalho se mostrou imprescindível para a validação de 
recomendações e aplicação imediata dos resultados do PMGIRS/BTS. 
 
De modo geral, a participação no decorrer de todo o processo foi condição intrínseca e 
essencial, ocorrendo de maneira bastante intensificada nas oficinas através resolução de 
dúvidas e construção de diálogos e sempre considerando o conhecimento da população 
sobre seu território.  
 
A participação das pessoas em um processo de mobilização social é, ao mesmo tempo, 
meta e meio. Obviamente ela se caracteriza como tal, mas a participação cresce em 
abrangência e profundidade ao longo do processo, o que faz destas duas qualidades um 
resultado desejado e esperado (Toro A; Werneck, 2007). Participar ou não de um processo 
de mobilização social é um ato de escolha. Por isso utiliza-se o termo ‘convocar’ ou 
‘convidar’, porque a participação é a expressão de um ato de liberdade. As pessoas são 
chamadas, mas participar ou não é uma decisão delas. Essa decisão depende 
essencialmente da percepção de se verem, ou não, como responsáveis e capazes de 
provocar e construir mudanças.  
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4 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL 
 
4.1  Introdução 
 
A melhoria dos processos tecnológicos fez com que o ser humano fosse capaz de criar A 
melhoria dos processos tecnológicos fez com que o ser humano fosse capaz de criar 
instrumentos para facilitar as atividades no dia a dia. No entanto, tal conquista também 
inseriu novos produtos no meio ambiente, com diversas composições químicas e de difícil 
degradação. Esse volume de produtos inseridos no meio aliado a expansão e o 
adensamento dos aglomerados urbanos e a falta de planejamento contribui para o quadro 
de degradação ambiental tão evidente na atualidade (Polaz; Teixeira, 2009). 
 
No cenário nacional, a produção e o consumo de produtos industrializados crescem a cada 
ano como reflexo do desenvolvimento do Brasil nas últimas décadas, o que causa uma 
distorção na produção de “lixo” nas diferentes regiões do país. Só em 2017 foram gerados 
78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse valor, a coleta regular atingiu 
91,2%, aproximadamente 71,6 milhões de toneladas. Contudo, 7 milhões de toneladas não 
foram coletadas pelos serviços municipais e tiveram destino desconhecido. Além disso, do 
valor coletado regularmente cerca de 41% é descartado de forma inadequada, equivalendo 
a 29 milhões de toneladas de resíduos no meio ambiente (Abrelpe, 2018). 
 
O Nordeste é a região que possui as piores condições para a coleta dos resíduos. Estes são 
encaminhados para lixões ou aterros controlados (nome dado aos lixões ‘adaptados’, já que 
não têm sistemas de proteção do solo, água e entorno).  
 
Os resíduos sólidos englobam todos os materiais rejeitados ou descartados nas atividades 
domésticas, comerciais e de serviços e ainda os materiais com características diversas, 
desde os inertes, orgânicos, provenientes da manipulação de alimentos e poda, embalagens 
de vidro, plástico, metal, papel/papelão e até resíduos perigosos, como embalagens de 
produtos destinados a eliminação de vetores domésticos, tintas e óleos, bem como aqueles 
provenientes de clínicas, ambulatórios, hospitais e órgãos afins (Diaz e Vaz, 2002). 
 
Diante do atual cenário de degradação ambiental, faz-se extremamente necessário a 
adoção de medidas de gestão de resíduos nos municípios, que visem à mitigação dos 
impactos ocasionados pelo descarte inadequado. Nesse sentido, cabe a gestão pública o 
papel de minimizar os problemas ocasionados pelo acúmulo de resíduos, como forma de 
reduzir os danos ao ambiente, à sociedade e aos recursos naturais. 
 
A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é um conjunto de ações que visa reduzir a 
produção de resíduos, eliminar ou reaproveitá-los em outros processos produtivos. Dentro 
do processo de gestão está a caracterização das áreas quanto aos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais, que tem por finalidade permitir conhecer o patrimônio de uma 
população através de dados quantitativos e qualitativos específicos da realidade do local 
(Ferreira et al, 2012).  
 
O presente estudo tem como finalidade a elaboração de um diagnóstico sobre a 
caracterização socioeconômica e ambiental do Município de Cachoeira, localizado na Baía 
de Todos os Santo/BA. O diagnóstico é o reflexo da relação da sociedade com o meio 
ambiente, e considera as interações entre os elementos sociais, econômicos, ambientais, 
culturais e espirituais. Trata-se de um estudo que envolve diferentes etapas, como o 
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levantamento e coleta de dados e a análise das informações, indispensáveis na composição 
do “retrato” das condições ambientais e sociais atuais da área de interesse.  
4.2 Aspectos socioeconômicos 
 
4.2.1 Localização 
 
O Município de Cachoeira está localizado na região Nordeste do Brasil, no Estado da Bahia 
e ocupa uma área de 395,21 km² (Figura 47). Está a 110 km de distância da capital do 
estado, Salvador, e a 46 km de Feira de Santana, segunda cidade mais importante da 
Bahia. O município tem como principal curso de água o Rio Paraguaçu, que forma a 
Reserva Extrativista Baía do Iguape ao sul da divisa com o município de Maragojipe. 
 
O principal o modelo de acesso ao municipip é pelo sistema rodoviário, seguido dos 
modelos aquaviário e o ferroviário. As principais formas de acesso são as BR-420, BA-880, 
BR-101 e BA-502. Seus limites geográficos coincidem com os municípios de Conceição da 
Feira, São Gonçalo dos Campos, Governador Mangabeira, Santo Amaro, Saubara, São 
Félix e Maragojipe. 
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Figura 47 – Localização do município de Cacheira, Bahia 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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4.2.2 Aspectos demográficos  

 
De acordo com Censo Demográfico realizado em 2010, o município possuía 32.026 
habitantes. Em 2016, conforme estimativas do IBGE, a população de município foi estimada 
em 35.013 habitantes, apresentando um acréscimo de 9,3% em comparação ao censo de 
2010. Em 2018 e 2019, as estimativas populacionais foram de 33.861 habitantes e 33.470 
habitantes, respectivamente (IBGE, 2016). 
 
A Figura 48 apresenta a evolução da taxa de crescimento municipal em relação ao aumento 
populacional. 
 

Figura 48 – Evolução da taxa de crescimento populacional no Município de Cachoeira, Bahia 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
A densidade demográfica está em 81,04 hab/km2 e pode ser verificada na Figura 49. 
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Figura 49 – Densidade demográfica do Município de Cachoeira 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Em relação à situação do domicílio, 16.387 habitantes residiam em áreas urbanas e 15.639 
habitantes residiam em domicílios rurais perfazendo um grau de urbanização de 51,2% 
conforme demonstra a Figura 50 (IBGE, 2010). 
 
Possui quatro distritos: Belém, Muritiba, Santiago do Iguape e Capoeiruçu. Além das vilas: 
São Francisco do Paraguaçu, Boa Vista, Tupim, Pinguela, Saco, Alecrim, Formiga, Bela 
Vista, Opalma, Engenho da Ponte, dentre outros. 
 
Figura 50 – Porcentagem da população residente em áreas rurais e urbanas, município de cachoeira, 

Bahia. 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Em relação ao crescimento, entre 1991 e 2000 a população do município apresentou uma 
taxa média positiva de 0,8% ao ano, e no período 2000 a 2010 cresceu a uma taxa de 1,1% 
a.a. A população residente na área urbana cresceu a uma taxa de 6,8% a.a. no período de 
1991 a 2000 e cresceu a uma taxa de 3,5% a.a. entre os anos de 2000 a 2010. Porém, foi 
entre os anos de 2012 e 2014 que a população obteve o maior aumento (6%) em 
decorrência da proximidade as obras do Estaleiro Enseada do Paraguaçu (EPP) que tinha 
uma previsão de conclusão para 2015 com intuito de gerar cerca de 5 mil empregos diretos 
e mais de 10 mil indiretos, mas foram paradas em função de problemas relacionados a 
corrupção (Celestino, 2010). 
 
Já a população residente na área rural registrou-se um decréscimo de 6,8% a.a. entre os 
anos de 1991 a 2000, e na década seguinte, de 2000 a 2010, houve um aumento de 0,4% 
a.a após o ano de 2015.  
 
Contudo, observa-se que entre 1991 e 2013 a população total de Cachoeira passou por um 
processo de envelhecimento caracterizado pela redução de 35,9% da proporção de pessoas 
de 0 a 14 anos na população total. Em contrapartida, tem apresentado crescimento em 
todos os demais estratos. 
 
Na decomposição por gênero, em 2016 a população era majoritariamente do sexo feminino, 
ou seja, em números absolutos eram 16.573 (52%) habitantes do gênero feminino e 15.453 
do sexo masculino (48%) (Ibge, 2016). 

51% 49% 

Distribuição da população  

Área urbana 

Área rural 
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4.2.3 História da ocupação e formação administrativa 

 
Em 1531 o Recôncavo baiano, que começava a ser explorado, possuía terras propícias para 
a instalação dos primeiros engenhos. No final do século XVI já existiam cerca de cinco 
engenhos na Região.  
 
Em 1963, foi criada a Vila e Freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, 
sendo instalada apenas em 07 de Janeiro de 1698. A Vila se tornou o local para onde 
afluíam os ricos da época, os Senhores de Engenho.  
 
Ao lado do grande centro açucareiro em que ia se transformando, outras culturas ali se 
desenvolviam, principalmente a do fumo, que se conserva até hoje como dos melhores em 
todo o interior do Estado. Tão rica era a Vila que em 1756 o Rei de Portugal resolveu taxá-la 
numa vultosa quantia, revertida para a recuperação da cidade de Lisboa, quase totalmente 
destruída por um terremoto. Paralelo ao seu desenvolvimento econômico crescia sua 
importância política com a visita de D. Pedro I, D. Pedro II, Princesa Isabel e Conde D'Eu 
(Ibge, 2017). 
 
Foi no século XIX, entretanto, que Cachoeira se viu projetada definitivamente no cenário da 
história política baiana e brasileira. A Vila foi foco de lutas armadas contra os portugueses 
pela Independência do Brasil. Historicamente, Cachoeira foi a pioneira no movimento 
emancipador do país. Dali partiram os primeiros brados de revolta contra a opressão 
lusitana e surgiram mais tarde os batalhões patrióticos, liderados por figuras como a do 
Barão de Belém, Rodrigo Antônio Falcão Brandão, Maria Quitéria de Jesus a mulher-
soldado, dentre outras que imortalizaram na história Nacional (Ibge, 2017). 
 
Em 25 de Junho de 1822, antecipando o Grito do Ipiranga, Cachoeira já proclamava o 
Príncipe D. Pedro I como Regente e estava lançada a semente que frutificou em 2 de Julho 
de 1823, quando a Bahia definitivamente tornou-se livre do jugo português, consolidando a 
Independência do Brasil. Neste dia, pela primeira vez na História, a sede do Governo Baiano 
foi transferida oficialmente para a Cidade. A data comemora o 25 de Junho de 1822, quando 
Cachoeira e alguns Municípios vizinhos iniciaram as lutas pela Independência da Bahia. 
 
Cachoeira, a Heroica, assim denominada pela Lei nº 43, de 13 de Março de 1837, em 
virtude dos seus feitos, foi a Sede do Governo Provisório do Brasil durante a guerra da 
Independência em 1822 e, novamente, em 1837, quando ocorreu o levante da Sabinada 
(Ibge, 2017). 
 
A primeira crise econômica se abateu sobre o Município no final do Século XIX, quando 
chegou a perder um quarto da sua população. A partir de 1924 é atingida por uma nova 
crise, resultante de problemas na agroindústria fumageira e de reestruturação do sistema 
viário estadual, que veio a marginalizar seu Porto. A partir de 1940 Cachoeira entrou em 
uma fase de grande decadência, perdendo gradativamente a sua importância à medida que 
crescia o processo de seu isolamento. Com o desenvolvimento do transporte rodoviário, a 
ferrovia se tornou obsoleta e o transporte fluvial, que sempre representou fator 
preponderante na importância de Cachoeira, decaiu tanto que chegou a ser suspenso. 
Crises se sucederam na área da indústria fumageira, chegando ao fechamento de fábricas, 
enquanto as respectivas lavouras, que ocuparam posição de liderança por mais de dois 
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séculos, igualmente retrocederam, cedendo a primazia a outras regiões. A Comarca de 
Cachoeira foi criada em 1832 e, em 1837, a Vila foi elevada à categoria de Cidade (Ibge, 
2017). 
 
4.2.4 Aspectos sociais e econômicos 
 
Em 2016 o Produto Interno Municipal (PIB) municipal foi estimado em R$ 430 milhões e o 
PIB per capita em R$ 14.941,85. Quanto a esse último indicador (PIB per capita) o município 
ocupa a posição 2942º no ranking do Brasil, o 49º lugar no Estado da Bahia e 2º lugar na 
microrregião que compreende o recôncavo baiano. 
 
Verificando os dados históricos (Tabela 22) percebe-se um aumento significativo de 2010 
até 2016, que pode ser explicado pela criação e desenvolvimento das obras do Estaleiro 
Enseada do Paraguaçu (EPP) e da criação da Universidade Federal do Recôncavo Baiano 
(2006), que resultaram em mudanças na estrutura econômica e no mercado de trabalho 
neste município.  
 

Tabela 22 – Dados históricos sobre o Produto interno bruto no Município de Cachoeira, Bahia. 

Produto Interno Bruto (PIB) 

Anos Total Per capita 

2010 
2011 
2012 
2013 
2016 

350.600.000 
381.700.000 
348.700.000 
388.600.000 
430.600.000 

10.943,70 
11.872,80 
10.805,60 
11.349,10 
14.941,85 

Fonte: IBGE (2016). 

 
A Figura 51 apresenta o PIB per capita do Município de Cachoeira, assim como de outros 
municípios da Bahia. 
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Figura 51 – Produto Interno Bruto (PIB) 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Em termos econômicos o destaque de 2006 até 2016 o setor industrial teve um aumento de 
cerca de 240%, e o setor de serviços, registrou alta superior a 185% (Celestino, 2014).  
 
No ano de 2014, toda riqueza produzida no município (45,3%) era proveniente do setor 
industrial. O setor de comércio e serviços respondia por 44,9% do Valor Agregado Bruto 
(VAB), e o setor primário (agropecuária) foi responsável por 6,7% do VAB do Município de 
Cachoeira. 
 
Em 2016, as empresas registradas no município tinham a seguinte distribuição por setores: 
141 registros no setor de comércio, 99 no setor de serviços e 19 empresas no setor 
industrial. Em 2014, segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (2016), o rendimento médio do emprego formal (exclusos os valores relacionados 
às atividades informais) no Município de Cachoeira foi de R$ 1.501,88 (Ibge, 2018). 
 
Em 2017, o salário médio mensal era de 1,9 salários mínimos. A proporção de pessoas 
ocupadas em relação à população total era de 11.2%. Em comparação com os outros 
municípios do estado, o município ocupou neste ano as posições 97ª de 417 (salário médio) 
e 75ª de 417 (pessoas ocupadas), respectivamente. Já em comparação com cidades do 
país, em 2017 Cachoeira ocupou a posição 2403ª de 5570 (salário médio) e 3051ª de 5570 
(pessoas ocupadas).  
 
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 
48,6% da população estavam nessas condições, o que o colocava o município na posição 
296ª de 417 dentre as cidades do estado e na posição 1639ª de 5570 dentre as cidades do 
brasileiras. 
 
Em relação ao estoque de emprego formal, entre 2004 e 2014 Cachoeira teve um ganho de 
42,4%. Enquanto em 2004 o município contava com 2.419 postos de trabalho em estoque, 
no ano de 2014 havia um estoque de 3.444 postos. Dessa forma, os maiores estoques de 
emprego formal pertenciam aos seguintes setores de atividade econômica: serviços (936), 
comércio (634), indústria de transformação (764) e administração pública (968). 
 
Referente à produção agrícola de lavouras permanentes (Tabela 23), no ano de 2015 
Cachoeira apresentou destaques no cultivo de dendê (76,7% em relação ao total do TI), 
banana (11,6%) e coco-da-baía (10,1%). E nas lavouras temporárias (Tabela 24), o 
destaque estava na produção de cana-de-açúcar com 75,3% do total do território de 
identidade. 
 

Cultura Quantidade Unidade 

Banana (cacho) - Quantidade produzida 112,182 toneladas 

Cacau 5,160 toneladas 

Cajú 2,560 toneladas 

Coco-da-baia 170,360 toneladas 

Laranja 125,815 toneladas 

Limão  7,100 Toneladas 

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal 2017. 

 

Cultura Quantidade Unidade 

Tabela 23 – Produção agrícola – lavoura permanente em 2017 

Tabela 24 – Produção agrícola – lavoura temporária em 2017 
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Cultura Quantidade Unidade 

Abacaxi  6,745 mil frutos 

Abobora 50,121 Toneladas 

Amendoim 58,912 Toneladas 

Cana-de-açúcar  331,886 Toneladas 

Feijão (Fradinho, Verde e Cor)  21,107 Toneladas 

Mandioca  2.616,329 Toneladas 

Melancia  14,817 Toneladas 

Milho 152,109 Toneladas 

Tomate rasteiro  0,457 Toneladas 
Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal 2017. 

 
Na região de Cachoeira há também uma concentração de pequenos produtores que se 
dedicam a cultura do tabaco para atender a indústria do charuto. Esta região, denominada 
de Mata Fina, é a produtora do tabaco brasileiro de melhor qualidade, pois reúne as 
condições de clima e solo ideais para este plantio, média anual de 1.200mm de chuva e solo 
arenoso (Sde, 2015).  
 
Quanto a pesca e piscicultura, o município possui um rebanho bastante variado. Entretanto, 
a criação de organismos aquáticos, como peixes, moluscos, crustáceos e outros é bastante 
relevante para a região (Sde, 2015). 
  
Outro aspecto econômico que vem apresentando crescimento no município é o turismo. 
Segundo Rodrigues (2009), a cidade de Cachoeira foi tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional em 1971, por causa da sua arquitetura em estilo 
predominantemente barroco, como apresenta a Figura 52 e 53. Reúne o segundo maior 
acervo arquitetônico do Estado da Bahia, o que remete à procura de um grande número de 
turistas pra essa região.  
 

Figura 52 – Igreja Nossa Senhora do Carmo e Figura                                    

 Fonte: BRENCORP, 2019. 

 
Figura 53 – Arquitetura de Cachoeira 
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Fonte: ASCOM Prefeitura de Cachoeira, 2019. 

Além da arquitetura, outro aspecto importante que vem aumentando o número de turistas 
nessa região são as festas. Destacam-se as festividades religiosas e culturais como: 
 

 Festa de Iemanjá – Fevereiro; 

 Festa da Bandeira – Aniversário de cachoeira – Março; 

 Festa do Divino – Maio; 

 Festa Elevado dos Paus das Bandeiras – Junho;  

 Festa de São João e Feira do Porto – Junho; 

 Festa da Independência da Bahia – Junho;  

 Festa de Nossa Senhora da Boa Morte – Agosto;  

 Festival de Cinema – Cachoeira DOC – Setembro;  

 Festa Literária Internacional de cachoeira – FLICA – Outubro;  

 Festa de Nossa Senhora D’Ajuda – Novembro.  
 
Esses são alguns dos principais dados da estrutura turística e das manifestações culturais 
do município. Cachoeira conta ainda com outros atrativos, como a gastronomia, que tem 
como um dos pratos principais a maniçoba.  
 
Sobre a música, além do samba de raiz, a cidade tem como referência as filarmônicas 
centenárias, Lira Siciliana e a Minerva Cachoeira. O município sedia outros eventos como 
Panorama de Cinema, Festival Gastronômico, Encontro de Carros Antigos, Festival da Ostra 
na comunidade do Caonge (zona rural do município), Festival de Jazz, entre outros.  
 
O turismo ecológico é outro ramo que vem aumentando na região, devido as pescarias e 
esportes náuticos praticados no Rio Paraguaçu e na Lagoa de Pedra do Cavalo. Em áreas 
de preservação também existem atividades turísticas, como o Clube Balneário Fazenda 
Pitanga, cuja localização permite banhos de cachoeira, rios e piscinas naturais. 
 
Como forma de comportar o turismo na região, o município conta atualmente com cerca de 
6 hotéis, 10 pousadas, 02 hostels, 03 Hotéis fazenda, 04 condomínios residenciais e 02 
pensões, além de casas de temporada no período de festas tradicionais, restaurantes e 
mercados espalhados pela cidade, que geram empregos durante todo ano mediante aos 
meses em que os turistas procuram em maior quantidade. A Tabela 25 demonstra o 
quantitativo de equipamentos e serviços de alimentos e hotelaria em Cachoeira, enquanto a 
Tabela 26 apresenta o número de pontos de lazer e entretenimento.  
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Segue Dados da Oferta Turística no Município de Cachoeira/Ba:  
 

Tabela 25 – Equipamentos e serviços de Alimentos e Bebidas na hotelaria - A&B. 

TIPO DE ESTABELECIMENTO QUANTIDADE 

Restaurantes 14 

Lanchonetes 07 

Bar/kiosque 11 

Padaria/Delicatessen 06 

Pizzarias 04 

Galerias/cafés 02 

Fonte: Inventário turístico realizado no Município de Cachoeira através de cooperação entre 
UNESCO, UNIFACS, UFRB, no ano de 2016.  

 
Tabela 26 – Equipamentos e Serviços para Eventos, Lazer e Entretenimento. 

TIPOS QUANTIDADE 

Eventos - Auditórios 05 

Eventos – Palcos/coretos 03 

Lazer – Praças 10 

Lazer – Quadras Poliesportivas (públicas) 02 

Lazer – Estádio 01 

Entretenimento – aluguel de barcos 02 

Cine Teatro Cachoeirano  01 

Fonte: Inventário turístico realizado no Município de Cachoeira através de cooperação entre 
UNESCO, UNIFACS, UFRB, no ano de 2016.  

 
Para gerenciar as atividades turísticas o município conta com 3 agências de turismo, como 
apresenta a Tabela 27. Faz-se saber que além dos pontos de lazer e entretenimento, 
Cachoeira conta uma variedade de atrativos turísticos, sejam naturais (Tabela 28), histórico-
culturais (Tabela 29) e religiosos (Tabela 30). 
 

Tabela 27 – Agência de Turismo no município. 

ESTABELECIMENTO QUANTIDADE 

Agência de turismo Brasil Viagens   01 

Agência Cristo Rey  01 

Agência Varal Tour Design  01 

Fonte: Inventário turístico realizado no Município de Cachoeira através de cooperação entre 
UNESCO, UNIFACS, UFRB, no ano de 2016 
 

 
Tabela 28 – Atrativos Naturais no município. 

ATRATIVOS LOCALIZAÇÃO ACESSO/QUALIDADE 

Bacia do Iguape  Distrito de Iguape  Terrestre e fluvial – regular  

Bica de Belém  Distrito de Belém Terrestre – bom  
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Banho do Japonês Barragem de Pedra do Cavalo 
BR 101  

Terrestre – bom 

Rio Paraguaçu Orla da cidade  Terrestre – bom 

Rio Acutinga  Distrito do Iguape - Opalma Terrestre –regular  

Riachos: Saco, Caquende e 
Acutiguinha 

Cadende – na sede da cidade  Terrestre – bom 

Fonte: Inventário turístico realizado no Município de Cachoeira através de cooperação entre 
UNESCO, UNIFACS, UFRB, no ano de 2016 

 
Tabela 29 – Atrativos Culturais – Arquitetura Civil. 

PRINCIPAIS ATRATIVOS LOCALIZAÇÃO RERIDO DA CONSTRUÇÃO 

Sobrado do engenho da Vitória  Zona Rural  Século XVI 

Casa da câmara e Cadeia  Sede Século XVII 

Sede do Iphan, instalado o 
Museu Regional  

Sede Século XVII 

Museu da Ordem Terceira do 
Carmo  

Sede Século XVII 

Casa de Ana Nery  Sede Século XVII 

Chafariz Imperial  Sede Ano de 1827 

Ponte Dom Pedro II Sede Ano de 1885 

Fundação Hansen Bahia  Sede Século XIX 

Fórum Augusto Teixeira  Sede Século XX 

Mercado Municipal de 
Cachoeira  

Sede Século XX 

Estação Ferroviária  Sede - 

Solar dos Adornos  Sede - 

Fonte: Inventário turístico realizado no Município de Cachoeira através de cooperação entre 
UNESCO, UNIFACS, UFRB, no ano de 2016 

 
Tabela 30 – Manifestações Artísticas, religiosas e Socioculturais. 

TIPOS DE MANIFESTAÇÕES QUANTIDADES 

Terreiros de candomblé 49 

Grupos de danças: Samba de Roda/ 
Capoeira/Outras  

08 

Ateliers de artesanatos  05 

Grupo de teatro  06 

Fonte: Inventário turístico realizado no Município de Cachoeira através de cooperação entre 
UNESCO, UNIFACS, UFRB, no ano de 2016. 

 
São muitos os motivos que atraem turistas para Cachoeira, porém, de acordo com pesquisa 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe, 2014), grande parte não está 
relacionada ao lazer. Este fato demonstra o quão é subaproveitado o potencial turístico do 
município.  
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O estado da Bahia foi o maior emissor de turistas domésticos para Cachoeira, com 93,4% 
do total de visitantes. (Fipe, 2014). Ainda de acordo com esta pesquisa, elencam-se outros 
dados necessários a uma avaliação criteriosa do turismo em Cachoeira. O gasto médio per 
capita efetivado dentro da Bahia pelos turistas que visitaram Cachoeira situou-se em R$ 
226,45; assim distribuídos: hospedagem (39,1%); alimentação (13,1%); diversão noturna 
(12,3%); compras pessoais (11,8%); atrativos e passeios (8,0%); transporte de retorno ou 
para outras localidades (6,2%); transporte local (4,4%); e outros (5,1%). Dos turistas, 68,6%, 
já haviam visitado a localidade em viagens anteriores; 71,7% dos visitantes tiveram suas 
expectativas totalmente atendidas ou atendidas em parte; 90,5% dos visitantes retornariam 
à cidade de Cachoeira; 95,2% recomendariam a cidade a outras pessoas.  
 
A permanência média dos turistas de Cachoeira no estado da Bahia foi de 3,4 pernoites, 
enquanto a permanência média no próprio município foi de 3,1 pernoites.Dentre os turistas 
domésticos de Cachoeira, depois dos 93,4% oriundos da própria Bahia, o estado de São 
Paulo ficou em segundo lugar, com 2,4% dos turistas nacionais do município.  
 
A média etária dos turistas de Cachoeira é de 37,2 anos, com maioria entre 25 e 40 anos. 
Dentre os visitantes, 50,3%, eram assalariados, 13,9% autônomos, 10,1% empresários, 
74,1% visitaram a localidade por outros motivos que não o lazer, e apenas 6,6% vieram 
especificamente por lazer. 
 
Entre aqueles que visitaram pelo lazer, 28,2% vieram por interesse no ecoturismo, 21,1% 
por interesse na cultura e 16,7% pela diversão noturna no local. O principal fator decisório 
para a realização da viagem, citado por seus visitantes, foi a influência de amigos e parentes 
com 57,2% das respostas, seguido pelo fato desses visitantes já conhecerem o destino, com 
27,3% das respostas. Dos turistas, 29,6% realizaram a viagem sem nenhum acompanhante, 
26,0% viajaram com amigos e 20,7% viajaram em grupo familiar. 
 
A maioria dos turistas de Cachoeira (98,3%) não utilizou agência na organização de suas 
viagens, mas 41,5% tiveram suas expectativas plenamente atendidas, e 30,2% atendidas 
em parte (30,2%). O site São João (37,8%) e os sites/blogs (35,7%) foram os principais 
locais da internet utilizados para obtenção de informações sobre Cachoeira. 
 
Dos turistas que visitaram Cachoeira, 68,6% já haviam visitado o local antes e 31,4% 
estavam pela primeira vez. Cerca de 90% dos visitantes declararam pretender retornar à 
localidade. A avaliação das pessoas que visitaram o Município de Cachoeira foi bastante 
positiva. Os itens com mais de 90% de feedback positivos foram: atrativos naturais, 
patrimônio histórico/cultural, manifestações populares e hospitalidade/povo. Somente os 
itens terminal fluvial (embarcações) e urbanização tiveram a maioria das avaliações 
negativas com, respectivamente, 55,4% e 64,7%. 
 
A hospitalidade do povo ficou entre os aspectos que mais agradaram aos visitantes, com 
13,5%, assim como, os atrativos histórico-culturais com 7,2% e a infraestrutura turística com 
6,6%. Quanto aos aspectos que mais desagradaram, predominaram a infraestrutura urbana 
com 7,7%, a segurança com 6,5%, limpeza pública 6,3%, sinalização 1,5% e poluição 
sonora com 1,3%. (Fipe, 2014), 
 
Os Planos governamentais em desenvolvimento ou previstos para a região.  
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 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR Nacional 
Bahia é um programa firmado pelo Governo do Estado da Bahia com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do contrato de empréstimo (Nº 
2.912/OC-BR) no valor de US$ 84,7 milhões para ser investido na Baía de Todos os 
Santos, principal portão de entrada para o turista que visita o Estado e envolve 
além, da capital Salvador, os municípios de Aratuípe, Cachoeira, Candeias, 
Itaparica, Jaguaripe, Madre de Deus, Maragojipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, 
Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Félix, São Francisco do Conde, Saubara e 
Vera Cruz; 
 

 O Município de Cachoeira faz parte da macrorregião da Baia de Todos os Santos 
nos últimos anos, o patrimônio histórico dessa macrorregião foi contemplado com 
recurso, através do Programa BID/Monumenta, onde se recuperou 5 monumentos 
e se financiou 32 imóveis privados (Bahia, 2015); 

 

 Outro plano que contempla a cidade é o Plano Estratégico de Turismo Náutico na 
Baía de Todos os Santos, que tem com o objetivo a identificação, o 
dimensionamento e a análise das potencialidades dos recursos naturais, ambientais, 
culturais e sociais da região (Setur, 2018); 

 

 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) visa o 
planejamento do turismo de maneira sustentável, a curto, médio e longo prazo; 

 

 Plano de Fortalecimento e Gestão do Turismo, o fortalecimento da gestão 
municipal é o objetivo dos Planos de Fortalecimento da Gestão Municipal do 
Turismo (Setur, 2018); 
 

 Comitê bacia Hidrográfica Paraguaçu, composto por representantes dos 
municípios – Cachoeira, Maragogipe, São Felix, Saubara, Jaguaripe, Salinas da 
margarida e Nazaré (Sema, 2018); 

 

 O Programa Bahia Azul foi executado pela Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento S.A. – Embasa e financiado pelo BID e pelo Banco Mundial, com 
contrapartidas dos governos federal e estadual. Este programa contemplou uma 
região de 2.205 km², situados no entorno da Baía de Todos-os-Santos, composta 
pelos municípios de Candeias, Simões Filho, Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus, 
Santo Amaro, São Francisco do Conde, Cachoeira, Salvador, São Félix e 
Maragojipe, (Setur, 2018); 

 

 A partir de 2007, a Empresa Baiana de Saneamento (EMBASA) investiu na 
captação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o 
Saneamento e de outros agentes financiadores, assim como na atualização de 
projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando à 
universalização dos serviços prevista pelo Programa Água para Todos, do 
Governo do Estado. Este programa tem como objetivo ampliar a oferta e o acesso 
à água nos meios urbano e rural através de construção de adutoras, produção e 
distribuição de água, construção de barragens, adensamento de bacias e coleta e 
tratamento de esgoto. Com planejamento e investimentos integrados articulado com 
outras ações de saneamento básico (Embasa, 2010); 
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 Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC), que atende à 
diretriz do Governo do Estado de apoio à descentralização da gestão pública do 
meio ambiente e tem como principal objetivo apoiar os municípios baianos, 
individualmente ou por meio de consórcios territoriais de desenvolvimento 
sustentável, para a adequação de suas estruturas municipais de meio ambiente, 
tendo em vista a Lei Complementar nº 140/11 e a Resolução Cepram nº 4.327/2013, 
atualizada pela Resolução Cepram nº 4.420/2015. 

 
4.2.5 Aspectos educacionais 
 
Quanto à educação no município, a taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos de 
idade em 2010 foi de 97,8%. De acordo com esse dado, o município ocupa a posição 2411º 
de 5570º no Brasil; 147º de 417º no estado da Bahia e 11º de 21º na microrregião que 
compreende o Recôncavo Baiano. 
 
O IDEB (Índice de Desenvolvimento Educacional) para os anos iniciais do ensino 
fundamental na rede pública verificado em 2017 foi de 3,8. Esse valor ocupa a posição 
5240º (de 5570º) no Brasil; 376º (de 417º) na Bahia e 18º (de 21º) nos municípios que fazem 
parte do recôncavo baiano. 
 
Já o IDEB para os anos finais do ensino fundamental na rede pública, em 2017 obteve o 
valor de 2,6. Esse valor ocupa a posição 5407º (de 5570º) no Brasil; 381º (de 417º) na Bahia 
e 20º (de 21º) nos municípios que fazem parte do o Recôncavo Baiano. 
 
Percebe-se que houve uma queda no IDEB para o Município de Cachoeira, indicando haver 
necessidade de melhorias no ensino público para garantir mais alunos aprendendo e com o 
fluxo escolar adequado. 
 
Em relação ao número de matrículas no ensino fundamental, em 2018 foram contabilizadas 
5.126 matrículas, para o ensino médio, mesmo ano, houve 1.358 matrículas. O município 
conta com 282 docentes no ensino fundamental e 99 docentes no ensino médio (Ibge, 
2018). 
 
Em relação ao nível educacional, Cachoeira possui 43 estabelecimentos de ensino pré-
escolar, 55 estabelecimentos de ensino fundamental e 7 estabelecimentos de ensino médio 
(Figura 54). Em relação as matrículas efetuadas no ano de 2014 para estes níveis escolares 
foram, respectivamente: 999, 5.385 e 1.415 alunos no ensino médio (Ibge, 2016). 
 

Figura 54 – Estabelecimentos de ensino localizados no Município de Cachoeira, Bahia 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Como resultado da educação básica ofertada pelo município, à nota do IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica – anos iniciais), em 2015, foi 3,9, onde a meta 
estabelecida foi de 3,9 para este nível educacional.  
 
Para as séries finais em 2015, a nota alcançada pelo município foi 2,8, onde a meta 
estabelecida foi de 3,4. Com relação a instituições de ensino superior, em 2014, o Município 
de Cachoeira conta com duas instituições, a Faculdade Adventista da Bahia, pertencente ao 
setor privado e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). 
 
4.2.6 Aspectos de saúde 
 
Na dimensão da saúde municipal, no ano de 2015 Cachoeira contava com 31 médicos e 32 
enfermeiros no Sistema Único de Saúde (SUS). E em relação ao contingente de equipes de 
saúde para a atenção básica do município, o mesmo tinha 13 equipes de Postos de Saúde 
da Família (PSF). O município ainda disponibilizava 83 leitos para internação em hospitais 
públicos.  
 
Para dados de mortalidade infantil, segundo o DATASUS houve redução no número de 
casos, visto que em 2000 o município possuía um nível de mortalidade infantil de 27,5 
mortos por mil nascidos vivos e em 2013 esse número caiu para 8,0 mortos a cada mil 
nascimentos.  
 
As internações devido a diarreias são de 0,8 para cada 1.000 habitantes. Comparado com 
todos os municípios do Estado, fica nas posições 85º de 417º (mortalidade infantil) e 259° de 
417 (casos de diarreia), respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, 
essas posições são de 832º de 5570º e 2710º de 5570º, respectivamente. 
 
Em termos das condições de habitação o Município de Cachoeira, no ano de 2010, 
apresentou 58,6% dos domicílios com serviço de saneamento adequado (rede geral de 
esgoto e fossa séptica). Em relação à oferta de água por rede geral de distribuição, havia 
73,2% dos domicílios atendidos por esse tipo de serviço público. 
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Figura 55 – Domicílios com serviço de saneamento adequado 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

.
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Na análise das vulnerabilidades municipais, entre os anos de 2000 e 2010 a proporção de 
pessoas abaixo da linha de extrema pobreza em Cachoeira diminuiu de 28,3% para 17,4% 
da população total. São consideradas extremamente pobres as pessoas que obtiveram 
rendimento domiciliar per capita mensal inferior R$ 70,00 em 2010 e obedeciam aos critérios 
do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que define a extrema pobreza.  
 
O índice de Gini mede a desigualdade na distribuição de renda, em que o valor 0 (zero) 
indica total igualdade de renda e o valor 1 (um), total desigualdade de renda (uma pessoa 
detém toda renda e as demais pessoas do município não possui renda alguma). Houve, 
também, redução da desigualdade social em termos de rendimento de 2000 a 2010, visto 
que o índice de Gini caiu de 0,595 para 0,545. 
 
Informações do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) indicam que 
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para o Município de Cachoeira aumentou de 
0,516 em 2000 para 0,647 em 2010. Vale ressaltar que o IDH é sintetizado por três 
dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda, sendo que quanto 
mais próximo de 1 (um) for o valor do IDH, maior será o nível de desenvolvimento da cidade. 
 
4.3 Aspectos físicos e ambientais 
 
O município não detém de uma delimitação oficial de bairro, só o zoneamento das áreas dos 
distritos, como abordado anteriormente. Na zona urbana existe iluminação, como aponta a 
Tabela 31. De acordo com o IBGE, em 2010 97% dos domicílios das zonas urbanas 
contavam com iluminação pública.  
 

Existência Iluminação Pública 

Existe 4.565 

Não existe 345 

Sem Declaração 44 

Domicílios urbanos 4.954 

Fonte: IBGE, 2010. 

 
A pavimentação nas áreas urbanas da sede do município chega próximo à totalidade, sendo 
condizentes com esse cenário as novas áreas de expansão urbana recentes. O IBGE 
analisa as estruturas físicas do município e as descreve como: pavimentação, calçadas, 
meio fio e bueiros, como apresentado na tabela seguir.  
 

Existência Pavimentação Calçada Meio fio/ guia 
Bueiro/Boca de 

Lobo 

Existe 4.402 2.627 3.870 1.297 

Não existe 

Total 

508 

4.954 

2.283 

4.954 

1.040 

4.954 

3.613 

4.954 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Tabela 31 – Quantidade de domicílios urbanos por existência de iluminação pública no entorno 

Tabela 32 – Quantidade de domicílios na área urbana por existência de pavimentação, calçada e 
meio fio/guia 
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O fornecimento de energia elétrica no município é realizado pela Companhia de Eletricidade 
do Estado da Bahia (Coelba), que forneceu um total de consumo de 42.712.956 kWh em 
2017, de acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI). A Tabela 
33 mostra o quantitativo de consumidores e o consumo registrado em 2017 no Município de 
Cachoeira. 
 

Classe Consumo (kWh) 

Comercial 6.126.569 

Industrial 13.388.976 

Outros 4.946.800 

Pública 12.739.851 

Residencial 2.755.380 

Rural 2.755.380 

Total 42.712.956 

Fonte: SEI, 2017. 

 
O município de cachoeira está inserido em uma região que possui relevos de baixada 
litorânea, tabuleiros interioranos e pré-litorâneos e está a apenas cinco metros de altitude 
em relação ao nível do mar. 
 
Em termos de clima, a região apresenta temperatura média anual de 24°C, com médias 
mensais variando entre 21°C e 26°C. Entre novembro e março apresenta as temperaturas 
mais elevadas e entre julho e agosto as mais baixas. Dessa forma o clima é basicamente 
quente e úmido em quase todo o ano, apresentando maiores índices pluviométricos no 
período outono-inverno. Entre abril e setembro apresenta umidade relativa do ar de mais de 
78% e nos períodos de seca, índices de pouco menos de 75% (Genz, 2006). 
 
O Rio Paraguaçu é o maior rio genuinamente baiano. Seu nome Paraguaçu é de origem 
indígena e significa “água grande, mar grande, grande rio”. Nasce no Morro do Ouro, Serra 
do Cocal, município de Barra da Estiva, Chapada Diamantina, e segue em direção norte 
passando pelos municípios de Ibicoara, Mucugê e até cerca de 5 km a jusante da cidade de 
Andaraí, quando recebe o rio Santo Antônio. Muda de direção em seu curso para oeste e 
leste, até desembocar na Baía de Todos os Santos entre os municípios de Maragogipe e 
Saubara. Percorre uma área de 54.877 km², ocupando 10% do território da Bahia, e 
atingindo cerca de 1.657.254 habitantes dos municípios beneficiados. 
 
Ao longo do trecho navegável acham-se duas ilhas, a de Monte Cristo e a Ilha dos 
Franceses, razão pela qual é considerado um rio turístico, levando os viajantes a 
beneficiarem-se dos valiosos atrativos turísticos da região, não só pela beleza natural que 
se descortina na paisagem, mas também pela visão encantadora que se pode ter do acervo 
arquitetônico em que se situa a suas margens. Com a construção da barragem de Pedra do 
Cavalo, responsável pelo controle de suas cheias, ganhou mais uma utilização, a de 
responder pelo abastecimento de água todo o Recôncavo, Feira de Santana e a Grande 
Salvador. 
 
A bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu está localizada entre as coordenadas -11º 11’ a -13º 
42’ de latitude sul e -38º 48’ a -42º 07’ de longitude oeste, situada na região centro-leste do 

Tabela 33 – Quantidade de consumidores e consumo de energia elétrica por classe 
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Estado da Bahia, totalmente em território baiano. Dentro do sistema de codificação do 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) está incluída na Bacia 5 
Bacias do Atlântico Sul - Trecho Leste, estando codificada sob o número 51. A nível do 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, a bacia faz parte da Região de Planejamento e 
Gestão das Águas – X, Paraguaçu. 
 
A bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu apresenta os seguintes limites naturais:  
- Ao Norte faz limite com as bacias dos rios São Francisco e Itapicuru; 
- Ao Sul faz limite com as bacias dos rios de Contas e bacia do Recôncavo Sul (rios Jiquiriçá 
e Jaguaribe); 
- Ao Oeste faz limite com as bacias dos rios São Francisco e de Contas; 
- Ao Leste faz limite com as bacias do Recôncavo Norte, rio Inhambupe e a Baía de Iguape. 
 
O mapa de localização da bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu no estado da Bahia pode ser 
observado na Figura 56. 
 

Figura 56 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu 

 
Fonte: Mário Jorge de Souza Gonçalves, Brasil 2014. 

 
O canal principal do Rio Paraguaçu se orienta de sul a norte, a partir de sua nascente em 
Barra da Estiva, até o município de Andaraí e segue no sentido oeste – leste, até a sua foz 
na Baía de Iguape. Apresenta um regime perene, em toda sua extensão e totaliza uma 
superfície de 54.873 km².  
 
A bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu possui cinco grandes barragens, duas localizadas no 
tributário denominado rio Jacuípe (Barragens do França, localizada nos municípios de 
Piritiba/Miguel Calmon, e João Durval Carneiro, localizada nos municípios de São José do 
Jacuípe e Várzea da Roça), e três, localizadas na calha do Rio Paraguaçu (Barragens do 
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Apertado, localizada no município de Mucugê, Bandeira de Melo, localizada nos municípios 
de Itaetê e Boa Vista do Tupim, e Pedra do Cavalo, localizada nos municípios de 
Mangabeira e Cachoeira).  
 
O plano diretor da bacia do Rio Paraguaçu, com objetivo de facilitar o desenvolvimento de 
projetos e pesquisas, dividiu a bacia hidrográfica em três regiões: Alto Paraguaçu, que 
compreende a região de nascentes na qual o rio passa por clima tropical de altitude e 
rochas quartzíticas e calcárias; Médio Paragua-çu, que compreende a região intermediária 
na qual o rio passa por clima semiárido e rochas granulíticas; e o Baixo Paraguaçu, que 
compreende a região final e da foz, na qual o rio passa por clima tropical chuvoso de floresta 
e rochas granulíticas (Bahia, 1992) (Figura 57). 
 

Figura 57 – Bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu/BA, com destaque para as sub-regiões do Alto, 
Médio e Baixo curso. 

 
Fonte: Bahia, 1992. 

 
O conhecimento das condições quantitativas das águas fluviais, a compreensão da sua 
evolução e a previsão num cenário futuro, é premissa para a gestão de recursos hídricos e 
de sua outorga. Tendo este objetivo, vários pesquisadores definiram parâmetros para avaliar 
a qualidade e a quantidade das águas e a sua disponibilidade para consumo. No Brasil a 
Resolução 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nos fornece os 
padrões de potabilidade. A vazão média com noventa por cento de probabilidade que está 
presente na calha do Rio Paraguaçu (vazão Q90) nos indica a garantia de volume a ser 
outorgado por adução (captação) ou conduzido (lançamento). 
 
As crescentes urbanizações e o processo de industrialização, além de outras atividades 
antrópicas, causam uma grande demanda de recursos hídricos. Desta maneira, o 
monitoramento das águas torna-se necessário como medidas de prevenção e convivência 
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com a seca, buscando a manutenção de um ambiente em equilíbrio. No caso da 
determinação de impactos negativos num determinado rio, devem-se realizar trabalhos 
visando a sua revitalização, a qual consiste na adoção de medidas em busca da 
minimização dos impactos causados na sua dinâmica. 
 
Segundo o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), “a bacia 
hidrográfica do Rio Paraguaçu possui alto risco de estiagens e um potencial conflito do uso 
da água em função da diversidade dos seus usos”, a exemplo de: a) geração de energia; b) 
abastecimento humano; c) pesca; d) dessedentação animal; e) lazer, etc. 
 
As fortes estiagens que acontecem na bacia devem ser estudadas para avaliar a influência 
das anomalias de temperatura no Oceano Pacifico sobre a bacia hidrográfica do Rio 
Paraguaçu. Desta maneira, a capacidade de armazenamento das rochas existentes na 
bacia hidrográfica pode ter influência direta na manutenção do fluxo d’água nas calhas dos 
rios tributários e na drenagem principal da bacia. 
 
A bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu ocupa 9,78% dos 561.026 km2 do território baiano e 
se encontra disposta na direção Leste-Oeste. Apresenta uma forma aproximadamente 
retangular, possuindo um comprimento de cerca de 250 km e largura média de 125 km, o 
que lhe confere um índice de forma de 8,96 (IF = A/L², onde IF é o índice de forma, A é a 
área, e L é o comprimento da bacia), possuindo desta maneira variedades morfológicas, 
climáticas, geológicas e hidrológicas, decorrentes da grande extensão da bacia. A rede de 
drenagem principal é constituída pelo Rio Paraguaçu e seus tributários, sendo os mais 
importantes o rio Una na margem direita, e o rio Jacuípe na margem esquerda.  
 
Os principais dados hidrológicos da bacia podem ser observados na Tabela 34 e na Figura 
58. Na tabela estão dos dados de vazão média diária c/ 90% de garantia afluente ao 
exutório da Bacia (Q90d.exu), a vazão regularizada pelos pequenos reservatórios (Qr.p) e a 
vazão regularizada por grandes reservatórios (Qrg). 
 

Tabela 34 - Resumo dos dados hidrológicos da bacia do Rio Paraguaçu 
Parâmetro  Valor do Parâmetro  
Área da bacia  54.873 km²  
Vazão especifica  2,11 L/s.km²  
Vazão média  115,78 m³/s  
Descarga de base  16,40 m³/s  
Q90d.exu  16,23 m³/s  
Qrp  2,36 m³/s  
Qrg  83,71 m³/s  

Fonte: Bahia, 1992. 
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Figura 58 – Mapa Hidrográfico da bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu 

 
Fonte: Mário Jorge de Souza Gonçalves, Brasil, 2014. 

 

O balanço hídrico da bacia hidrográfica mostra que existe recarga do aquífero, ou seja, a 
precipitação existente é suficiente para haver excedente e reposição hídrica, todavia existe 
também um pronunciado período de retirada e deficiência hídrica em função da baixa 
capacidade de campo, evapotranspiração elevada, grandes vazões em pequenos períodos 
e pequeno armazenamento, resultando num total do armazenamento negativo. 
 
Ao longo do seu curso, o Rio Paraguaçu atravessa variados cenários de vegetação, 
incluindo desde as zonas da floresta ombrófila, nas áreas de clima úmido do baixo curso, 
onde existem áreas com espécies florestais secundárias da Mata Atlântica, às zonas de 
floresta estacional decidual, que ocorre a leste nos limites com a caatinga e na região 
centro-oeste na vertente oriental da Chapada Diamantina, onde ocorrem também 
remanescentes campos rupestres, e indo até as regiões semiáridas da caatinga, que 
domina grande parte da região central da bacia. Na região oeste da bacia aprecem manchas 
de vegetação semidecidual (cerrado). 
 
Embora a vegetação de caatinga seja dominante na bacia sua antropização é notada, 
através da grande área desmatada e substituída por vegetação cultivada (agricultura) e 
pastagens para pecuária. A distribuição da vegetação na bacia hidrográfica pode ser 
observada no mapa temático adaptado da vegetação (Figura 59) (Bahia, 2001).  
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Figura 59 – Mapa da vegetação da Bacia Hidrográfica do rio 

 
Fonte: Mário Jorge de Souza Gonçalves, Brasil 2014. 

 
A Resolução CONERH nº 88, de 26 de novembro de 2012, instituiu no Estado da Bahia as 
25 Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA), com a finalidade de orientar e 
fundamentar a implementação dos instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
 
Com o intuito de gerenciar a qualidade das águas de rios, barragens, lagoas e açudes do 
Estado, a Coordenação de Monitoramento de Recursos Ambientais e Hídricos (COMON) 
criou em 2008 o Programa Monitora, inicialmente com uma rede de 208 pontos distribuídos 
nas RPGAs (Quadro 2). Com o propósito de melhorar sua representatividade, essa rede 
sofre sucessivas ampliações e adequações na malha amostral e atualmente são 404 
pontos. 
 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) definiu as classes de qualidade de águas 
doces, salinas e salobras através da Resolução nº 357/2005, na qual estão estabelecidas as 
condições padrão de qualidade da água. 
 



103 

 

Endereço fiscal: Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante, nº 3995, sala 27, CXPST 343. Casa Caiada – Olinda/PE – Brasil. CEP 
53.040-000. Endereço comercial: Rua Brigadeiro Melibeu, nº 247. Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE – Brasil. CEP 54.400-135. 

Insc. Mun. BRASILENCORP: 054322-5 | CNPJ BRASILENCORP: 40.849.028/0001-12 
Insc. Mun. BRENCORP: 061.942-6 | CNPJ BRENCORP: 10.789.230/0001-35 

Quadro 2 – Caracterização da rede de amostragem da RPGA do Rio Paraguaçu, Bahia. Campanha 3 
de 2014 

Município 
Coordenadas 
geográficas 

(SIRGAS 2000) 

Local de 
amostragem 

Descritivo de campo Registro fotográfico 

PRG-PRG-800 

Rio Paraguaçu 

São Félix 

12°36'10,7"(S) 

38°58'5,1"(W) 

À jusante da Barragem 
de Pedra do Cavalo, após 
a ponte D. Pedro II, em 

frente ao Tiro de Guerra 
de Cachoeira. 

Água de cor verde, com 
aspecto cristalino, sem 
odores, margens sem 

vegetação e habitações 
nas proximidades do rio. 

 
Fonte: Programa de monitoramento da qualidade das águas do Estado da Bahia, campanha 03/2014- 
Inema, Rio Paraguaçu/São Félix/BA. 

 
Os parâmetros físicos, químicos e biológicos foram avaliados de acordo aos padrões de 
qualidade estabelecidos na Resolução Conama nº 357/05: para águas doces - Classe 2 e 
águas salobras - Classe 1. Para os parâmetros não referenciados nessa Resolução foram 
feitas considerações específicas. O ponto especifico (PRG-PRG-800), está classificado 
como águas salobras, Classe 1, em virtude do teor de salinidade entre 0,5 ppt e 30 ppt.  
 
De acordo com dados apresentados pelo programa, o enquadramento de Classe 2 da bacia 
do Rio Paraguaçu está localizado à montante da barragem de Pedra do Cavalo. Essas 
águas estão adequadas para o abastecimento doméstico após tratamento convencional, 
para a proteção de comunidades aquáticas, recreação de contatos primário (natação, 
mergulho e esqui aquático), irrigação de hortaliças e plantas frutíferas e criação natural ou 
intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.  
 
Na região estuária do trecho do baixo curso do Rio Paraguaçu, entre a barragem Pedra do 
Cavalo e a desembocadura da Baía de Todos os Santos, a influência da intrusão da cunha 
salina com as variações de marés condicionou o enquadramento diferenciado destas águas, 
do restante da bacia. A salinidade é dependente da oscilação das marés e da vazão 
efluente da barragem Pedra do Cavalo.  
 
Em visão geral, a qualidade das águas da RPGA do Rio Paraguaçu na 3ª campanha de 
2014 foi boa, mas os níveis de trofia, indicador essencial sobre a poluição das águas é 
preocupante, pois dos 39 pontos monitorados, 23 estão nas condições entre “Mesotróficos” 
e “Hipereutróficos”. 
 
De acordo com programa de monitoria da qualidade das águas do Estado da Bahia, 
Campanha 03/2014 - Inema Rio Paraguaçu/São Félix/Ba, a barragem Pedra do Cavalo, 
inaugurada em 1983, localiza-se no Rio Paraguaçu, a cerca de 40 km de sua foz na Baía de 
Todos os Santos, entre os municípios de Cachoeira e Governador Mangabeira. 
 
O reservatório é formado pela barragem principal e dois diques auxiliares. A barragem 
principal é constituída de enrocamento com núcleo de argila, tem altura máxima de 142 m e 
comprimento de 470 m. Os dois diques foram construídos em solo compactado e têm altura 
máxima de 26,5 m e 20,0 m e comprimento de 435 m e 200 m, respectivamente. O 
vertedouro de superfície conta com cinco comportas tipo segmento, de 18 m de altura por 
15 m de largura. 
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A soleira das comportas está na cota 106,00 m. A capacidade máxima de descarga é de 
12.000 m³/s. Os usos mais relevantes da represa de Pedra do Cavalo são abastecimento 
populacional, abastecimento industrial, geração de energia elétrica e controle de enchentes 
para evitar inundações nas cidades de Cachoeira e São Félix, localizadas a jusante da 
barragem. 
 
No plano de alocação da vazão regularizada pela barragem (79,0 m³/s, permanência 90%) 
foi previsto uma parcela de 21,0 m³/s destinada ao atendimento das demandas de água do 
Sistema Adutor de Pedra do Cavalo, valor a ser atingido, segundo relatório de projeto básico 
da barragem, após a implantação de três etapas de 7,0 m³/s. Atualmente, a vazão destinada 
para o Sistema Adutor de Pedra do Cavalo corresponde à 1ª etapa (7,0 m³/s), em 
funcionamento desde 1987. 
 
Em 2002, a Agência Nacional de Águas e Energia Elétrica (ANEEL) e a empresa Votorantin 
Cimentos Ltda firmaram um contrato de concessão para a construção e exploração do 
aproveitamento hidrelétrico (AHE) de Pedra do Cavalo, com vigência de 35 anos (cópia 
apresentada no Anexo I). De acordo com esse contrato, a operação do reservatório deve 
respeitar, entre outros, os seguintes elementos: N.A. máximo maximorum à cota 124,00 m; 
N.A. máximo normal à cota 114,50 m; N.A. mínimo operacional à cota 106,00 m; e descarga 
mínima de 10,0 m³/s. 
 
Com a entrada em funcionamento da Usina Hidrelétrica (UHE) Pedra do Cavalo, a partir de 
2005, a barragem passou a ser operada pela Votorantim Energia, que se reporta à 
Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia (CERB), empresa de economia mista 
vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, encarregada da gestão da barragem e Área de 
Preservação Permanente (APP) do respectivo reservatório. 
 
A vazão demandada para a geração de energia elétrica em cada uma das duas turbinas da 
UHE é da ordem de 80 m³/s, razão pela qual o volume da barragem pode ser reduzido 
significativamente, mesmo quando a usina opera com apenas uma turbina. 
 
A derivação de vazões e os níveis operacionais que podem decorrer dos critérios adotados 
na operação da UHE Pedra do Cavalo passaram a ser alvo de preocupações da Empresa 
Baiana de Água e Saneamento (EMBASA) quanto à segurança operacional dos seus 
sistemas de abastecimento de água. Até o advento da UHE, a EMBASA operou o 
reservatório procurando manter o nível d’água à cota média 116,00 m, condição que 
propiciava bom desempenho operacional das instalações de captação para abastecimento 
de água. 
 
Após a entrada em operação da UHE, reduziram-se os níveis d’água no reservatório, 
passando a elevatória de captação a funcionar sob condição mais desfavorável e, como 
seria de esperar, com menor desempenho operacional dos conjuntos motor bomba em 
relação à condição anterior, face ao aumento da altura manométrica de recalque. Na nova 
condição, as vazões para abastecimento são obtidas com maior consumo de energia, 
refletindo-se em acréscimo dos custos operacionais. Além desse aspecto, de acordo com a 
EMBASA, a captação em alturas de sucção mais profundas propicia o arraste de algas, que 
dificultam as operações de tratamento da água. 
 
Na tentativa de equacionar o conflito gerado pelo aproveitamento hidrelétrico de Pedra do 
Cavalo desde a sua concessão vem sendo discutido um Plano Operativo da UHE, até o 
presente momento não concretizado (EMBASA). 
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No processo de negociação, o Estado da Bahia cumpre o papel de permitente, a Votorantim 
Cimentos Ltda, de Permissionária, a EMBASA de Interveniente e a ANEEL de Anuente. Nas 
funções de fiscalização e gerenciamento da negociação, o Estado tem sido representado 
por sua entidade encarregada da gestão dos recursos hídricos, inicialmente 
Superintendência de Recursos Hídricos (SRH, atualmente extinta), depois Instituto de 
Gestão das Águas e Clima (INGÁ, atualmente extinto) e atualmente Instituto de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA). 
 
Quanto aos Comitês de Bacia Hidrográfica, entes do Sistema Nacional de Gestão dos 
Recursos Hídricos, estes constituem o “Parlamento das Águas”, espaço em que 
representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem e deliberam a respeito 
da gestão dos recursos hídricos compartilhando responsabilidades de gestão com o poder 
público. 
 
Comitê é um termo que indica uma comissão, junta, delegação ou reunião de pessoas, para 
debate e execução de ações de interesse comum. Enquanto bacia hidrográfica é um 
território delimitado por divisores de água cujos cursos d’água em geral convergem para 
uma única foz localizada no ponto mais baixo da região. Unindo os dois conceitos: Comitê 
de Bacia Hidrográfica (CBH) significa o fórum em que um grupo de pessoas, com diferentes 
visões e atuações, se reúne para discutir sobre um interesse comum – o uso d’água na 
bacia. 
 
O Estado da Bahia, apesar de possuir uma legislação de recursos hídricos desde 1995, 
iniciou o seu processo de implantação de um sistema de gestão das águas apenas em 
1999, por meio da implementação de uma estrutura organizacional diferente da instituída 
pela política federal, ao adotar um modelo que não incorporava os comitês de bacias 
hidrográficas. 
 
A composição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu foi baseada em resolução 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), através da Resolução nº 05/2000.  
Sua principal função consiste em estabelecer diretrizes para a formação e o funcionamento 
dos comitês de bacias hidrográficas, representando, através dos distintos segmentos da 
sociedade, tais como, usuários das águas de sua área de atuação, e das entidades civis de 
recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. 
 
O Decreto Nº 9.938 de 22 de março de 2006, cria o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraguaçu (CBHP), com área de atuação na respectiva bacia hidrográfica, nos termos da 
Resolução CONERH nº 10, de 14 de fevereiro de 2006, que aprovou sua proposta de 
instituição.  
 
A área de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu está inserida na 
Região Administrativa da Água III, de acordo com o Decreto nº 6.296, de 21 de março de 
1997, e apresenta os seguintes limites geográficos: ao Norte, a Bacia Hidrográfica do Rio 
Itapicuru; ao Sul, as Bacias Hidrográficas do Rio de Contas e do Recôncavo Sul; ao Oeste, 
a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; e ao Leste, as Bacias Hidrográficas do Rio 
Inhambupe e do Recôncavo Norte, totalizando uma área de 54.877 Km². 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu será composto pelos seguintes 
representantes: I - do órgão gestor de recursos hídricos do Estado; II - dos órgãos da 
estrutura administrativa do Estado, com atuação na bacia hidrográfica; III - de cada 
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categoria de usuários de águas, com atuação na bacia hidrográfica; IV - das organizações 
civis de recursos hídricos, com atuação comprovada na bacia hidrográfica; V - das entidades 
de ensino e pesquisa, com atuação comprovada na bacia hidrográfica, quando houver. § 1º - 
Poderão, ainda, integrar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu representantes 
dos municípios situados na área de abrangência da bacia hidrográfica. § 2º - O número de 
representantes do poder público será limitado à metade do total dos membros de 
representação paritária. § 4º - O número de representantes, titulares e suplentes, de cada 
setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua escolha e indicação serão 
estabelecidos no Regimento Interno do Comitê.   
 
O processo de escolha dos integrantes do Comitê será público, com ampla e prévia 
divulgação. O funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu atenderá 
ao disposto em seu Regimento Interno, em conformidade com os preceitos da Lei nº 9.843, 
de 27 de dezembro de 2005, e da Resolução CONERH nº 03, de 17 de janeiro de 2006. O 
Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu será aprovado por 
seus membros e publicado, no prazo máximo de sessenta dias, no Diário Oficial do Estado. 
 
O Comitê bacia Hidrográfica Paraguaçu é composto por representantes dos municípios de 
Cachoeira, Muritiba, Maragogipe, São Felix, Saubara, Jaguaripe, Salinas da margarida e 
Nazaré. No que se refere a essa unidade, o Plano de Bacia Hidrográfica, aprovado pelo 
CBH e previsto nas Políticas Nacional (“Lei das Águas”) e na Estadual (Lei Nº 11.612/09), é 
o instrumento responsável por fundamentar e orientar a implementação do Plano de 
Recursos Hídricos (PERH), compatibilizando os aspectos quantitativos e qualitativos do uso 
das águas, de modo a assegurar as metas e os usos neles previstos, na área da bacia ou 
RH considerada (BAHIA, 2013a). Ainda de acordo com o Bahia (2013a), tal plano visa 
desenvolver elementos e meios que permitam aos comitês, ao INEMA e aos demais 
componentes do Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos (SEGREH) gerirem de 
forma efetiva e sustentável os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, garantindo os 
usos múltiplos racional e sustentavelmente. 
 
Os principais impactos ambientais na bacia são atributos às atividades agropecuárias, ao 
extrativismo, ao desmatamento e utilização de agrotóxicos, às atividades antrópicas e 
industriais, ao lançamento de efluentes líquidos e à disposição inadequada de resíduos 
sólidos (Inema, 2018).  
 
Outro gerador de impacto no município e a Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, operada 
pelo Grupo Votorantim. Localizada nos municípios de Cachoeira e São Félix, segundo o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a usina está em 
atividade mas encontra-se com a licença de operação vencida desde fevereiro de 2009. 
 
Segundo parecer do ICMBio (2019), quando as turbinas da hidroelétrica entram em 
operação, liberam água doce da barragem no leito do Rio Paraguaçu, em direção à Baía de 
Iguape e à foz. No documento, o instituto explica que a vazão de água aleatória, do ponto de 
vista ecológico, em horários diversos e com volumes de água variados, provoca alterações 
abruptas na Baía de Iguape, diminuindo a salinidade da água. Pelo fato da vazão de água 
da usina não acompanhar o regime das marés, os organismos aquáticos não têm tempo de 
se adaptarem ou locomoverem, o que resulta em sua diminuição e morte. 
 
De acordo com os pareceres do ICMBio e dos peritos do MPF, a operação da usina e 
consequentes alterações ambientais podem colocar em risco a subsistência das 
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comunidades extrativistas ribeirinhas situadas nos municípios de São Félix, Cachoeira e 
Maragojipe, entre elas, diversas comunidades remanescentes de quilombolas. 
 
A Hidrelétrica de Pedra do Cavalo e composta dos principais rios: Paraguaçu, Capivari; 
Jaguaripe e Subaé. A bacia possui uma área de 54.877 km² e ocupa cerca de 10% do 
território da Bahia onde 86 municípios utilizam de seus serviços hidrológicos. 
 
Quanto a problemas relacionados a deslizamentos ou enchentes em virtude da ausência de 
cobertura vegetal e habitações ilegais, o CPRM (2014) definiu os seguintes locais com 
esses riscos: Bairro Milagres (Deslizamento), Caixa D´água (Deslizamento), Fontinha 
(Deslizamento), Salva Vidas / Rua da Linha (Deslizamento) Salva Vidas / Caanga (Queda 
de Blocos), Baixa Fria (Inundação / Enxurrada), Misericórdia (Deslizamento). 
 
Quanto as Unidades de Conservação existentes, a Área de Proteção Ambiental (APA) Lago 
de Pedra do Cavalo foi criada em 1997 com o objetivo de preservar a qualidade das águas 
do lago formado pela barragem de Pedra do Cavalo, responsável pelo abastecimento de 
água da Região Metropolitana de Salvador, além de outras cidades do recôncavo baiano, 
como o Município de Cachoeira.  
 
A região onde a área da APA está inserida caracteriza-se pela transposição de ambiente 
úmido mais ao sul, e semiárido ao norte da unidade. Próximo à barragem, entre Cachoeira e 
Governador Mangabeira, existem ilhas permanentes com formação de vegetais bastante 
preservadas indicadas para a observação espécies de aves migratórias. Entre os aspectos 
relevantes da APA estão a serra de conceição da feira, que faz limite com a unidade de 
conservação, de onde se tem uma visão privilegiada do Lago, observando deste ponto a 
confluência dos rios Paraguaçu e Jacuípe.  
 
Além deste, existe o porto Castro Alves, onde uma balsa faz a travessia de veículos para 
cabaceiras do Paraguaçu, tendo-se uma visão espetacular do lago, além de navegar pelas 
águas do rio. 
 
Alguns municípios da APA, que estão na região do recôncavo baiano, rica em história e 
manifestações culturais, como é o caso deste município em questão, possuem festas 
tradicionais como a da irmandade da Boa Morte. 
 
Mesmo com toda beleza, essa unidade de conservação apresenta diversos problemas 
ambientais como o lançamento de esgotos domésticos no lago, invasão de áreas de 
preservação permanente (margens do lago e nas matas ciliares dos rios tributários); 
depósito de lixo irregular, desmatamentos e queimadas e de práticas agrícolas na cota de 
inundação do lago. 
 
A Área de Preservação Ambiental (APA) Baía de Todos os Santos, criada em 1999 e 
localizada na Baía de mesmo nome, tem área estimada em 500 km² e abrange as águas de 
54 ilhas nela existentes, as quais pertencem aos municípios de Candeias, Cachoeira, 
Itaparica, Jaguaripe, Madre de Deus, Maragogipe, Salinas da Margarida, Salvador, Santo 
Amaro, São Francisco do Conde, Saubara, Simões Filho e Vera Cruz. É uma área de 
grande beleza e biodiversidade, com extensos manguezais em bom estado de preservação, 
remanescentes de Mata Atlântica e recifes de corais. Nas diversas ilhas ocorrem sítios 
arqueológicos e manifestações culturais como a procissão de Bom Jesus dos Navegantes, 
do Sr. de Veracruz, de N. Sra. das Neves e outras 
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Pela Lei nº 9985/2000 que institui o sistema nacional de unidades de conservação, áreas de 
proteção ambiental (APA) são áreas geralmente extensas, com certo grau de ocupação 
humana, dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
 
Outra unidade de conservação é a Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape (RESEX), 
que está inserida no estuário dos Rios Paraguaçu e Guaí, em um ecossistema 
fluviomarinho, abrangendo os municípios de Cachoeira e Maragojipe. Estima-se que 8 mil 
habitantes vivam diretamente da exploração da pesca artesanal e de atividades extrativistas 
marinhas e uma pequena parcela da agricultura de subsistência. 
 
Criada em 2000, a RESEX vem recebendo fortes impactos, principalmente da Barragem de 
Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo e do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, este último 
decorrente da política de expansão da atividade petrolífera no Brasil que atualmente se 
encontra abandonada. 
 
Importante salientar que de acordo com a Lei nº 9985/2000 as RESEX são utilizadas por 
populações locais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, áreas dessa categoria 
tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 
 
Em relação às unidades de conservação privadas encontram-se a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) da Peninha, uma área de preservação de floresta atlântica com 
350 ha criada em 2002 e a RPPN de São Joaquim da Cabonha, também de floresta 
atlântica com 257 ha, criada em 2000. 
 
Ainda de acordo com a Lei 9985/2000, denomina-se RPPN como uma unidade de 
conservação de domínio privado e perpétuo, com objetivo de conservação da 
biodiversidade, sem que haja desapropriação ou alteração dos direitos de uso da 
propriedade. Pode ser criada em áreas rurais e urbanas, não havendo tamanho mínimo para 
seu estabelecimento. 
 
Quanto a algumas áreas que sofrem impactos de origem antrópica, dentro do limite do 
município estão às áreas vulneráveis sujeitas à inundação ou deslizamento por conta da 
ausência de cobertura vegetal (desmatamento) e ocupação irregular. A ausência de políticas 
públicas que façam a devida fiscalização contribui para o aumento do risco nessas áreas, as 
quais são as seguintes: ladeira da cadeia, ladeira Manoel Vitório, Cucui de Brito e Cucui de 
Cabloco.  
 
Destacam-se ainda as áreas que possuem habitações em seus limites, porém de forma 
precária sem os devidos cuidados e com risco de desabamento, são elas: vilas dos três 
riachos e vila da rua da feira. Além dessas áreas foram identificadas regiões onde há a 
ocorrência de lixões ou de áreas degradadas em razão da disposição inadequada de 
resíduos sólidos ou rejeitos, essas regiões são: margens dos rios Caquende e Pitanga, 
ladeira Caquende, Estádio 25 Junho (fundo do estádio se encontra o antigo lixão) e a Vila 
residencial na rua da feira. 
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O Município de Cachoeira se encontra localizado em um trecho do vale do Rio Paraguaçú, 
às margens deste, consequentemente, muitas casas (principalmente na periferia) ocorrem 
em encostas. Mesmo com a conservação evidente de todo o patrimônio histórico, lixo 
entulho pode ser vistos ao longo das ruas da cidade. Dentre os diversos aspectos 
pesquisados pelo Censo 2015, aqueles relacionados ao estado da arte do saneamento 
estão apresentados abaixo.  
 

Tabela 35 – Formas de saneamento aplicadas no município 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2015. 

 

Nota-se que o município possui a rede geral como principal fonte de acesso à água dos 

seus domicílios. Já aqueles poços ou nascentes que se encontram fora das propriedades, 

são a principal fonte água em 10,19% dos domicílios de Cachoeira.  

 

Na Tabela 36 constam os destinos finais do esgoto produzido pelos domicílios do município 

analisado, em porcentagem de domicílios.  

 

Tabela 36 – Tipo de esgotamento sanitário 

Município 

Tipo de esgotamento sanitário 

Rede geral 

de esgoto 

ou pluvial 

Fossa 

séptica 

Fossa 

rudimentar 
Vala 

Rio, 

lago 

ou 

mar 

Outro 

tipo 

Não 

tinham 

Cachoeira 43,09 9,42 30,09 2,19 2,03 2,51 10,67 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2015. 

 

Os dados chamam a atenção para os valores de Cachoeira, que apresenta percentual 

relativamente alto de domicílios que não possuem nenhum tipo de esgotamento sanitário.  

 

Tal situação gera problema muito sério de saúde pública, pois, esses resíduos domésticos, 

quando não sofrem nenhum tipo de tratamento, entram em contato com a população de 

forma direta ou indireta, sendo uma fonte eminente de patógenos. Além dessa problemática, 

os dados também mostram outra situação preocupante: o descarte de esgoto em corpos 

hídricos. 

 

A Tabela 37 apresenta dados quanto a existência de banheiros ou sanitários de uso 

exclusivo do domicílio, em porcentagem de domicílios, no município estudado.  

 

Município 
Rede 

geral 

Poço ou 

nascente 

na 

propriedade 

Poço ou 

nascente 

fora da 

propriedade 

Carro-

pipa 

ou 

água 

da 

chuva 

Rio 

açude, 

lago ou 

igarapé 

Poço ou 

nascente 

na aldeia 

Poço ou 

nascente 

fora da 

aldeia 

Outras 

Cachoeira 74,01 8,72 10,19 1,85 2,91 - - 2,31 
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Tabela 37 – Existência de banheiros ou sanitários de uso exclusivo do domicílio 

Município 

Existência de banheiros ou sanitários de uso exclusivo do domicílio 

Tinham banheiro de 

uso exclusivo do 

domicílio 

Tinham sanitário 

Não tinham 

banheiro nem 

sanitário 

Cachoeira 80,94 8,39 10,67 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2015. 

 

Os dados evidenciam que o município ainda exista um considerável número de domicílios 

que não têm banheiros ou sanitários. Esses dados reforçam a condição precária em que se 

encontra o município quanto ao esgotamento sanitário.  

 

Com base no panorama atual do saneamento na cidade de Cachoeira, é possível concluir 

que os sistemas de abastecimento de água e o esgotamento sanitário estão carentes de 

melhorias significativas. De modo geral, os municípios analisados apresentaram condições 

graves, principalmente de saúde pública e impactos ambientais.   
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5 SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
5.1 Panorama atual do Saneamento Básico no Município 
 
A gestão dos resíduos sólidos urbanos se enquadra no sistema de saneamento básico dos 
municípios. A tabela a seguir mostra o panorama da situação demográfica e de saneamento 
básico do Município de Cachoeira.  
 
Tabela 38 – Panorama da situação demográfica e de saneamento básico do Município de Cachoeira 

Município Cachoeira 

Demografia  

População (2018) (1) 33.861 

Pop Urbana (3, 4) 17.326 

% Pop Urbana (3, 4) 51% 

Pop Rural (3, 4) 16.535 

% Pop Rural (3, 4) 49% 

IDH 0,647 

Saneamento básico, controle e participação social (2)  

Esgotamento adequado 51,40% 

Urbanização de vias públicas 19,60% 

Política PMSB Em elaboração 

Plano PMSB Em elaboração 

Licenças ambientais relativas aos sistemas de manejo de RSU Não 

Órgão responsável para regulação de SB definido Não 

Conselho Municipal de Saneamento Não 

Outros conselhos que participam no controle dos serviços de SB Não 

Mecanismos de participação da comunidade no controle dos serviços de SB Não 

Fundo Municipal de Saneamento Básico Não 

Sistema municipal de informações de caráter público sobre os serviços de 
saneamento 

Não 

Ouvidoria municipal ou central de atendimento ao cidadão para recebimento 
de reclamações ou manifestações sobre os serviços de saneamento 

Não 

Consórcios (2)  

Abastecimento de água Não 

Esgotamento Não 

Manejo de águas pluviais Não 

Manejo de RSU Não 

Fontes: 

(1) Estimativa para 2018, https://cidades.ibge.gov.br/ 

(2) IBGE: MUNIC - Suplemento Aspectos gerais da gestão da política de saneamento básico 

(3) IBGE: Sinopse do Censo Demográfico 2010 

(4): Estimativa a partir da distribuição conforme censo IBGE 2010 
 

 
5.2 Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 10004:2004, e o 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), através de sua Resolução n°005/1993, 
definem resíduos sólidos como: 
 

Resíduos no estado sólido e semissólido que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e serviços de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (NBR n° 
10004:2004, Res. Conama n°005/1993). 

 
Com relação à origem e natureza, os resíduos sólidos são classificados em: domiciliar; 
comercial; varrição e feiras livres; serviços de saúde; portos, aeroportos e terminais 
rodoviários e ferroviários; industriais; agrícolas e resíduos de construção civil. 
 
Em relação à responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos pode-se agrupá-los 
em dois grandes grupos: 
 

● Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) compreendem os resíduos domésticos, comerciais 
e públicos. 
 

● Resíduos Especiais compreendem os resíduos industriais, da construção civil, 
radioativos, de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, agrícolas e de 
serviços de saúde. 
 

De acordo com a NBR 8419:1992 da ABNT, os Resíduos Sólidos Urbanos são definidos 
como “resíduos sólidos gerados num aglomerado urbano, excetuados os resíduos 
industriais perigosos, hospitalares sépticos e de aeroportos e portos” (Abnt, 1992). 
 
5.2.1 Caracterização física e gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 
 
Os resíduos sólidos podem ser classificados por suas características físicas, sendo estas: 
geração per capita, composição gravimétrica, peso específico aparente, teor de umidade e 
compressividade. (J.M, 2011) 
 
Nos levantamentos realizados no município foram informados os seguintes dados em 
relação à coleta e geração de RSU: 
 

● RSU coletados: 330 toneladas por mês;  
● Taxa de cobertura de coleta na área urbana: 100%; 
● Taxa de cobertura de coleta na área rural: 30%. 

 
Como o município não participou da última versão publicada do "Diagnóstico do Manejo de 
Resíduos Sólidos Urbanos – 2017", do SNIS, aplicam-se para efeito de caracterização física 
e gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos produzidos nas zonas urbana e rural, os dados 
médios derivados destas informações. 
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Com estes valores calcula-se a geração diária total de RSU no Município de Cachoeira de 
16,7 t/dia, com uma geração relativa média de 0,49 quilogramas por habitante/dia 
(kg/hab*dia), sendo 8,6 t/dia da população urbana, e 8,2 t/dia da população rural. 
 
Observa-se ainda uma diferença entre geração e a coleta de RSU, isto é, 5,7 t/dia resíduo 
não são coletados devido à taxa de cobertura de coleta ser de apenas 30% na área rural.  
 
Os parâmetros básicos de geração e coleta RSU no Município de Cachoeira são resumidos 
na tabela a seguir. 
 

Tabela 39 – Parâmetros básicos de geração de RSU no Município de Cachoeira 

Critério Unidade Cachoeira 

População (2018) (1) pessoas 33.861 

População Urbana (2) pessoas 17.326 

População Rural (2) pessoas 16.535 

Coleta RSU t/dia 11,00 

Taxa de cobertura coleta urbana % 100 

População urbana atendida pessoas 17.326 

Taxa de cobertura coleta rural % 30 

População rural atendida pessoas 4.961 

População atendida total pessoas 22.286 

Coleta RSU urbano t/dia 8,6 

Coleta RSU rural t/dia 2,4 

Geração RSU urbano t/dia 8,6 

Geração RSU rural t/dia 8,2 

Geração RSU total t/dia 16,7 

Diferencial Geração - Coleta t/dia 5,7 

Geração relativa média  kg/hab/dia 0,49 

Fontes 
(1): Estimativa para 2018, https://cidades.ibge.gov.br/ 
(2): Estimativa a partir da distribuição conforme censo IBGE 2010 

 
As Figuras 60 e 61 apresentam os mapas com os aglomerados urbanos e povoados com 
geração de RSU, assim como os pontos relevantes de geração de RSU, como feiras, 
mercados e resíduos especiais no município. 
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Figura 60 – Aglomerados urbanos no Município de Cachoeira 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Figura 61 – Localização de pontos relevantes de geração de resíduos sólidos no Município de Cachoeira 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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5.2.2 Caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos  

 
A caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos ou composição física expressa o 
percentual de cada componente presente em relação ao peso total da amostra estudada. 
Esta permite que sejam conhecidas as frações dos diferentes tipos de resíduos, sendo 
dessa forma uma ferramenta para que seja definido o gerenciamento adequado do ponto de 
vista sanitário e economicamente viável. As frações normalmente distribuem-se em matéria 
orgânica, papel, papelão, plástico rígido, plástico mole, metais, vidro, borracha, madeira, 
trapos, etc. 
 
Os resíduos foram triados nos seguintes grupos: matéria orgânica, papel e papelão, plástico 
mole, plástico duro, vidro, multicamada, metais, perigosos/eletroeletrônicos, 
trapos/têxteis/couro, madeira, lixo sanitário e fraldas. 
 

Foram realizadas amostragens dos resíduos gerados na zona urbana do município e na 
área rural, oriundos da coleta convencional.  
 
A amostra utilizada da coleta convencional abrangeu todo o território do município atendido 
pelo serviço de coleta, já que os caminhões compactadores vão ao destino final uma vez por 
dia. A Figura 62 retrata o descarregamento dos resíduos no local de destinação final. 
 

Figura 62 – Caminhão descarregando resíduos de Cachoeira no Aterro Recôncavo Sul 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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Figura 63 – Amostra de resíduos separadas para realização do estudo de composição gravimétrica e 

resíduos separados por categoria – zona urbana 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Figura 64 – Amostra de resíduos separadas para realização do estudo de composição gravimétrica e 

resíduos separados por categoria – zona rural 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Os resultados obtidos com a composição gravimétrica do RSU de Cachoeira estão 
apresentados na tabela a seguir. 
 

Tabela 40 – Resultados do estudo gravimétrico de RSU no Município de Cachoeira 

Tipo de material Amostra Área Urbana (%) Amostra Distritos (%) 

Matéria orgânica 74,52 67,40 

Papel/Papelão 1,75 4,18 

Plástico Mole 1,82 1,50 

Plástico Duro 2,85 2,52 



118 

 

Endereço fiscal: Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante, nº 3995, sala 27, CXPST 343. Casa Caiada – Olinda/PE – Brasil. CEP 
53.040-000. Endereço comercial: Rua Brigadeiro Melibeu, nº 247. Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE – Brasil. CEP 54.400-135. 

Insc. Mun. BRASILENCORP: 054322-5 | CNPJ BRASILENCORP: 40.849.028/0001-12 
Insc. Mun. BRENCORP: 061.942-6 | CNPJ BRENCORP: 10.789.230/0001-35 

Tipo de material Amostra Área Urbana (%) Amostra Distritos (%) 

Vidro 0,09 - 

Multicamadas (“Tetra-
Pak”) 

1,23 0,37 

Metais 0,84 0,97 

Perigosos/Eletroeletrônic
os 

- - 

Trapos/Têxteis/Couro 1,75 0,45 

Lixo Sanitário/Fralda 15,15 22,62 

Madeira - - 

TOTAL 100 100 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Ao analisar os resultados obtidos verifica-se que, conforme a tendência nacional, os 
resíduos mais gerados foram orgânicos, representando 74,52% da amostra da área urbana 
e 67,40% na área rural. 
 
O segundo resíduo com maior geração nas áreas urbana e rural foi o lixo sanitário e fralda, 
com 15,15% e 22,62%, respectivamente. 
 
O terceiro resíduo mais gerado na área urbana foi o plástico, que somando seus subtipos 
(mole e duro) obteve o valor de 4,67%. Enquanto na zona rural, a maior geração foi 
registrada pelo papel/papelão com 4,18% de participação. 
 
Extrapolando o estudo gravimétrico à população urbana e rural do município, calcula-se a 
estimativa da composição e quantidades coletadas conforme o quadro a seguir. 
 

Quadro 3 – Estimativa da composição gravimétrica de RSU no Município de Cachoeira 

Cachoeira 

Composição gravimétrica (1) 

Área Urbana Área Rural Município 

% kg/d % kg/d kg/d 

MO Matéria orgânica 74,52 6.373 67,4 1.650 8.023 

MRS Papel/ Papelão 1,75 150 4,18 102 252,0 

Plástico Mole 1,82 156 1,5 37 192,4 

Plástico Duro 2,85 244 2,52 62 305,4 

Vidro 0,09 8 - - - 

Multicamadas (“Tetra-Pak”) 1,23 105 0,37 9 114,2 

Metais 0,84 72 0,97 24 95,6 

Total Mat. Reciclável Seco 8,58 734 9,54 234 967 

Rejei
tos e 
outro
s 

Perigosos/ Eletroeletrônicos - - - - - 

Trapos/ Têxteis/ Couro 1,75 150 0,45 11 160,7 

Resíduos Sanitários/ Fralda 15,15 1.296 22,62 554 1.849,4 

Madeira - - - - - 

Total Rejeitos e Outros 16,9 1.445 23,07 565 2.010 

TOTAL 100 100 8.551,6 100 2.448,6 
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(1) Estudo gravimétrico Brencorp, Agosto 2019 

MRS: Material Reciclável Seco 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
5.2.3 Classificação dos tipos de resíduos 
 
A PNRS (Lei nº 12.305/2010) classifica os resíduos segundo a origem e segundo a 
periculosidade.  
Quanto à origem, podem ser:  
 

● Resíduos sólidos urbanos: 
o Resíduos sólidos domiciliares – RDO; 
o Resíduos de limpeza pública - RPU;  

● Construção civil;  
● Serviços de saúde, podendo ser incluídos os resíduos de cemitérios;  
● Serviços de saneamento básico;  
● Industriais;  
● Serviços de transporte 
● Atividades agrossilvopastoris;  
● Mineração; 
● Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços (grandes geradores, como 

shopping centers, hotéis etc.). 
 

Quanto à periculosidade, os resíduos podem ser perigosos e não perigosos.  
 
Uma das formas de classificação dos resíduos pode ser por geração (por tipologia, por 
etapa do processo produtivo e por periculosidade) e por destinação final (por tipologia, por 
etapa do processo produtivo e por periculosidade) (BRASIL, 2012a). 
 
A seguir, uma breve caracterização geral das classes de resíduos conforme origem, 
regulamentos específicos e a sua situação no município conforme levantamento 
participativo. 
 

● Resíduos Domiciliares (RDO) 
 
Os resíduos secos são constituídos principalmente por materiais recicláveis secos (MRS), 
entre estes embalagens fabricadas a partir de plásticos, papéis, vidros e metais diversos, 
ocorrendo também produtos compostos como as embalagens “longa vida” (Tetrapak) e 
outros. Entre os MRS, há predominância de produtos fabricados com papéis (41%) e 
plásticos (42%) (Iclei, 2012). 
 
Os resíduos orgânicos representam em torno de 50% dos RSU na média brasileira. São 
constituídos principalmente por restos oriundos do preparo dos alimentos. Contém partes de 
alimentos in natura, como folhas, cascas e sementes, restos de alimentos industrializados e 
outros. Desta forma, podem ser diferenciados por “Bio-resíduos” (resíduos de jardinagem 
etc.) e “Resíduos de cozinha”, com características específicas no tratamento por 
compostagem ou biodigestão. 
 
Os rejeitos referem-se às parcelas contaminadas dos resíduos domiciliares: embalagens 
que não se preservaram secas, resíduos úmidos que não podem ser processados em 
conjunto com os demais, resíduos das atividades de higiene e outros tipos. Segundo os 
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estudos que embasaram o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, correspondem a 16,7% do 
total, em uma caracterização média nacional. (Brasil, 2012b). 
 

● Resíduos da Limpeza Pública (RLP) 
 
As atividades de limpeza pública, definidas pela Política Nacional de Saneamento Básico, 
Lei nº 11.445/2007, dizem respeito a: varrição, capinação, podas e atividades correlatas; 
limpeza de praias; limpeza de escadarias, monumentos, sanitários, abrigos e outros; 
raspagem e remoção de terra e areia em logradouros públicos, desobstrução e limpeza de 
bueiros, bocas de lobo e correlatos, e limpeza dos resíduos de feiras públicas e eventos de 
acesso aberto ao público. 
 
Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas dimensões, 
principalmente os carreados pelo vento e os resíduos descartados em espaços públicos 
pela população (“littering”). É comum a presença de areia e terra, folhas, pequenas 
embalagens e pedaços de madeira, fezes de animais e outros.  
 
As atividades de varrição, muitas vezes limitam-se às vias centrais e centros comerciais dos 
municípios e mesclam-se com as atividades de caráter corretivo, realizadas em pontos 
viciados de acúmulo de resíduos. Observa-se muitas vezes a presença significativa de 
resíduos da construção e demolição, inclusive solo, resíduos volumosos e resíduos 
domiciliares. (Brasil, 2012b). 
 

● Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCC)  
 
Nestes resíduos predominam materiais trituráveis como restos de alvenaria, argamassa, 
concreto, asfalto, e solo, todos designados como RCC classe A (reutilizáveis ou recicláveis) 
e correspondem a 80% da composição típica desse material.  
 
Participam ainda materiais facilmente recicláveis, como embalagens em geral, tubos, fiação, 
metais, madeira e o gesso. Este conjunto é designado como RCC classe B (recicláveis para 
outras destinações) e corresponde a quase 20% do total, contudo, metade é debitada de 
madeira, bastante usada na construção. O restante dos RCC são os resíduos para os quais 
não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam 
a sua reciclagem/recuperação, e os resíduos potencialmente perigosos como alguns tipos 
de óleos, graxas, impermeabilizantes, solventes, tintas e baterias de ferramentas. (BRASIL, 
2012b). 
 
No diagnóstico participativo foi levantado que os resíduos de construção civil são reusados 
para aterro. 
 

● Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 
 
Para melhor controle e gerenciamento, estes resíduos são divididos em grupos da seguinte 
forma: Grupo A (potencialmente infectante: produtos biológicos, bolsas transfusionais, peças 
anatômicas, filtros de ar, gazes etc.); Grupo B (químicos); Grupo C (rejeitos radioativos); 
Grupo D (resíduos comuns, inclusive recicláveis) e Grupo E (perfurocortantes).  
 
A observação de estabelecimentos de serviços de saúde tem demonstrado que os resíduos 
dos Grupos A, B, C e E correspondem juntos a no máximo 25% do volume total. Desse 
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percentual verifica-se que a grande maioria de RSS é do Grupo D, sendo resíduos comuns 
e passíveis de reciclagem desde que separados na origem. (Brasil, 2012b). 
 
No levantamento participativo, os postos de saúde do Programa Saúde da Família (PSF) 
foram identificados como potenciais geradores de RSS.  
 
No Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/SUS) constam 13 Unidades 
de Saúde Familiar de gestão municipal (USF Oscar Reis, USF Maria Madalena, USF 
Marciana Andrade do Carmo, USF Justiniano de Jesus, USF Izidro Lobo, USF Carlos 
Santos Lago, USF Bom Jesus, USF Aristides Novis, USF Antônio Estevão, USF Ancieto 
Machado, USF Almerita da Silva Moreira, USF Agnaldo Ribeiro Costa), a Policlínica 
Municipal Alberico da Silva Dias de gestão dupla, de gestão estadual a Sala de 
Estabilização de Santiago do Iguape, SAE DST AIDS, CEO Dr José Carlos Peixoto Pereira, 
Centro de Promoção a Saúde Edgard Teixeira Rocha, Centro de Atenção Psicossocial Ana 
Nery, Centro de Fisioterapia Juracy Cunha Rocha. Como entidade sem fins lucrativos 
constam o Hospital São João de Deus, a Clínica Adventista Bahia, APAE Cachoeira, Pro 
Vida e Casa Lar. 
 

● Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 
 
São gerados em atividades relacionadas ao saneamento básico como tratamento da água e 
esgoto, manutenção dos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais. Esses 
resíduos são resultantes dos processos aplicados em Estações de Tratamento de Água 
(ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), ambos envolvendo cargas de matéria 
orgânica e resíduos dos sistemas de drenagem, com predominância de material inerte 
proveniente principalmente do desassoreamento de cursos d’água (Brasil, 2012b). 
 
Na oficina do diagnóstico participativo foi destacado, entre áreas inadequadas para a 
disposição de resíduos sólidos e pontos críticos no município, a existência de estações de 
tratamento de esgotos (ETEs) que “não têm certeza” de que os resíduos estão sendo 
tratados adequadamente. 
 

● Resíduos Sólidos Cemiteriais 
 
Parte dos resíduos gerados nos cemitérios se sobrepõe a outros tipos de resíduos, como os 
resíduos da construção e manutenção de jazigos, resíduos secos e resíduos verdes dos 
arranjos florais e similares, e resíduos de madeira provenientes de caixões. Os resíduos da 
decomposição de corpos (ossos e outros), provenientes do processo de exumação são 
específicos deste tipo de instalação (Brasil, 2012b). 
 

● Resíduos de Óleos Comestíveis, Óleo de Cozinha Usado (OCU) 
 
Óleos Comestíveis Usados (OCU) são gerados no processo de preparo de alimentos e 
provêm das fábricas de produtos alimentícios, do comércio especializado (restaurantes, 
bares e congêneres) e também de domicílios. Apesar dos pequenos volumes gerados são 
resíduos preocupantes devido aos impactos que provocam nas redes de saneamento e em 
cursos d’água. Apesar de não serem sólidos, costumeiramente vêm sendo geridos em 
conjunto com os resíduos sólidos em geral. Quando coletados de forma separada, são 
recicláveis para fabricação de sabão e biodiesel (Brasil, 2012b). 
 

● Resíduos Industriais  
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Os resíduos industriais são bastante diversificados e foram disciplinados anteriormente à 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela Resolução Conama nº 313/2002. A partir da sua 
edição os seguintes setores industriais devem enviar registros para o Inventário Nacional 
dos Resíduos Industriais: indústrias de preparação de couros e fabricação de artefatos de 
couro; fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e 
produção de álcool; fabricação de produtos químicos; metalurgia básica; fabricação de 
produtos de metal; fabricação de máquinas e equipamentos, máquinas para escritório e 
equipamentos de informática; fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 
carrocerias; e fabricação de outros equipamentos de transporte (BRASIL, 2012b). 
 
Na oficina do diagnóstico participativo foram levantados, entre os principais geradores de 
resíduos, a Santex – Indústria de papéis e a indústria beneficiadora de couro Mastrotto 
Brasil S.A. como potencial gerador de RSI. 
 

● Resíduos dos Serviços de Transportes 
 
São gerados em atividades de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário, inclusive 
os oriundos das instalações de trânsito de usuários como rodoviárias, portos, aeroportos e 
passagens de fronteira. São tidos como resíduos capazes de veicular doenças entre 
cidades, estados e países. 
 
São citados entre estes resíduos: resíduos orgânicos provenientes de cozinhas, refeitórios e 
serviços de bordo, sucatas e embalagens em geral, material de escritório, resíduos 
infectantes, resíduos químicos, cargas em perdimento, apreendidas ou mal acondicionadas, 
lâmpadas, pilhas e baterias, resíduos contaminados de óleo, e os resíduos de atividades de 
manutenção dos meios de transporte (Brasil, 2012b). 
 
Na oficina do diagnóstico participativo foram levantadosmos meios de acesso ao município: 
Ferroviário, por onde passa a linha de carga, mas não transporta passageiros; e Aquático 
com acesso pelo estuário do Rio Paraguaçú. 

 
● Resíduos Agrosilvopastoris. 

 
São diferenciados em resíduos com características orgânicas ou inorgânicas. Para os de 
natureza orgânica devem-se considerar os resíduos de culturas perenes (café, banana, 
laranja, coco, etc.) e temporárias (cana, soja, milho, mandioca, feijão, etc.). Quanto às 
criações de animais, precisam ser consideradas as de bovinos, equinos, caprinos, ovinos, 
suínos, aves e outros, bem como os resíduos gerados nos abatedouros e outras atividades 
agroindustriais. Também estão entre estes, os resíduos das atividades florestais. 
 
Já os resíduos de natureza inorgânica abrangem os agrotóxicos, os fertilizantes e os 
produtos farmacêuticos e as suas diversas formas de embalagens. Os grandes volumes de 
resíduos gerados e as características daqueles que são de natureza orgânica têm pautado a 
discussão das possibilidades de seu aproveitamento energético visando à redução das 
emissões de gases por eles causadas (Brasil, 2012b). 
 
Na oficina do diagnóstico participativo foram levantadas as atividades econômicas mais 
fortes e agrosilvopastoris do município: 
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● A Região do Tabuleiro, com agricultura de subsistência ligada aos quilombos (e 
pesca); 

● A Agricultura Familiar de mandioca e hortaliças; 
● A pecuária de bovinos; 
● O beneficiamento de aves para exportação para Arábia saudita e Emirados Árabes 

(comida Hallal); 
● Mandioca para o beneficiamento da farinha (Puba – mandioca – maniçoba); 
● Produção de eucalipto pelo COOPENER. 

 
● Resíduos da Mineração 

 
Os resíduos de mineração são específicos de algumas regiões brasileiras que, pelas suas 
condições geográficas têm estas atividades mais desenvolvidas. Os dois tipos gerados em 
maior quantidade são os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais retirados da 
cobertura ou das porções laterais de depósitos mineralizados pelo fato de não apresentarem 
concentração econômica no momento de extração. Podem também ser constituídos por 
materiais rochosos de composição diversa da rocha que encerra depósito. 
 
Os rejeitos são os resíduos provenientes do beneficiamento dos minerais, para redução de 
dimensões, incremento da pureza ou outra finalidade. Somam-se a esses, os resíduos das 
atividades de suporte: materiais utilizados em desmonte de rochas, manutenção de 
equipamentos pesados e veículos, atividades administrativas e outras relacionadas. Os 
minerais com geração mais significativa de resíduos são as rochas ornamentais, o ferro, o 
ouro, titânio, fosfato e outros (Brasil, 2012b). 
 
Na oficina do diagnóstico participativo não foram identificadas atividades de mineração em 
Cachoeira. 
 

● Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 
 
São constituídos os Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) por pilhas e 
baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz mista), óleos 
lubrificantes (OLUC) e suas embalagens, agrotóxicos e suas embalagens, e embalagens em 
geral, sem ser de vidro. 
 
Vários dos resíduos com logística reversa têm a gestão disciplinada por resoluções do 
Conama e Acordos Setoriais específicos, conforme figura a seguir. 
 

Figura 65 – Acordos e frações de resíduos sujeitos da logística reversa 



124 

 

Endereço fiscal: Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante, nº 3995, sala 27, CXPST 343. Casa Caiada – Olinda/PE – Brasil. CEP 
53.040-000. Endereço comercial: Rua Brigadeiro Melibeu, nº 247. Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE – Brasil. CEP 54.400-135. 

Insc. Mun. BRASILENCORP: 054322-5 | CNPJ BRASILENCORP: 40.849.028/0001-12 
Insc. Mun. BRENCORP: 061.942-6 | CNPJ BRENCORP: 10.789.230/0001-35 

 
Fonte: Adaptado de GFA/EQO NIXUS, 2016. 

 
Os equipamentos eletroeletrônicos são de pequeno e grande porte e incluem todos os 
dispositivos de informática, som, vídeo, telefonia, brinquedos e outros, os equipamentos da 
linha branca, como geladeiras, lavadoras e fogões, pequenos dispositivos como ferros de 
passar, secadores, ventiladores, exaustores e outros equipamentos dotados, em geral, de 
controle eletrônico ou acionamento elétrico. 
 
As pilhas e baterias são de várias dimensões, desde os dispositivos de muito pequeno porte 
até as baterias automotivas. Os pneus, também são de portes variados e têm condições 
obrigatórias de gestão para as peças acima de 2 kg, de acordo com a Resolução Conama nº 
416 de 30 de setembro de 2009 (Brasil, 2012b). 
 

● Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços (grandes 
geradores, como shopping centers, hotéis etc.) 
 

São resíduos com características físicas semelhantes de RSU, mas são pela quantidade 
gerada em geral de responsabilidade de coleta e tratamento dos geradores. 
 
Na oficina do diagnóstico participativo foram levantadas, entre os principais geradores de 
resíduos sólidos no município: comércio, supermercados, bares, além de duas indústrias e 
resíduos da construção civil. 
 
5.2.4 Quantificação da contribuição per capita dos RSU e do resíduo sólido 

domiciliar 
 
Monteiro et al. (2001) apontaram a variação da geração de RSU per capita de acordo com o 
tamanho da cidade e sua população. Dessa forma, para o tamanho de cidade pequena é 
considerada uma população urbana até 30 mil habitantes e geração per capita de 0,5 
kg/hab./dia; para cidade com tamanho médio considera-se a população de 30 mil a 500 mil 
habitante com geração em torno de 0,5 à 0,8 kg/hab./dia; cidade com tamanho grande tem 
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500 mil a 5 milhões de habitantes e geração de lixo de 0,8 à 1,0 kg/hab./dia; e por fim para 
uma megalópole é considerada população acima de 5 milhões e uma geração per capita 
acima de 1,0 kg/hab./dia. 
 
O índice de produção per capita domiciliar se refere ao RDO e diferencia do per capita total, 
pois este último considera o acréscimo da produção de outros tipos de RSU coletados pelos 
serviços de limpeza pública (RPU), como os de varrição, o de serviços congêneres, entre 
outros. Ou seja, RSU = RDO + RPU. É importante contabilizar os valores da produção total 
para o dimensionamento do sistema de limpeza urbana e dos equipamentos que serão 
utilizados para o manejo de resíduos sólidos.  
 
O “Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia” 
adota no “Diagnóstico dos Resultados dos Levantamentos e Pesquisas Realizadas” 
(Relatório 1, Tomo 1.2, Parte 2, Volume 21, 2012) os valores do “Banco de Dados do 
Sistema de Limpeza Urbana e Caracterização do Destino Final de Resíduos Sólidos de 96 
Municípios da Bahia”, elaborado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional 
(CAR), em 2004. Por motivos de atualidade de dados, opta-se para os cálculos de RSU pela 
base de dados do SNIS. Para fins de estimativa, calcula-se a quantidade de RDO e RPU 
pela proporção pesquisada pela CAR em 2004, cruzando com os valores de RSU 
apresentados. 
 
Respeitando a faixa populacional conforme estudo da CAR, calculam-se para estimativas de 
dimensionamento de serviços de coleta de RDO e de limpeza pública na área urbana do 
Município de Cachoeira os valores diários para o ano base 2018, apresentados na tabela 
abaixo. 
 
Tabela 41 – Geração de resíduos domiciliares (RDO) e de serviços de limpeza pública (RPU) na área 

urbana do Município de Cachoeira (2018) 

Critério Unidade Cachoeira 

RDO urbano t/dia 6,1 

RPU urbano t/dia 2,5 

RSU urbano t/dia 8,6 

Massa coletada (RDO + RPU) per capita 
em relação à população urbana 

kg/hab/dia 
IN021 - SNIS-RS 2017 

0,49 

RSU gerado total  t/dia 16,7 

Fontes: Governo do Estado da Bahia, 2012; SNIS: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos - 2017 - dados médios conforme faixa populacional; dados de coleta de RSU informados 
pelo município 

 
Conforme informado, estima-se a geração diária total de RSU no Município de Cachoeira 
em 16,7 t/dia, com uma geração relativa média de 00,49 kg/hab*dia, sendo 8,6 t/dia da 
população urbana, e 8,2 t/d da população rural. 
 
Observa-se ainda uma diferença entre geração e coleta de RSU, visto que cerca de 5,7 t/dia 
de RSU não são coletados, devido à taxa de cobertura de coleta de 30% na área rural.  
 
No âmbito deste PMGIRS, foi realizado um estudo gravimétrico nas áreas urbana e rural, 
indicando que, conforme a tendência nacional, os resíduos mais gerados foram orgânicos, 
representando 74,52% da amostra da área urbana e 67,40% na área rural. O total de 
material seco reciclável corresponde a 8,6% na área urbana e 9,6% na área rural. Rejeitos e 
outros somam 16,9% na área urbana e 23,1% na área rural. 
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As 8,6 toneladas/dia de RSU urbanos são compostos por 6,1 t/dia de resíduos domiciliares 
(RDO) e 2,5 t/dia de resíduos públicos (RPU). 
 
5.3 Sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos 
 
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são um grupo composto pelos resíduos domiciliares 
(RDO) e resíduos de limpeza pública (RPU), conforme definição dada pela Lei nº 
12.305/2010. A coleta e transporte desses resíduos até a área de disposição final são objeto 
de contrato entre a Prefeitura Municipal e empresa privada. O órgão da administração 
pública responsável pela gestão e fiscalização deste contrato é a Secretária de Obras e 
Serviços Públicos, que ainda executa de forma direta serviços de varrição, dentre outros. 
Também são resíduos coletados, transportados e tratados por terceiros os resíduos de 
serviços de saúde. 
 
5.3.1 Caracterização da estrutura operacional e gerencial do sistema de limpeza 

urbana 
 
O órgão municipal responsável pela gestão e manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
do município Cachoeira é a Secretaria de Obras e Meio Ambiente (SOMA), com natureza 
jurídica de Administração Pública Direta. O órgão é responsável pelos serviços de 
planejamento, regulação, fiscalização e execução de serviços, no âmbito da gestão dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  
 
A empresa terceirizada ARQTEC é a responsável pela destinação final dos resíduos, que 
ocorre no Aterro Recôncavo Sul, situado no município de Muritiba/Ba. Quanto aos resíduos 
de serviços de saúde, a RETEC é a responsável pela coleta, transporte e disposição final 
destes. Enquanto a prefeitura executa os serviços de coleta, varrição, poda de arvores, 
serviços congêneres. 
 
A Figura 66 sintetiza o organograma dos serviços realizados referentes ao gerenciamento 
dos resíduos no município, de forma que para cada tipo de serviço existe um responsável 
legal, seja ele do efetivo público, ou terceirizado. 
 

Figura 66 – Organograma da situação administrativa dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos do Município de Cachoeira 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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O Decreto nª 7.217/2010, que regulamenta a Lei nª 11.445/2007 (Política Nacional de 
Saneamento Básico) define regulação como: 
 

[...] Todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço 
público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto 
socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por 
sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros 
preços públicos” e fiscalização como “atividades de acompanhamento, 
monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento 
de normas e regulamentos editados pelo poder público e a utilização, 
efetiva ou potencial, do serviço público (Decreto nª 7.217/2010; Lei nª 
11.445/2007). 

 
O artigo 31 define que as atividades administrativas de regulação, organização, e 
fiscalização dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 
diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, inclusive 
consórcio público do qual participe; ou mediante delegação, por meio de convênio de 
cooperação, a órgão ou entidade de outro ente da Federação ou a consórcio público do qual 
não participe, instituído para gestão associada de serviços públicos. 
 
No Município de Cachoeira foi possível identificar a fragilidade no sistema de gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos e a inexistência de regulação e fiscalização eficazes dos 
serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. A única fiscalização que ocorre 
no município é referente à execução dos serviços realizados. 
 
As instalações físicas do setor operacional compreendem a nível administrativo três 
almoxarifados, e a nível operacional uma oficina e um pátio de guarda/manutenção (Figura 
67). Todas estas estruturas se encontram em bom estado de conservação. 
 
Existe ainda um escritório para gerenciamento e administração, onde funciona o setor de 
limpeza urbana, subordinado à Secretaria de Obras e Meio Ambiente, em estado precário 
de instalação. 
 

Figura 67 – Pátio de guarda e manutenção de equipamentos da Secretaria de Obras e Meio 
Ambiente de Cachoeira 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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No total, 128 funcionários são alocados no município nos diversos tipos de serviços de 
manejo de resíduos sólidos urbanos, conforme o quadro a seguir. 
 

Quadro 4 - Funcionários alocados no setor de limpeza urbana 

Serviços executados 

Quantidades de trabalhadores 
em cada serviço executado 

Do quadro da Prefeitura ou 
SLU 

Gerenciais ou administrativos (planejamento ou 
fiscalização) 

03 

Coleta 

Coletores 10 

Motoristas 5 

Supervisores 02 

Varrição 
Varredores 60 

Cabos de turma 6 

Serviços Congêneres 
(Capina, poda, etc.) 

Ajudantes 10 

Operador de 
roçadeira 

4 

Cabos de turma 2 

Unidade de 
Tratamento/Destinação 

Ajudantes 1 

Motoristas 5 

Operador de 
máquinas 

- 

Balanceiros - 

Outros serviços de Limpeza: 
Coveiro  

Jardineiros  

Trabalhadores Temporários 20 

TOTAL 128 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 

 Indicadores de recursos humanos  
 

A taxa de empregados no setor em relação à população urbana, que corresponde ao 
indicador IN001 do SNIS-RS 2017, é de 0,7%. A média nacional deste indicador é de 1,85%, 
e a da Região Nordeste de 2,07% (Snis, 2017). 
 
Entre os funcionários alocados no setor de limpeza urbana constam 03 servidores com 
funções de planejamento ou fiscalização a nível gerencial, ou administrativo, resultando 
numa incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no 
manejo de RSU de 2,3% (corresponde ao indicador IN010 SNIS-RS, 2017). 
 
Entre os funcionários alocados nas diversas funções operacionais, 16% são trabalhadores 
temporários.  
 
Com a geração total de RSU de 16,7 t/dia pode se calcular o índice de RSU total por 
funcionários contratados para serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por, 
com 0,13 t/dia/funcionários. 
 

 Escolaridade 
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Os 03 funcionários com funções gerenciais e administrativas concluíram ensino médio, entre 
os demais consta o ensino básico para 60% dos funcionários. Os demais 40% são 
informados como analfabetos ou sem escolaridade concluída. 
 
Os índices de funcionários alocados no setor de limpeza urbana são resumidos no Quadro 
5, a seguir. 
 

Quadro 5 – Índices de funcionários alocados no setor de limpeza urbana 

Critério 
Unidade / Indicador 
SNIS-RS 2017 

Cachoeira 

Total de empregados no manejo de RSU Pessoas 128 

Funções administrativas e gerenciais Pessoas 3 

Trabalhadores temporários Pessoas 20 

Taxa de empregados em relação à população urbana % / IN001 0,7 

Incidência de empregados gerenciais e administrativos 
no total de empregados no manejo de RSU 

% / IN010 2,3 

Incidência de trabalhadores temporários no total de 
empregados no manejo de RSU 

% 15,6 

Relação RSU total por empregados do setor t/dia/funcionários 0,24 

Funcionários do setor sem escolaridade concluída % 40 

Funcionários do setor com ensino básico % 57,7 

Funcionários do setor com ensino médio % 2,3 

Funcionários do setor com ensino superior % 0 

Fontes: SNIS, 2017; Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Para os servidores municipais que trabalham na limpeza urbana não existe processo de 
seleção, e a contratação direta pela prefeitura. A faixa média salarial para os trabalhadores 
da limpeza urbana é aproximadamente 01 salário mínimo. 
 
Os trabalhadores temporários para frentes de trabalho têm duração de contratação de 15 
dias, para execução de serviços de limpeza de pátio, rua, córrego no mês de junho, nos 
festejos da festa junina e na época de chuvas fortes. 
 
Como benefícios sociais, os funcionários da limpeza urbana recebem pela prefeitura duas 
vezes ao ano uma cesta básica. 
 
Periodicamente são realizados exames médicos nos funcionários, e oferecidos vacinas de 
tipo antiviral e tétano. 
 
Há registro oficial de ocorrência de acidentes, informando que não ocorreu nos últimos três 
anos algum acidente grave com morte e/ou invalidez de funcionário. 
 
Como equipamentos de proteção individual (EPIs), a prefeitura fornece calça e camisa, bota 
e luva, capa de chuva e cones de sinalização, com periodicidade de 3 vezes ao ano. 
(Janeiro – Maio e Setembro) ou quando há necessidade. 
 
São eventualmente oferecidos treinamentos e capacitação para os servidores com funções 
operacionais, em reuniões, com conteúdo de postura comportamental. 
 
5.3.2 Caracterização da estrutura de fiscalização do sistema de limpeza urbana 
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A qualidade dos serviços de limpeza urbana, próprios do município, é fiscalizada de forma 
sistematizada com 3 funcionários alocados para constatação da execução do serviço nas 
ruas e locais de limpeza. 
 
Não existe fiscalização de postura dos munícipios com a limpeza urbana. 
 
Em relação ao atendimento ao público, a população entra em contato diretamente com o 
secretário solicitando os serviços. 
 
5.3.3 Soluções consorciadas ou compartilhadas na área de Gestão de RSU com 

outros municípios 
 
A gestão associada se constitui em uma associação voluntária de entes federados por 
convênio de cooperação ou consórcio público. O art. 19, da Lei Federal nº 12.305/2010, 
estabelece como conteúdo mínimo para o PMGIRS a “identificação das possibilidades de 
implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, 
considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos 
e as formas de prevenção dos riscos ambientais”. A análise das possibilidades de gestão 
associada é abordada no subproduto 3.2 do presente contrato. 
 
Além da disposição final dos RSU no aterro de Muritiba, não foram identificadas soluções 
consorciadas ou compartilhadas na área de Gestão de RSU com outros municípios. A lei 
municipal nº 990/2013 “autoriza o poder executivo a integrar consórcio público com 
municípios pertencentes à região do Recôncavo Baiano (CIRB), sendo este um consórcio 
multi-finalitário. 
 
Da mesma forma, a lei municipal nº 1.139/2015 “autoriza o poder executivo a celebrar 
Protocolo de Intenções e termos aditivos com outros municípios objetivando a constituição 
do consórcio intermunicipal e dá outras providências”, sendo este também um instrumento 
amplo sem se referir especificamente ao saneamento básico, nem ao Consórcio 
Intermunicipal do Recôncavo Baiano (CIRB). 
 
5.4 Gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

 
Entende-se por rota tecnológica de manejo de resíduos sólidos o conjunto de processos, 
tecnologias e fluxos dos resíduos desde a sua geração até a sua disposição final, 
envolvendo circuitos de coleta de resíduos de forma indiferenciada e diferenciada, e 
contemplando tecnologias de tratamento dos resíduos com ou sem valoração energética. 
Inicia-se na geração dos resíduos e encerra-se com a disposição final. (Ufpe, 2014) 
 
A rota tecnológica do Município de Cachoeira, resumida na figura a seguir, é caracterizada 
pela ausência de coletas diferenciadas, bem como tecnologias de tratamento e 
beneficiamento de frações.  
 

Figura 68 – Rota tecnológica de manejo de resíduos sólidos urbanos de Cachoeira /BA 

 
 Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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 Serviços e forma de execução 
 

Os diferentes serviços da LU estes são executados pela administração municipal e por 
empresas contratadas. 
 
A administração municipal executa os serviços de: 
 

● Coleta de resíduos Domiciliares/ Público; 
● Coleta de resíduos Comerciais; 
● Coleta em áreas de urbanização precária; 
● Coleta de grandes geradores (centros comerciais); 
● Coleta de Entulho (construção e demolição); 
● Coleta de resíduos Volumosos (sofá, poltrona, etc.); 
● Coleta Remoção de animais mortos; 
● Varrição de vias e Logradouros; 
● Serviços congêneres: 

o Capinação/ Roçada de terrenos / áreas públicas; 
o Poda de árvores; 
o Sacheamento (retirada de mato na sarjeta); 
o Limpeza de feiras livres/ mercados; 
o Limpeza de praias; 
o Limpeza de Córregos e canais de drenagem; 
o Pintura de meios-fios. 

 
Serviços contratados, empresas, formas de contrato, área de atuação 

 
● Empresas contratadas executam: 

 
o Coleta diferenciada dos Resíduos de Serviços de Saúde – RETEC; 
o Tratamento e disposição final – ARQTEC. 

 
Outros serviços executados por terceiros 

 Associação Amigos do Rio Paraguaçu ajuda na limpeza dos riachos;  
 

 Serviços de limpeza urbana não executados 
 

 Serviços não executados no âmbito da LU em Cachoeira são: 
o Coleta diferenciada de Resíduos Industriais; 
o Coleta Seletiva - Material Reciclável Seco (MRS); 
o Coleta Seletiva - Resíduos Orgânicos; 
o Triagem de Materiais Recicláveis Secos (MRS); 
o Compostagem/Tratamento de resíduos orgânicos; 
o Outras tecnologias de tratamento e/ou beneficiamento de RSU. 

 
O Quadro 6 mostra um resumo de tipo de serviços de limpeza urbana por executor. 
 

Quadro 6 – Resumo de tipo de serviços de limpeza urbana por executor 

Serviços Forma e abrangência por executor 
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Prefeitura 
ou SLU 

Empresa 
contratad
a 

Cooperati
va 

Outro* 

Coleta x        

    Coleta de resíduos Domiciliares/ Público x        

    Coleta de resíduos Comerciais x        

    Coleta em áreas de urbanização precária x        

    Coleta diferenciada dos resíduos de Serviços de 
Saúde 

  x      

    Coleta de grandes geradores (centros comerciais) x        

    Coleta diferenciada de Entulho (construção e 
demolição) 

x        

    Coleta de resíduos Volumosos (sofá, poltrona, 
etc.) 

x        

    Coleta diferenciada de Resíduos Industriais -      x  

    Coleta Remoção de animais mortos x        

    Coleta diferenciada (pneus, pilhas, baterias, 
lâmpadas) 

-        

    Coleta Seletiva - Material Reciclável Seco (MRS) -        

    Coleta Seletiva - Resíduos Orgânicos -      x  

Varrição de vias e Logradouros x        

Serviços Congêneres x        

    Capinação/ Roçada de terrenos / áreas públicas x        

    Poda de árvores x        

    Sacheamento (retirada de mato na sarjeta) x        

    Limpeza de feiras livres/ mercados x        

    Limpeza de Riachos x      x  

    Limpeza de Córregos e canais de drenagem x        

    Pintura de meios-fios x        

Triagem de materiais recicláveis secos (MRS) -      x  

Compostagem/ tratamento de resíduos orgânicos -      x  

Tratamento/ Destinação Final   x      

* Outro prestadores/ serviços:   
● Associação Amigos do Rio Paraguaçu ajuda na limpeza dos riachos.  
● Catadores fazem triagem de material recicláveis.  
● Granjas fazem compostagem de material orgânico na zona rural. Indústria de Couro 

Mastrotto Brasil tem processo próprio PGI 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Para serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos de saúde existe um contrato com a 
empresa RETEC – Tecnologia de Resíduos EIRELI, assinado em 20 de fevereiro de 2019, e 
com duração de 12 meses, para coleta, acondicionamento, transporte, descaracterização e 
destinação final dos resíduos de serviços de saúde em algumas unidades de saúde do 
município.  
 
A disposição final de RSU é realizada no aterro da ARQTEC em Muritiba, igualmente com 
contrato de concessão administrativa do serviço, no modelo de Parceria Público Privada 
(PPP), sob o contrato n°021/2016, assinado em 03 de fevereiro de 2016, com prazo de 
Concessão de 20 anos.  
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5.4.1 Acondicionamento 

 
É de suma importância a prática desse procedimento na gestão dos resíduos sólidos. O 
acondicionamento adequado facilita a coleta e o transporte dos resíduos, evitando acidentes 
e a atração de animais e proliferação de vetores. Além disso, minimiza o impacto visual e o 
mau cheiro causado pelo volume de resíduos. 
 
Seguindo os padrões estabelecidos pelas NBR 9190/1993 e NBR 9191/2002 (Abnt,1993; 
2002), os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço devem ser 
acondicionados em sacos plásticos com capacidade volumétrica máxima de 100 L ou 40 kg. 
 
Além disso, os sacos devem ter resistência suficiente para não se romper durante o 
manuseio, possuir fita para fechamento da boca e não podem ser brancos. Os sacos devem 
ser dispostos em lixeiras ou abrigos próprios para o armazenamento temporário dos 
resíduos, em tamanho compatível com o porte do domicílio ou estabelecimento comercial, 
obedecendo às normas específicas e os horários das coletas. 
 
Ressalta-se que o adequado acondicionamento dos resíduos é de responsabilidade do 
gerador (inclusive a instalação de lixeiras). Os consumidores são obrigados a acondicionar 
adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e disponibilizar 
adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução (Art. 
35; Lei nº 12.305/2010). Uma vez dispostos de forma adequada para a coleta, o 
gerenciamento dos resíduos domiciliares passa a ser de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal. 
 
No Município de Cachoeira os resíduos são acondicionados em sacos/sacolas de plástico. 
Nas visitas técnicas realizadas  na Sede Municipal não foi detectado espalhamento de 
resíduos nas ruas com acondicionamento inadequado. 
 
5.4.2 Coleta 
 
Os resíduos devem disponibilizados para coleta pouco tempo antes da passagem do veículo 
coletor, caso contrário o gerador deverá ter cuidados adicionais a fim de evitar o reviramento 
dos resíduos por animais e a exposição dos resíduos a intempéries como vento e chuva. 
 
O serviço de coleta é de responsabilidade da Prefeitura, através da Secretaria de Obras e 
Meio Ambiente. 
 

● Taxa de cobertura e frequência de serviços de coleta 
 

A taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO (indicador IN016 SNIS-RS 2017) é de 
100% para população urbana e 30% para a população rural.  
 
Estes valores resultam da taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à 
população total do município, que corresponde ao indicador IN015 SNIS-RS 2017 e 
atualmente é de 65,8%, conforme tabela a seguir. 
 
A frequência da coleta na zona urbana é diária, diurna, e acontece duas vezes ao dia, 
incluindo domingos e feriados. Já na zona rural, a coleta ocorre 3 vezes por semana, 
também diurna. Vale ressaltar que em áreas de urbanização precária a coleta é manual e 
acontece diariamente durante o dia. 
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Tabela 42 – Taxas de cobertura e frequência de serviços de coleta de RDO de Cachoeira 

Critério Urbano Rural 

RDO coletado (t/d) 6,1 1,7 

RDO total coletado (t/d) 7,9 

Taxa de cobertura (urbano: IN016 SNIS-RS 2017) (%) 100 30 

Taxa de cobertura média (IN015 SNIS-RS 2017) (%) 65,8 

Frequência da coleta Diária 3 x/semana 

Especificação da coleta Diurna, 2 x/dia, incl. 
domingos e feriados 

2ª,-, 4ª., 6ª.-feira 

Fonte: PMC, 2019. 

 
A administração municipal informou que a realização da coleta ocorre com a frota de quatro 
caminhões compactadores e caçambas, sendo um veículo para a Zona Rural, um veículo 
para os morros, e dois veículos para Sede. 
 
O controle da coleta é realizado por pesagem dos resíduos, que são registrados pelo recibo 
emitido no aterro Recôncavo Sul em Muritiba e por contagem de número de viagens de 
veículos coletores. As informações contidas no recibo são: placas do veículo, data, 
motorista, horário, tipo de lixo, Município, peso bruto, tara, peso líquido e o fiscal 
responsável no aterro. 
 
A quantidade de resíduos depositada no aterro foi informada pela administração municipal e 
gira em torno de 330 a 340 toneladas de resíduos por mês. 
 

● Variação de resíduos coletados em época de festas e férias 
 

Para o dimensionamento dos serviços de coleta de resíduos e limpeza pública é importante 
considerar as variações durante épocas de férias e festas, implicando em aumentos 
consideráveis de resíduos. Consequentemente, tanto a frota de coleta quanto à frente de 
trabalho para serviços de coleta e varrição devem ser adequadas para estes picos de 
geração de resíduos, o que ainda mais relevante para localidades turísticas. 
 
A administração municipal observa, em geral, que os meses de janeiro, fevereiro e março 
apresentam menos, e os de maio, junho e julho mais resíduos sólidos. 
 
Em Cachoeira, há variação na geração adicional de resíduos sólidos em época de férias e 
festas conforme listado no Quadro 7, a seguir. 
 

Quadro 7 – Variação na geração adicional de resíduos sólidos em época de férias e festas 

Evento de variação de geração adicional de 
RSU 

Período do ano 
Estimativa da 
variação (%) 

Festas São João 24 de Junho 10% 

Aniversário da Cidade 13 de março 5% 

Iemanjá  Fevereiro 5% 

Festa do evangélicos Novembro 5% 

Boa Morte Agosto 5% 

FLICA (Feira de Livro de Cachoeira) Outubro 5% 

Nossa Senhora D’ajuda Novembro 5% 

Fonte: PMC, 2019. 
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Para atender o aumento da demanda são contratados trabalhadores temporários, por um 
período aproximado de 15 dias, para frentes de trabalho de varrição, limpeza dos córregos. 
Os transportes utilizados são os mesmos que atende diariamente os serviços. 
 

● Frota e equipamentos auxiliares da coleta de RSU e limpeza urbana 
 

A frota e equipamentos auxiliares estão detalhados Quadro 8, considerando o tipo, 
quantidades e capacidades, especificação, estado de conservação e ano de fabricação, e 
utilização.  
 
Equipamentos auxiliares de coleta são 4 caixas estacionárias, com capacidade informada de 
1.000 kg. 
 

Quadro 8 – Frota e equipamentos auxiliares utilizados para serviços de coleta 

Tipo (Código) Qtd. 
Capacida
de (m³) 

Propriedade 
Estado 

Conservação 

Utilização 
(Se for mais 
de 01, listar 

todos) 

Caminhão 
Compactador 

4 5, 8 e 12 t 
01 da 

prefeitura e 
03 locados 

regular 
Resíduos 
domiciliar 

Trator agrícola 
carreta 

1 4 t Prefeitura boa 
Transportar 
pessoas e 
material 

Caminhão Pipa 03 10.000 
01 da 

prefeitura 02 
locados 

bom 

Distribuir água 
para zona 

rural, escolas e 
posto médico. 

Cesto aéreo 01  Locado bom Rede elétrica 

Caminhão 
basculante 

04 
1 de 6, 2 
de 12 e 1 
de 16 t 

03 da 
prefeitura 01 

locada 
bom 

Entulho e 
transportar 
material de 
construção 

Pá carregadeira 02  Prefeitura ótima 

Entulhos e 
encher as 

caçambas de 
cascalho 

Veiculo para 
coleta de RSS 

01  Terceirizada bom 
Resíduas de 

saúde 

Caminhão 
carroceria madeira 

01 4.000 Terceirizada bom 

Material, 
palanque e 

serv. 
Rotineiros. 

Retroescavadeira 02  Prefeitura bom 

Limpeza de 
entulho e 

cascalho nas 
vias 

Fonte: ARQTEC, 2019. 
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Diante disso, a Figura 69 apresenta os principais veículos usados na coleta em Cachoeira, 
os quais são o caminhão compactador e o caminhão-caçamba basculante. 

Figura 69 – Veículos de coleta de RSU de Cachoeira: Compactador e caçamba basculante 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

  
5.4.3 Serviços de varrição 

 
O serviço de varrição é realizado de segunda a sábado no período diurno. Observa-se a 
prestação deste serviço apenas em regiões centrais, com presença marcante de comércios, 
e em avenidas e vias de maior circulação de veículos e pessoas.  
 
Visando a universalização dos serviços de saneamento, preconizada na Lei Nº 11.445/2007, 
sugere-se a ampliação destes serviços para outras vias e setores da cidade. 
 
 
A varrição no município abrange 10 km de vias pavimentadas e 2 km de vias sem 
pavimento, totalizando 14 km de varrição. A equipe de varrição é formada por 06 cabos de 
turma e 60 varredores. O serviço de varrição é executado de forma manual e individual com 
auxílio de carro de mão e carrinho coletor, na zona urbana diariamente e nos horários 
diurnos, e em alguns pontos na zona rural de 2 a 3 vezes por semana. O resíduo 
proveniente da varrição é acondicionado em sacos plásticos e disposto para coleta pública.  
 
A ampliação dos serviços de varrição deverá ocorrer em duas etapas. Em curto prazo (até 5 
anos), sugere-se a expansão dos serviços de varrição em avenidas pavimentadas 
adjacentes às áreas já atendidas, priorizando-se as vias comerciais. 
 
Em médio e longo prazos (até 20 anos), sugere-se a expansão para vias pavimentadas 
próximas às áreas atendidas e com previsão de expansão, predominantemente de áreas 
comerciais. Devem-se priorizar as vias com maior circulação de pessoas e veículos e 
regiões com maior adensamento populacional. Sugere-se ainda a inserção dos serviços de 
catação com espeto para limpeza de canteiros e praças, em regiões de grande circulação 
de pessoas e veículos. 
 
5.4.4 Serviços especiais 
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Os serviços especiais estão direta, ou indiretamente, ligados ao bom aspecto e limpeza da 
cidade, dentre os quais se destacam a limpeza de feiras livres, terrenos baldios, parques 
públicos, canais e galerias pluviais, entre outros. 
 
A feira livre ocorre no Mercado Municipal de terça a sábado. A limpeza do local ocorre 
diariamente sempre ao final do dia com varrição e limpeza do espaço. Os resíduos são 
acondicionados em sacos plásticos e no fim da tarde coletados pelo serviço de coleta. 
 
5.4.5 Transbordo e transporte 

 
Os resíduos coletados são transportados sem transbordo pelos veículos de coleta ao aterro 
Recôncavo Sul em Muritiba, a aproximadamente 8,5 km de distância (Centro Cachoeira – 
Aterro Recôncavo Sul, BA 502). 
 
5.4.6 Tratamento e disposição final 

 
Os resíduos sólidos urbanos são dispostos no Aterro Recôncavo Sul, empreendimento 
particular operado pela empresa Arqtec, localizado em Muritiba, na margem da BA 502.  
 
A Figura 70 demonstra a localização do aterro em Muritiba, no contexto regional dos 
municípios Cachoeira, São Félix, Maragojipe e Muritiba. 
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Figura 70 – Disposição final e geração de resíduos sólidos urbanos na área urbana dos municípios 

 
Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
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A proprietária da área é a prefeitura de Muritiba, concedendo concessão de operação do 
aterro para a empresa ARQTEC. O ano de início da operação do aterro foi 2007. De acordo 
com informações obtidas com a ARQTEC, a vida útil da área atualmente licenciada é de 01 
ano. 
 
De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente (SEDERMA), a 
licença ambiental venceu em maio/2019 e está em processo de renovação junto à 
Prefeitura. Conforme informações da SEDERMA, o aterro está localizado dentro da APA 
Pedra do Cavalo. 
 
Para avaliação do Aterro Sanitário Recôncavo Sul, no âmbito deste PMGIRS, foi realizado 
um estudo de determinação do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR). Os 
serviços executados para determinação do IQR foram feitos de acordo com a metodologia 
criada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), órgão ambiental de 
referência nacional. Como parte dos trabalhos executados, foi feita visita técnica no aterro, 
onde foi possível observar todas as características locacionais, estruturais e operacionais do 
empreendimento, previstas na metodologia da CETESB. Durante a visita técnica realizada 
na área não houve o acompanhamento de nenhum funcionário do aterro e as informações 
obtidas com a empresa ARQTEC, administradora do aterro, foram coletadas posteriormente.  
 
Os resultados obtidos mostraram que o Aterro Recôncavo Sul possui IQR de 4,7, 
considerando que valores de IQR entre 0,0 e 7,0 caracterizam aterros inadequados, o aterro 
baiano não está dentro dos padrões necessários para desenvolvimento da atividade de 
recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos. O relatório técnico de 
determinação do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), no Aterro Sanitário 
Recôncavo Sul, localizado no município de Muritiba/BA, encontra-se em anexo. 
 
Desta forma, o aterro Recôncavo Sul (Figura 71) não atende à norma NBR 8419/ NBR 843 
para aterros sanitários Classe II e, portanto, não pode ser considerado como forma de 
“disposição final ambientalmente adequada”, no sentido da PNRS, Lei 12.305/2010. A 
descrição como “Aterro Controlado” é problemática, por não se tratar de conceito 
tecnicamente definido. 
 

Figura 71 – Vista aérea do Aterro de Resíduos sólidos da empresa Aterro Recôncavo Sul em 
Muritiba, BA 
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Fonte: Google Earth, imagem de 13.04.2013 

 
O presente aterro recebe resíduos Classe II dos municípios Muritiba, Governador 
Mangabeira, São Félix, Cachoeira, Conceição da Feira, Cabaceiras do Paraguaçu e 
Maragojipe, com os tipos de resíduos especificado no quadro a seguir.  
 

Quadro 9 – Tipos e origem de resíduos recebidos pelo aterro recôncavo sul 

Município de origem 
Tipos de resíduos recebidas pela unidade 

RDO RPU RSS RCD RPO MRS MRO 

Muritiba x x  x x   

Cachoeira x x      

São Félix x x      

Cabaceiras do 
Paraguaçu 

x x x     

Mangabeira x x  x    

Maragojipe x x x  x   

Conceição da Feira x x x     

Legenda: 

RDO – Resíduos Sólidos Domésticos, RPU – Resíduos Sólidos Públicos, RSS – Resíduos de 
Serviços de Saúde,  

RCD – Resíduos de Construção e Demolição, RPO – Podas, MRS – Material Seco Reciclável, 
MRO – Materiais Orgânicos 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
 

A Figura 72 apresenta a localização geográfica do aterro, que possui licença ambiental de 
operação concedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
de Muritiba/BA desde 2016, com validade até maio de 2019. Observa-se que o prazo da 
licença expirou, mas o processo de renovação já está encaminhado à Secretaria 
responsável.  
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Como condicionantes da Licença de Operação estão inclusas: 

 Operar o Aterro de acordo com as normas ambientais vigentes; 

 Apresentar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de 
Muritiba relatório trimestral das atividades realizadas 

 Informar imediatamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente de Muritiba quando da ocorrência de qualquer contaminação ou 
vazamento, promovendo a limpeza de toda área contaminada; 

 Requerer previamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente de Muritiba, a competente licença nos casos de alteração do projeto 
apresentado; 

 Implementar o Plano de Emergência Ambiental 

 Operar o aterro de acordo com o PGRS apresentado; 

 Proceder com o tratamento e descarte adequado do chorume; 

 Apresentar o PPRA (prazo de 90 dias); 

 Atender NR 6, equipamento de proteção individual; 

 Apresentar a SEDEREMA documento que comprove o correto descarte dos 
efluentes (chorume); 

 Controlar as emissões de poeiras, odores, e os gases do efeito estufa; 

 Apoiar Projetos de Educação Ambiental promovidos por órgãos públicos ou ONG; 

 O não atendimento às condicionantes acarretará em sanções (multas, suspensão ou 
cancelamento da Licença Ambiental) de acordo com a Legislação Ambiental.
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Figura 72 – Localização do Aterro Recôncavo Sul em Muritiba, BA 
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Fonte: Google Earth, imagens de 31.12.2017. 
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Embora o aterro não atenda aos critérios de um aterro sanitário conforme as condições 
estabelecidas pelas normas NBR 8419 e NBR 843, ele dispõe de alguns elementos de 
engenharia contribuindo ao seu desempenho ambiental, conforme resumido no quadro a 
seguir. 
 

Quadro 10 – Caracterização e elementos de engenharia do Aterro Recôncavo Sul 

Elemento Sim Não 

Cercamento da área x  

Instalações administrativas ou de apoio aos trabalhadores? x  

Impermeabilização da base do aterro (com argila ou manta)? x  

Drenagem de gás de aterro x  

Existência de algum tipo de aproveitamento dos gases drenados  x 

Existência de sistema de drenagem do líquido percolado, lixiviado, chorume x  

Existência de unidade de tratamento de chorume na área interna da unidade x  

Existência de tratamento de chorume localizado fora da área da unidade  x 

Existência sistema de drenagem de águas pluviais na unidade x  

Recirculação de chorume  x 

Há vigilância diurna e noturna na área? x  

Há algum tipo de monitoramento ambiental da instalação? x  

É feita a queima de resíduos a céu aberto?  x 

Há presença de animais (exceto aves) na área (porcos, cavalos, vacas)?  x 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Além destes elementos de engenharia, são observadas as seguintes características para 
qualificar o desempenho da unidade de disposição final de resíduos sólidos no solo: 
 

 Proximidade de habitações e equipamentos: 
o Dinâmica regional da área: Área urbana; 
o Aglomerados urbanos a 800 metros de distância, habitações isoladas a 400 

metros; 
o Localizado na margem de rodovia de tráfego intenso BA 502; 
o Não há proximidade de aeroportos ou campos de pouso; 

 Vias de Acesso e Condições de Pavimentação 
o Acesso pavimentado em ótimo estado; 
o Vias não pavimentadas em estado regular; 

 Proximidade de mananciais de Superfície da unidade de destinação final 
o Existência de rio/ riacho perene; 
o Existência de represa/ lagoa: Dentro da pedreira Pedra do Cavalo, a 500 m; 
o Nascente Próximo a Pedra do cavalo a 500 m; 

 Problemas Ambientais na Área de Disposição 
o Macro vetores; 
o Micro vetores; 
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o Odor. Sentido do vento; 
o Percolado superficial; 
o Animais domésticos (porcos da criação vizinha ao lixão); 

 Forma de Operação 
o Resíduos espalhados e compactados com trator de esteira; 

 
Outros aspectos de controle ambiental relatados durante o levantamento são: 
 

 Existe a drenagem do gás, mas a superfície da célula não é impermeabilizada com 
manta, só a primeira camada (do fundo), assim o gás se dissipa para atmosfera 
podendo gerar combustão espontânea na atmosfera, como por relato já acontecido 
algumas vezes; 

 Monitoramento ambiental realizado pelo SENAI; 

 Realiza monitoramento topográfico (particular). 
 
A Figura 73 apresenta o aterro só a ótica de duas frentes de trabalho. 

 
Figura 73 – Aterro Recôncavo Sul, várias frentes de trabalho  

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
No Aterro Recôncavo Sul não há atividades ou moradias de catadores. 
 
Como passivo ambiental, foi informado pela administração municipal a existência de uma 
“área órfã”, possivelmente um antigo depósito de resíduos, na localidade Santiago do 
Iguape, a 38 km de distância da sede municipal, pelas rodovias BR-420 e BA-880. Essa 
área não é objeto de intervenção do poder público municipal, com vistas a minimizar o 
passivo. Santiago do Iguape é uma pequena vila de pescadores e pequenos agricultores 
quilombolas, pertencente ao Município de Cachoeira, localizada na margem esquerda da 
Baía do Iguape. Esta baía é formada pelo alargamento do Rio Paraguaçu já perto da sua 
foz, (sofrendo inclusive influência das marés), logo após o rio passar pelas cidades de 
Cachoeira e São Felix. A localização do vilarejo é visualizada na figura a seguir. 
 

Figura 74 – Localização da Vila Santiago do Iguape, com área órfã de depósito de resíduos. 
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Fonte: Google Maps, 2019. 

 

5.4.7 Identificação de áreas favoráveis para disposição final 

 
O artigo 47 da Lei n° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
determina as formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos proibidas, dentre 
elas: lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; lançamento in natura 
a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; queima a céu aberto ou em recipientes, 
instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade. 
 
Os estudos para viabilização compreendem em uma sequência de atividades para 
identificação e análise da aptidão de áreas para instalação de aterros sanitários. 
 
Necessário ter sempre em vista a importância das características dos meios físico, biótico e 
socioeconômico da área para instalação do aterro sanitário. Uma área adequada significa 
menores riscos ao meio ambiente e à saúde pública, mas, fundamentalmente, significa 
menores gastos com preparo, operação e encerramento do aterro. Os trabalhos de 
viabilização exigem, assim, a compatibilização de vários fatores, buscando-se o equilíbrio 
entre aspectos sociais, alterações no meio ambiente e custos decorrentes das opções 
anteriores e as inerentes ao empreendimento. (Cempre, 2018) 
 
De acordo com o Cempre (2018) são necessárias, fundamentalmente, três etapas: 
levantamento de dados gerais, pré-seleção (escala regional) e estudos para a viabilização 
de áreas pré-selecionadas (escala local). É importante que sejam abertos canais de 
participação efetiva da população, sobretudo colocando-se o problema na ótica de 
planejamento de longo prazo, evitando-se abordagens particularizadoras. 
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A Figura 75 apresenta as informações que podem balizar a pré-seleção das áreas a serem 
utilizadas para implantação de um aterro sanitário (Cempre,2018). 
 

Figura 75 – Dados necessários para identificação de áreas favoráveis para disposição final 

 
Fonte: Cempre, 2018. 

 

As informações são então comparadas e classificadas em recomendada (quando pode ser 
utilizada nas condições em que se encontra, atendendo as normas vigentes com baixo 
investimento), recomendada com restrição (quando a área poderá ser utilizada, mas 
necessita medidas complementares de projeto de médio investimento) e não recomendada 
(quando não se recomenda a utilização da área em função da necessidade de medidas 
complementares de projeto de alto investimento e/ou devido restrições ambientais reversas) 
(Cempre, 2018). 
 
A seguir são apresentados os critérios para priorização das áreas para instalação de aterro 
sanitário, na fase de pré-seleção das áreas (Figura 76). 
 

Figura 76 – Critérios para priorização das áreas para instalação de aterro sanitário (fase de pré-
seleção) 

 
Fonte: Cempre, 2019. 
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De acordo com a Prefeitura Municipal, não existe área que possa ser utilizada para 
implantação de um aterro sanitário, considerando a geografia e o contexto histórico do 
município. 
 

 

5.4.8 Licenciamento ambiental e aspectos legais na gestão e gerenciamento dos 
resíduos sólidos 

 
O Licenciamento Ambiental (LA) é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio 
Ambiente, Lei n° 6.938/1981, e tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar as condições de desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 
humana. 
 
De acordo com a Resolução Conama n° 237/1997, licenciamento ambiental é o 
procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizam de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daqueles que, 
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e normas técnicas aplicáveis ao caso. 
 
Diante disso, a Resolução Conama n° 001/1986, que estabelece as definições, 
responsabilidades e critérios básicos para o uso e implementação da Avaliação de Impacto 
Ambiental estabeleceu diretrizes gerais para elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Esta resolução torna obrigatória a 
elaboração de EIA/RIMA, a ser submetido ao órgão ambiental competente e o licenciamento 
de atividades modificadoras do meio ambiente, como no caso de Aterros Sanitários, e áreas 
de processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. 
 
O processo de LA também abrange os sistemas de saneamento. Nesse sentido, a 
Resolução Conama 005/1988 dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de 
saneamento e torna sujeita ao licenciamento as obras em sistemas de limpeza urbana, 
como: obras de unidade de transferência, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
de origem doméstica, pública e industrial, bem como atividades e obras de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de origem hospitalar. 
 
Para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno 
porte o licenciamento ambiental foi regulamentado pela Resolução Conama 308/2002 do 
Conama. Esta resolução estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento 
ambiental das unidades de disposição final e para obras de recuperação de áreas 
degradadas pela disposição inadequada dos resíduos sólidos. 
 
A Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade, instituída por meio da 
Lei n° 10.431/2006 também prevê possui o licenciamento ambiental, que compreende as 
licenças e autorizações ambientais, dentre outros atos emitidos pelos órgãos executores do 
Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA).  
 
Porém, esta Lei foi alterada pela Lei de n°12.377/2011, que instituiu que a Política Estadual 
de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade e a Política Estadual de Recursos 
Hídricos deverão ser implementadas de forma harmônica, integrada e participativa, inclusive 
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com a compatibilização de seus instrumentos e planos, observada a legislação federal e 
estadual aplicável. 
 
5.5 Arcabouço legal 
 
O arcabouço legal do Município de Cachoeira, referente à limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos de Cachoeira foi pesquisado nos seguintes instrumentos: 
 

● Em 1993 foi feito um Plano de Limpeza Urbana (sem cópia do texto); 
● A Lei Nº. 602/2001 criou o Código Sanitário Municipal (sem cópia do texto); 
● Lei Nº 03/1999 que fixa critério para instalação de aterro sanitário, usina de 

reaproveitamento de lixo e curtume; 
● Lei Orgânica; 
● Lei Nº 728/2006 que institui o Código Tributário e de Rendas do Município de 

Cachoeira; 
● Lei Nº 821/2009: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

dá outras providências; 
● Lei complementar N° 936/2012: Código municipal de meio ambiente; 
● Lei Nº 990/2013: Autoriza o poder executivo a integrar consórcio público com 

municípios pertencentes à região do Recôncavo Baiano – CIRB; 
● Lei Nº 1.139/2015: Autoriza o poder executivo, a celebrar Protocolo de Intenções e 

termos aditivos com outros municípios objetivando a constituição do consórcio 
intermunicipal e dá outras providências; 

● Lei Nº 1.141/2015: institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável; 
● Lei Nº 983/2013: cria a Semana do Meio Ambiente; 
● Lei Nº 1201/2017: acresce e modifica dispositivos da Lei n. 728/2006, adequando a 

legislação municipal em face das alterações promovidas pela Lei Complementar N° 
157/20 16, e dá outras providências"; 

● Lei Nº 1.186/2017: regulamenta Taxa de esgoto e determina que a Empresa Baiana 
de Águas e Saneamento (EMBASA) pode proceder com a cobrança do esgoto no 
município, em no máximo 40% do valor da tarifa da água. Não inclui cobrança/ 
financiamento para serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
 

Conforme informações da prefeitura, referentes aos serviços de Limpeza Urbana, nos 
levantamentos dos últimos 10 anos houve citações da área ambiental, resíduos sólidos e 
saneamento na Lei Orgânica, Lei complementar n° 936/2012, e no Código Municipal de 
Meio Ambiente. 
 
5.5.1 Implicações legais 

 
Com relação à legislação ambiental, o arcabouço jurídico brasileiro se encontra muito bem 
fundamentado quando comparado ao de outras nações e continua em progresso à medida 
que novos marcos regulatórios são estabelecidos para áreas cada vez mais específicas. 
 
Com o estabelecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em agosto de 
2010, através da Lei nº 12.305/2010, foi imposto aos serviços e privados novas formas para 
lidar com os processos de geração, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos 
gerados na sociedade. A nova lei alterou a Lei nº 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, e 
abrangeu conceitos como: responsabilidade compartilhada, logística reversa, e modelo de 
obrigações que reúnem toda a cadeia produtiva. 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, que deve ser aplicada de forma individualizada e encadeada, 
abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, além 
dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Ela 
tem como um de seus principais objetivos a promoção de estímulo ao desenvolvimento de 
mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e 
recicláveis. Dessa maneira, apesar da necessidade de investimento, torna-se viável pelo 
fato de promover o aproveitamento desses resíduos na forma de insumos, contribuindo com 
a redução do consumo de matérias-primas. Vale salientar, mesmo que casualmente não 
seja possível inserir esses resíduos na própria cadeia produtiva, eles poderão ser inseridos 
em outras. 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece também a necessidade de elaboração 
de planos de resíduos sólidos em diferentes âmbitos, sendo o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos o mais amplo deles, elaborado pela União sob a coordenação do ministério do Meio 
Ambiente. Esse plano tem vigência por prazo indeterminado e horizonte de vinte anos, 
devendo ser atualizado a cada quatro anos. Ele deve servir de orientação para todos os 
demais planos elaborados para os níveis de hierarquia inferiores (Estados e Municípios). 
 
O Decreto nº 7.404, do dia 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a PNRS, estabelece 
as normas de execução da Política de acordo com seus princípios, objetivos e instrumentos 
abordando, por exemplo, qual o conteúdo mínimo que deverá ser apresentado nos Planos 
Municipais de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, além de outros aspectos. 
 
Ainda existem outras leis, como a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a Lei 
Federal de Saneamento Básico, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a Política 
Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), a Política Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA), a Lei de Crimes Ambientais (LCA), o Estatuto das Cidades e outras que, aliadas à 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, abordam as diferentes áreas previstas pela 
Constituição Federal, em prol do meio ambiente. 
 
Implicações legais específicas em relação à gestão de RSU não foram informadas. 
 
5.6 Gestão financeira e custos 

 
Os custos dos serviços de limpeza urbana e manejo de RSU, totais e/ou por categoria de 
serviços não foram disponibilizados. 
 
Orçamentos anuais totais do município, conforme fixado em LOA dos anos anteriores estão 
dispostos a seguir: 
 

Tabela 43 – Orçamento anual previsto para o município e para o setor de limpeza urbana danos de 
2016 a 2019 

Ano Orçamento anual fixado em 
LOA 

Valor previsto para Secretaria 
de Meio Ambiente e Obras 

Valor previsto para 
Limpeza Urbana 

2016 R$ 67.206.289,95 R$ 8.827.489,68 R$ 2.200.052,99 

2017 R$ 70.230.573,03 R$ 8.524.726,66 R$ 1.799.055,38 

2018 R$ 73.671.871,19 R$ 8.942.438,27 R$ 1.887.209,10 

2019 R$ 95.077.842,82 R$ 13.259.965,15 R$ 1.972.133,51 
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Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 

 
Observando a tabela acima pode-se observar que em 2016 houve um maior disponibilização 
de recursos para a limpeza urbana, o equivalente a 3,27% da receita total do município. E o 
ano que houve menor recurso disponibilizado para o setor foi 2017, equivalente a 2,07% da 
receita total. 
 
Os investimentos que ocorreram no setor nos últimos anos foram da União e Governo do 
Estado. Com os recursos da União foram adquiridos através do Programa de Aceleração de 
Crescimento (PAC) a 5 anos atrás uma motoniveladora e um caminhão caçamba, e com os 
investimentos estaduais, foi adquirida uma retroescavadeira (há 02 anos atrás). 
 
Existe ainda um sistema de cobrança pelos serviços de limpeza urbana, executado de forma 
indireta através de taxa específica no mesmo boleto do IPTU. 
 
No Município de Cachoeira não é realizada cobrança dos serviços de eventuais coletas, 
transporte, destinação final de resíduos sólidos especiais, como RCC, RSS, entre outros. 
  
Os valores contratados pela empresa ARQTEC foram: 
 

▪ Resíduos Domiciliares – R$82,00/ton 
▪ Resíduos de Serviço de Saúde – R$1.550,00/ton 
▪ Resíduos de Construção Civil – R$ 11,00/ton 
▪ Resíduos verdes: Podas e galhadas – R$11,00/ton 

 
No que concerne à geração de receita, no município não há cobrança de nenhum tipo de 
serviço referente à limpeza urbana, nem mesmo referente aos resíduos especiais. 
 
Para os resíduos de serviços de saúde, os serviços prestados pela RETEC tem um custo 
total estimado em R$36.000 (trinta e seis mil reais). O pagamento será de acordo com a 
planilha a seguir. 
 

Tabela 44 – Custos com os resíduos de serviços de saúde 

Item Descrição QNT Valor unitário(R$) Valor total (R$) 

1 Bombona de 200 L- Biológico/Perfurocortante 240 und R$ 150,00 R$ 36.000 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira, 2019 

 
5.7 Ações para emergências e contingências 

 
Os planos de contingência se caracterizam por ser um instrumento de planejamento 
preventivo diante de alguma eventualidade que afete as atividades normais do setor. Tais 
planos têm como objetivo definir ações e procedimentos a serem tomados no momento do 
evento inesperado. 
 
Os eventos de emergência podem resultar de atos da natureza ou de acidentais que fogem 
ao controle do prestador de serviços, podendo causar grandes transtornos à qualidade e/ou 
continuidade da prestação dos serviços em condições satisfatórias.  
 
Dessa maneira, as ações de emergência e contingência buscam destacar as estruturas 
disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter 
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preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade 
operacional das instalações afetadas com os serviços para a gestão dos resíduos sólidos do 
município. 
 
No Município de Cachoeira não foram identificadas rotinas de ações para emergências e 
contingências no sistema de limpeza urbana.  
 
5.8 Estudo de mercado atual e potencial dos resíduos recicláveis 
 
Verificou-se a inexistência de serviços de coleta seletiva para material reciclável seco, 
resíduos orgânicos, resíduos volumosos ou resíduos domiciliares especiais. Também 
constatou-se que não há Pontos de Entrega Voluntária (PEV). 
 
Sugere-se a realização da coleta seletiva através das cooperativas e associações de 
catadores existentes no Município de Cachoeira, que estiverem formalmente instituídas e 
adimplentes. A Prefeitura poderá apoiar a sua organização e contratá-las em caráter 
imediato, sem necessidade de licitação, aproveitando a alteração dada à Lei nº 8.666/1993 
(Art. 24, Inciso XXVII) pela Lei nº 11.445/2007. 
 
No município não há organização de catadores de materiais recicláveis em associação ou 
cooperativa. Vale destacar que, pelo número de aproximadamente 10 pessoas informadas 
nesta atividade, existe o potencial para formação de associação de catadores, embora que 
para formação de cooperativa é exigido o número mínimo de 20 cooperados. 
 
No município atuam aproximadamente 10 pessoas como catadores de materiais recicláveis, 
todos maiores de 14 anos, com atividade de catação de rua. Não são organizados em 
associação ou cooperativa.  
 
Por parte da prefeitura não existe cadastro dos catadores, nem algum tipo de apoio para a 
integração dos catadores na gestão dos RSU, ou inclusão social. Além disso, também não 
se identificou apoio de outras organizações, como ONGs, igrejas, coalizão embalagens etc. 
 
Dessa forma, a renda mensal dessa população varia conforme os materiais comercializados 
no dia a dia. Sem ter informações locais sobre os valores alcançados com a atividade, a 
experiência mostra que sem organização e com venda dos recicláveis para depósitos locais 
de recicláveis, seus ganhos não se aproximam ao valor de um salário mínimo. 
 
Foi realizado um levantamento do mercado potencial de recicláveis por tipo de produto nas 
regiões adjacentes, como Salvador, Feira de Santana e Camaçari, conforme apresentado no 
Quadro 11. 
 

Quadro 11 – Levantamento do mercado potencial de recicláveis- lista de recicladores 

Empresa Endereço Cidade 
Categoria 

de 
materiais 

Materiais 

Tomra Latasa 
Rua Zaire,36 

Bairro: Granjas 
Rurais 

Salvador/Ba Metal Alumínio 

Tectobras 
Informatica Forte 

AV DO FAROL 
S/N Bairro: 
PRAIA DO 

Mata do São 
João-Ba 

Pilha, 
Lâmpadas, 
Eletrônicos 

Vidro plano, vidro incolor, 
vidro colorido, vidro, plástico 

filme, pilhas, pilha níquel 
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Empresa Endereço Cidade 
Categoria 

de 
materiais 

Materiais 

FORTE 
 

metal hidreto, pilha níquel 
cádmio, pilha íon de lítio, pet 
verde, pet incolor, pet, pet, 

pc, níquel, ferro, eletro-
eletrônicos, cobre, bronze 

 

Sucatex do Brasil 
Av. Bairro Reis, 
41 Bairro: Arraial 

do Retiro 
Salvador-Ba Eletrônicos 

Alumínio, bronze, cobre, inox, 
níquel, zamak, pilha íon de 

lítio, eletro-eletrônicos 

STA Indústria de 
Plásticos e 

Reciclados Ltda 

Rod. BR 324 
Aguas Claras gp 

3 
Salvador-Ba Plástico PEBD 

Empresa Sarney 

Rua Pedreira 
Valéria, 25 

Bairro: Valéria 

Salvador-Ba Plástico PEBD 

RIGESA 

Rodovia Federal 
BR-324, km. 

525,7 

Bairro: Centro 
Industrial de 

Subaé 

Feira de 
Santana-Ba 

- - 

RGS 
RECICLAGEM 

ESTRADA SÃO 
GONÇALO 

CAMPO 

Bairro: AREAL 

Santa 
Bárbara-Ba 

Plástico, 
Metal, 

Papel, Vidro 

 

pet, ps, pvc, pp, eva, aço, 
alumínio, cobre, níquel, papel 
jornal, papel misto, vidro, pet 
verde, pvc rígido, pvc flexível, 

pet 

 

RENOVE 
Reciclagem de 

Óleos Vegetais e 
Biodiesel Ltda 

Travessa 
Valdomiro R. 

Filho, Quadra O, 
Lote 1, Galpão II 

Bairro: Caji, 
Jardim 

Aeroporto. 

Lauro de 
Freitas-Ba 

Óleo Óleo vegetal 

Reciclos 
Reciclagem de 

Sucatas Plásticas 
ltda 

Estrada Velha do 
Aviário,850 

Bairro: CIS 

Feira de 
Santana/Ba 

Plástico 

PEAD rígido, PP, PEAD, PP 
rígido 

 

Lise 

Via Periférica I, 
6862 

Bairro: CIA 

Simões 
Filho/Ba 

Plástico 
PEAD filme, PEAD rígido, 
PEBD filme, PEBD rígido 

JJ Com Metais e 
Recuperação de 

Resíduos 

Av. 
Desembanco, 

s/n 

Feira de 
Santana/Ba 

Metal 
aço, alumínio, bronze, cobre, 

ferro, inox, latão, níquel, 
zamak 
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Empresa Endereço Cidade 
Categoria 

de 
materiais 

Materiais 

 

IPB - Industria de 
Papeis da Bahia 

Rod. Br. 420 - 
Km 16 

Bairro: Fazenda 
Pitinga 

Santo 
Amaro/Ba 

Papel Papelão 

Gerdau Aços 
Longos S.A 

BR 324 Km 16 

Bairro: CIA 

Siões 
Filho/Ba 

Metal metais ferrosos, inox, ferro 

CPC COMERCIO 
DE PLASTICOS 

EIRELI 

ESTRADA DE 
PIRAJA, N09 

Bairro: PIRAJA 

Salvador/Ba Plástico 

PEAD, PP, PEAD rígido, PP 
rígido 

 

CICLOTEO 
Reciclagem 

LTDA. 

Rodovia BA-512, 
Km 0 

Bairro: Pólo 
Petroquímico 

Camaçari/Ba 
Bateria, 

Lâmpadas, 
Eletrônicos 

ferro, aço, alumínio, cobre, 
latão, vidro, pilha níquel metal 
hidreto, pilha íon de lítio, pilha 

níquel cádmio, baterias, 
eletro-eletrônicos, lâmpadas 

comuns, lâmpadas 
fluorescentes, metais 

ferrosos, pilhas 

Brasquímica 
Lubrificantes Ltda 

Rua dos 
Industriarios, s/n 
- Quadra D Lote 

17 - Tomba 

Bairro: CIS - 
TOMBA 

Feira de 
Santana/Ba 

Óleo 

 
Óleo lubrificante 

Bahia ecologia 
empresa de 

reciclagem pap 

Rua pisca pisca, 
quadra 11 

Bairro: Aguas 
Claras 

Salvador/Ba Papel papel misto, papel branco 

Ambiente 
Indústria de 

Reciclagem Ltda 

Av. Froz da 
Mota, 5840 

Bairro: 
Queimadinha 

 

Feira de 
Santana/Ba 

Plástico PEAD rígido 

Fonte: Cempre, 2019. 

 
No âmbito do mercado de Materiais Recicláveis (MRS), estes são acondicionados em 
depósitos de pequeno porte, que atuam como intermediários com uma variedade de 
materiais recicláveis secos. Geralmente os pequenos depósitos comercializam os MRS, 
após a classificação, com grandes sucateiros, que atuam em escala maior, com venda de 
materiais e qualidades específicos para indústrias de reciclagem. 
 
Numa pesquisa de campo, realizada em julho 2019, foram identificados compradores de 
materiais recicláveis e preços de compra conforme informações que seguem (Tabela 44).  
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Tabela 45 – Preços e compradores de algumas frações de materiais recicláveis secos na região 
(Cachoeira, Maragojipe e São Félix/BA) 

Comprador Material Preço (R$/kg) 

Cachoeira 

Régis Ferro Velho Latinha 2,80 

PET 0,10 

Mendes Variedades Papelão 0,10 

Sucatão (BR 101) Plástico - 

Cobre 15,00 

Alumínio 3,00 

Maragojipe 

Luís do Baú Alumínio/ Latinha 
Papelão 
PET 
Cobre  
Ferro  
Alumínio/panela  

2,50 
0,25 
0,40 
10,00 
0,10 
3,00 

São Félix 

Régis Ferro Velho Alumínio/ Latinha 
Papelão 
PET 
Cobre  
Ferro  
Alumínio/panela  

2,80 
0,10 
0,10 
15,00 
0,10 
3,00 

Fonte: Brasilencorp/Brencorp, 2019. 
 

Cachoeira é um município vizinho de Santo Amaro, a 40 km de distância. Santo Amaro 
apresenta pelo porte e localização uma situação de cidade polo regional no âmbito da 
cadeia do mercado de materiais recicláveis secos, com um polo de indústrias de reciclagem 
na região metropolitana de Salvador e Camaçari num raio de 60 a 80 km de distância. Um 
outro polo de indústria de reciclagem é o município de Feira de Santana que está localizada 
num raio de 40 a 50 km. 
 
Sugere-se a realização de um estudo de mercado regional, indispensável para 
implementação de coleta seletiva. O contexto regional de Muritiba deve incluir os municípios 
vizinhos, entre estes: Cachoeira, São Félix, Maragojipe, Santo Amaro, Saubara; para avaliar 
o potencial de função de depósito regional. Esta abordagem regional visa contribuir para a 
viabilidade do mercado de materiais recicláveis secos em Muritiba. 
 
A função de depósito regional é potencializar escalas pequenas, que são pouco viáveis de 
forma individual pelos municípios da região. Através de triagem criteriosa, a instalação de 
depósitos regionais permite gerar mais qualidade e quantidade para comercialização direta 
com as indústrias recicladoras. Esta função pode ser realizada por cooperativas de segundo 
grau, a partir de associações, e cooperativas de primeiro grau de catadores da região, ou 
pelo envolvimento da iniciativa privada. 
 
O estudo de mercado de materiais recicláveis pode incluir também a viabilidade para 
aplicação de composto de boa qualidade, originado da coleta criteriosa de resíduos 
orgânicos.  
 
Para tanto, sugere-se começar o estudo do composto com os grandes geradores desses 
resíduos, como feiras livres e mercados. Dito isso, deve-se também levantar a demanda 
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pela própria administração municipal na manutenção de parques, jardins, canteiros, áreas 
verdes, revitalização de áreas degradadas. 
 
Verificada a escala da demanda pública interna, pesquisa-se a demanda de particulares, 
como jardins privados, que pode ser pesquisado pela oferta de composto em floriculturas, 
depósitos de materiais de construção, postos de combustível etc. Nesse sentido, a 
agricultura familiar peri-urbana também poderia absorver composto de boa qualidade, de 
forma gratuita ou por valores muito baixos. De toda forma, é necessário um estudo de 
viabilidade técnico e financeira, que abranga todas as variáveis, deste a escala da demanda, 
aos custos com o transporte. 
 
Não há unidades de triagem ou de compostagem, nem registro dos materiais recicláveis 
recuperados pelos catadores não organizados para cálculo de Taxa de Recuperação de 
Materiais Recicláveis (TRMR). 
 
Não foi observado a intenção da Administração Pública ou tendência à implantação de 
indústria relacionadas à reciclagem de materiais. 
 
5.9 Resíduos Sólidos Especiais 
 
5.9.1 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
 
Conforme define a Lei nº 12.305/2010, estão sujeitos à elaboração de planos específicos de 
gerenciamento de resíduos sólidos os geradores de resíduos de serviços públicos de 
saneamento básico, de resíduos industriais, de resíduos de serviços de saúde, de resíduos 
de mineração, empresas de construção civil, os responsáveis pelos terminais ou outras 
instalações geradoras de resíduos de serviços de transporte, os responsáveis por atividades 
agrossilvopastoris (de acordo com critérios do SISNAMA), além de estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos ou de resíduos que 
mesmo caracterizados como resíduos não perigosos, por sua natureza, composição ou 
volume não sejam equiparados aos resíduos domiciliares. 
 
O Município de Cachoeira está em processo de solicitação junto a SEMA/BA para conduzir 
o Licenciamento Ambiental de Atividades de Empreendimento de Impacto Local. 
 
5.9.2 Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCC) 

 
Nos resíduos de construção civil predominam materiais trituráveis como resto de alvenarias, 
argamassas, concreto, asfalto, além do solo, todos designados como RCC classe A 
(reutilizáveis ou recicláveis) e correspondem a 80% da composição típica desse material.  
 
Comparecem ainda materiais facilmente recicláveis, como embalagens em geral, tubos, 
fiação, metais, madeira e o gesso. Este conjunto é designado de classe B (recicláveis para 
outras destinações) e corresponde a quase 20% do total sendo que metade é debitada das 
madeiras, bastante usadas na construção.  
 
O restante dos RCC são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação e os 
resíduos potencialmente perigosos como alguns tipos de óleos, graxas, impermeabilizantes, 
solventes, tintas e baterias de ferramentas (Mma, 2011). 
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Para nortear os critérios de gerenciamento e ações para gestão dos resíduos de construção 
civil e demolição tem-se a Resolução Conama n° 307/2002, e Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado por cada município. Este 
último deve traçar as diretrizes e ações para armazenamento temporário e gerenciamento 
dos resíduos dentro do canteiro de obras, quanto para coleta e destinação final. 
 
Todas as classes dos resíduos presentes nessa categoria, em conformidade com a RES 
Conama nº 307/2002, se encontram apresentadas no Quadro 12. 
 

Quadro 12 – Classificação de RCC de acordo com a Resolução Conama n° 307/2002 

Classificação Resíduo Destinação 

Classe A 
Alvenarias, concretos, argamassas e 
solos- podem ser reutilizados na 
forma de agregados 

Deverão ser utilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a 
áreas de aterro de resíduos da construção 
civil, sendo dispostos de modo a permitir a 
sua utilização ou reciclagem futura 

Classe B 

Resíduos recicláveis para outra 
destinação como restos de madeira, 
papelão, plásticos, metal, vidros e 
papel, que podem ser reutilizados no 
próprio canteiro de obras ou 
encaminhados para reciclagem 

Deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura. 

Classe C 

Resíduos para os quais ainda não 
foram desenvolvidas tecnologias 
para o seu reaproveitamento/ 
reciclagem, como o gesso, por 
exemplo. 

Deverão ser armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas. 

Classe D 

Resíduos perigosos: tintas, solventes 
e óleos, ou contaminados oriundos 
de demolições, reformas e reparos 
em clinicas radiológicas, indústrias, e 
outros. 

Deverão ser armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas 

Fonte: Adaptado de Resolução Conama n° 307/2002. 

 
Em Cachoeira, não existe um plano específico de gerenciamento de resíduos da construção 
civil. Os RCC são coletados pela Prefeitura através de um caminhão basculante, sem custo 
para o gerador. Os resíduos são dispostos nos logradouros públicos e coletados e utilizados 
para realização de reaterro. Além disso, não é realizado controle/gerenciamento eficaz 
desses resíduos, o que impossibilita a quantificação dos resíduos através da cubagem por 
veículo. 
 
5.9.3 Resíduos Volumosos  
 
Os resíduos volumosos são constituídos por peças de grandes dimensões como móveis e 
utensílios domésticos, inservíveis, grandes embalagens, podas e outros resíduos de origem 
não industrial e não coletados pelo sistema de recolhimento domiciliar convencional. Os 
componentes mais constantes são as madeiras e os metais. Os resíduos volumosos estão 
definidos em normas brasileiras que versam sobre resíduos da construção e, normalmente, 
são removidos das áreas geradoras juntamente com os RCC.  
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Este tipo de resíduo é recolhido pela prefeitura de caçamba quando disponibilizados nos 
logradouros públicos na Sede Municipal. O mesmo é disposto no Aterro Recôncavo Sul. 
Não há controle sobre a quantidade coletada deste tipo de resíduo. 
 
5.9.4 Resíduos Verdes 

 
São resíduos provenientes da manutenção de parques, áreas verdes e jardins e outros. São 
comumente classificados em troncos, galharia fina, folhas e material de capina e desbaste. 
Boa parte deles coincide com os resíduos de limpeza pública. 
 
Este tipo de resíduo é coletado pela Prefeitura e disposto no Aterro Recôncavo Sul. 
 
5.9.5 Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 
 
Os RSS apresentam-se perigosos de acordo com a sua patogenicidade. Desse modo, seu 
gerenciamento necessita de vários cuidados extras para garantir a segurança e a saúde 
pública. A frequência de coleta dos resíduos de serviços de saúde varia conforme a 
demanda. 
 
Os geradores desse tipo de resíduo são responsáveis pela elaboração, implantação, 
implementação e monitoramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS), documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao 
gerenciamento dos resíduos de serviços de Saúde, observadas suas características e 
riscos, conforme o art. 6 da RDC n º222/ 2018 da ANVISA. 
 
Não há no Município de Cachoeira o Plano de Gestão para Resíduos de Serviços de Saúde. 
O serviço de coleta de RSS acontece uma vez por semana, realizado pela empresa 
terceirizada RETEC, e os resíduos são transportados para o município de Santo Antonio de 
Jesus. 
 
Não é realizada uma fiscalização atuante no que se refere aos resíduos de serviços de 
saúde gerados nos estabelecimentos privados. O único controle que a Secretaria de Saúde, 
através da Vigilância Sanitária realiza é no momento da abertura e renovação das 
empresas, onde a prefeitura solicita do empreendimento o contratato com a empresa que 
realizará a coleta dos RSS, juntamente com PGRS que apresenta os diferentes tipos de 
resíduos e a quantidade gerada. 
 
5.9.6 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

 
Não existe no município um programa especifico para a coleta diferenciada deste tipo de 
resíduo. Os resíduos sujeitos a logística reversa obrigatória são coletados pelo município e 
destinados ao Aterro Recôncavo Sul.  
 
Importante ressaltar neste tópico que a responsabilidade pela estruturação e implementação 
dos sistemas de logística reversa para alguns tipos de resíduos como: agrotóxicos, seus 
resíduos e embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes; lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes; é bem definida pela Lei nº 12.305 como sendo dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes. Aos consumidores cabe a responsabilidade de 
acondicionar adequadamente e disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução. 
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A Lei prevê que caso a Prefeitura Municipal, por meio de acordo setorial ou termo de 
compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de 
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores, e comerciantes nos sistemas 
de logística reversa, as ações do poder público deve ser devidamente remunerada, na forma 
previamente acordada entre as partes. 
 
Faz-se saber que o acordo setorial é um ato de natureza contratual firmado entre o poder 
público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produto. (Art. 3°, Lei nº 
12.305/2010). 
 
Segundo o Decreto n° 7.404/2010 os sistemas de logística reversa devem ser 
implementados e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos: Regulamento 
expedido pelo Poder Público (logística reversa implantada diretamente por regulamento, 
veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo); Acordos Setoriais (os procedimentos 
para implantação da logística reversa por meio de um acordo setorial estão listados na 
subseção I da seção II do Capitulo III do Decreto 7.404/2010) ou através de Termos de 
Compromisso. 
 
Em outubro de 2019, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e o Ministério 
Público do Estado da Bahia assinaram um Acordo de Cooperação que visa promover o 
engajamento do setor empresarial no fomento da logística reversa de embalagens no 
Estado. A FIEB se comprometeu em garantir a capacitação da assessoria empresarial e 
publicar um manual referente ao tema, além de se articular com o governo para, por 
exemplo, atrair recicladoras para Bahia e elaborar projetos de lei que incentivem a 
reciclagem. 
 
No Brasil existe a Reciclanip, uma entidade gestora do sistema de Logística Reversa de 
pneus inservíveis. Para abrir um ponto de coleta no município é necessário que seja 
realizado um Convênio de Cooperação Mútua, que pode ser um individual ou consórcio, 
formalizado diretamente com o Poder Público. Então, a Prefeitura indica um local coberto 
para onde serão levados os pneus recolhidos pelo serviço de limpeza pública em 
borracheiros, lojas de pneus e outros. No Estado da Bahia já existem 21 pontos de coleta, e 
alguns municípios já realizam a logística reversa para os pneus, quais são eles: Alagoinhas, 
Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, entre outros. 
 
5.9.7 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 
 
No Município de Cachoeira existe a Estação de Tratamento de Água. De acordo com os 
procedimentos da Embasa, as embalagens dos produtos químicos são devolvidas para a 
Unidade Regional de Santo Antônio de Jesus e os resíduos com características domésticas 
são coletados pelo serviço de limpeza urbana. Contudo, para o lodo gerado na ETA não 
existe unidade de tratamento, o mesmo é lançado e diluído juntamente com as águas de 
lavagem diretamente no corpo hídrico próximo a estação. 
 
O município não fiscaliza nem regula o gerenciamento desse tipo de resíduo, e também não 
há ações do Poder Público face ao gerenciamento inadequado dos resíduos de serviços 
públicos de saneamento básico. 
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5.9.8 Resíduos Sólidos Cemiteriais 
 
O cemitério local é um potencial gerador de resíduos de serviços de saúde. No entanto, não 
há controle da quantidade de resíduos gerados no cemitério.  
 
5.9.9 Resíduos de Óleos Comestíveis 
 
No Município de Cachoeira não há um programa especial para a coleta de óleo. Dessa 
forma não foram registradas informações sobre a gestão deste tipo de resíduo. 
 
Contudo, já existem algumas estimativas sobre a taxa de geração de óleos, de 0,1 a 0,5 
litros mensais por família das Classes A e B, e de 1 a 1,5 litros mensais por família. (MMA, 
2012). 
5.9.10 Resíduos Industriais 
 
O gerenciamento dos resíduos industriais é de responsabilidade dos geradores, conforme 
estabelecido pela Lei nº 12.305/2010, art.27. Os geradores desses resíduos estão sujeitos a 
elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos específicos, podendo ainda ser 
obrigatória sua participação nos mecanismos de logística reversa. 
 
Os resíduos sólidos gerados nas indústrias, independentemente de sua classificação, 
deverão ser armazenados em conformidade com as normas ABNT NBR 11.174/1990 e NBR 
12.235/1992, complementarmente ao disposto na Lei nº 12.305/2010. 
 
A disposição final dos resíduos industriais deve ser feita em locais ambientalmente 
adequados, observando-se normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
 
Durante a oficina do diagnóstico participativo foi registrado como principal gerador de 
resíduos a indústria de beneficiamento de couro Mastrotto Brasil S/A, em operação desde 
2000, localizada na Rodovia BR-101, Km 201 em Capoeiruçu, Cachoeira/BA (Figura 77). 
Pelas informações no site http://mastrottobrasil.com/pt-br/, a indústria emprega atualmente 
mais do que 600 pessoas e tem uma capacidade de produção instalada de acima de 7 
milhões de metros quadrados. 
 
A indústria do couro é uma grande geradora de resíduos industriais, os quais apresentam 
volume residual da pele e cromo, do couro curtido e do tratamento dos efluentes gerados 
durante a produção. O grande volume de resíduos líquidos e sólidos gerados requer 
atenção especial, já que a forma mais frequente de gestão desses resíduos é o aterramento.  
 
Aterrar resíduos de curtume, além de um potencial risco de contaminação ambiental, gera 
gastos e resulta em desperdício de material potencialmente reaproveitável. Além disso, o 
nível de dificuldade de caracterização desses tipos de resíduos deve-se à grande variedade 
de produtos e processos utilizados na indústria do couro. Lodos de curtumes apresentam 
uma alta quantidade de matéria orgânica oriunda da pele tratada, concentrações 
significativas de micro-organismos potencialmente patogênicos, alto teor de cromo, além de 
outras substâncias inorgânicas, como enxofre, nitrogênio e fósforo, que são macronutrientes 
(Nogueira et al, 2018). 
 
Conforme Pinheiro dos Santos (2010), entre os motivos da instalação da indústria intensiva 
no Município de Cachoeira consta a presença de recursos hídricos disponíveis nas 
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proximidades, devido ao alto consumo de água, como a represa Pedra de Carvalho a 1 km 
de distância da fábrica. 
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Figura 77 – Localização da indústria de beneficiamento de couro Mastrotto Brasil S/A no contexto regional de Cachoeira/BA e São Félix/BA 

 
Fonte: Pinheiro dos Santos, 2010 
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Segundo certificação de qualidade ISO 14001:2015 - Certificação Ambiental da empresa, 
válida até 20/06/2022, consta para o item Disposição Final de Resíduos Sólidos do 
Processo Industrial e dos Resíduos Resultantes do Tratamento de Efluentes da Mastrotto 
Brasil S.A o local Fazenda Tapera, Distrito Industrial de Belém, Cachoeira/BA. 
 
Por outro lado, a organização não governamental “KOINONIA Presença Ecumênica e 
Serviço” registrou em 18 de julho de 2019 uma representação no Ministério Público do 
Estado da Bahia, solicitando “providências sobre a situação da Comunidade Tradicional 
Pesqueira Bairro 135”, localizada no município de São Félix, na margem do Rio Paraguaçu, 
oposta à indústria Mastrotto. Segundo a representação, a comunidade sofre impactos pela 
poluição do Rio Paraguaçu, que recebe, entre outras fontes poluidoras, dejetos da Mastrotto 
Brasil, sendo que a emissão de resíduos está destruindo o bioma, diminuindo a 
produtividade da pesca e intensificando a situação de vulnerabilidade da comunidade. Desta 
forma, a representação requer, entre as medidas reivindicadas: “Que a administração 
municipal de Cachoeira cobre imediatamente da empresa Mastrotto Brasil a implementação 
de um sistema de tratamento dos dejetos para que estes não sejam lançados in natura no 
Rio Paraguaçu. 
 
Na oficina do diagnóstico participativo foi identificada também a fábrica de papéis “Santex” 
sujeita a elaboração de PGRS específico. 
 
Diante do exposto, fica claro que a Prefeitura não realiza fiscalização, nem regulação 
conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
5.9.11 Resíduos dos Serviços de Transportes 
 
Na oficina do diagnóstico participativo foram levantados, entre os meios de acesso ao 
município, os modelos de transporte ferroviário, destinado à linha de carga, não 
transportando passageiros, e o aquático cujo acesso se dá pelo estuário do Rio Paraguaçú.  

 
Contudo, não existem informações sobre geração, coleta nos terminais, e destino de 
resíduos sólidos, sendo este um aspecto importante para a educação ambiental e o turismo 
na região. Dentre os resíduos gerados nesses locais os mais encontrados são resíduos 
orgânicos provenientes de cozinhas, restos de alimentação e serviços de bordo, 
embalagens em geral e material de escritório. Não existe nenhuma estimativa da produção 
média de resíduos pela administração local. Vale ressaltar que os resíduos ali coletados não 
sofrem nenhum tipo de distinção dos resíduos domiciliares quanto ao seu gerenciamento. 
 
5.9.12 Resíduos Agrosilvopastoris 
 
Os resíduos agrossilvopastoris são originários das atividades e insumos de agricultura, 
pecuária e silvicultura. Dentre eles estão os restos orgânicos, embalagens de agrotóxicos e 
fertilizantes, insumos farmacêuticos veterinários e os resíduos sólidos domésticos (RDO) 
gerados na zona rural. 
   
O maior problema dos resíduos agrários são as embalagens de agrotóxicos, classificadas 
como resíduos perigosos. Quando descartadas de forma inadequada essas embalagens 
apresentam elevado risco de contaminação humana e ambiental (Sinir, 2018). Conforme 
exposto na Lei nº 9.974/00 (art. 6º, §2º), é de responsabilidade dos produtores rurais 
devolver as embalagens inutilizadas devidamente lavadas nos locais indicados pelos 
agentes distribuidores na nota fiscal de compra. 
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Durante a oficina do diagnóstico foi registrado que a agricultura familiar e de subsistência, 
através das feiras livres do município, são as atividade econômica que mais gera resíduos 
agrossilvopastoris. 
 
A forte presença da agricultura familiar indica uma potencial demanda de composto de alta 
qualidade, produzido a partir de uma coleta rigorosa de resíduos orgânicos, sem mistura de 
outros resíduos, seguida pelo processo qualificado de compostagem. Vale ressaltar que 
ainda não há informações sobre o controle do volume gerado deste tipo de resíduo no 
município. 
 
5.9.13 Resíduos da Mineração 
 
Segundo a Lei nº 12.305/2010, os resíduos de mineração são aqueles gerados na atividade 
de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. De acordo com o Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), por meio do Sistema de Informações Geográficas 
da Mineração (SIGMINE), o Município de Cachoeira possui 28 processos de mineração 
ativos nas fases de Requerimento de Pesquisa, Autorização de Pesquisa ou Licenciamento, 
entre a exploração mineral de Granulito, Minério de Cobre, Areia, Argila e Minério de Ferro 
(pesquisa em 26.08.2019).  
 
5.10 Carências e Deficiências 
 
Após a realização das ações para o levantamento dos dados, com vistas à elaboração do 
diagnóstico da situação atual do município de Cachoreira, identificamos na gestão pública 
municipal carências e deficiências relacionadas com o gerenciamento de resíduos especiais 
em vários níveis, alguns deles listados abaixo:  
 

 O monitoramento do controle ambiental é de competência do Estado, incluindo 
informações sobre a gestão de resíduos industriais de empreendimentos com 
licenciamento ambiental realizado pelo Estado. Não existe no site da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente informação sobre o gerenciamento desses resíduos 
especiais e perigosos. Todas as informações básicas constam apenas no cadastro 
nacional das operadoras de resíduos perigosos do IBAMA; 
 

 Ausência de informações sobre gerenciamento de resíduos e potenciais impactos 
poluidores da indústria Mastrotto Brasil S.A; 
 

 O Município não possui monitoramento da coleta, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos dos serviços de saúde gerados; 
 

 Não há gerenciamento dos resíduos cemiteriais, nem informações sobre a vida útil 
dos cemitérios, e sobre as áreas para novos empreendimentos desse tipo; 
 

 Ausência de informações e de um sistema de gerenciamento dos resíduos de 
construção e demolição; 
 

 O gerenciamento de resíduos de marinas e terminais aquáticos é de interesse 
específico para o setor de turismo. Contudo, verificou-se a carência de informações e 
a deficiência de campanhas voltadas a esta atividade e aos resíduos gerados por 
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ela. Não há um plano de gerenciamento específico para essa atividade econômica e 
para esses portos. 
 

 Inexistência de regulação dos serviços prestados, não atendendo a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos; 

 Ausência de iniciativas para implementação de sistemas de logística reversa. 
 

5.11 Iniciativas Relevantes 
 
Entre as campanhas de sensibilização/mobilização que visam à minimização de resíduos e 
a limpeza pública, constam programas mensais de rádio com educação ambiental. A 
campanha, realizada pelo próprio secretário, adverte a população para a destinação correta 
dos resíduos sólidos. 
 
Nesse sentido, a Associação Amigos do Rio Paraguaçu (ONG) desenvolve ações de 
educação ambiental no município, com palestras em escolas, oficinas de educação 
ambiental, mutirão de limpeza de riachos e plantio de mudas.  
 
Durante o diagnóstico participativo foram relatados diversos pontos problemáticos, 
potenciais objetos de campanhas de educação ambiental, sendo eles: 
 

 Descarte de resíduos em aquíferos como rios e microbacias; 
 

 Queimadas (mutúros) com incidência de pequenos incêndios; 
 

 Descarte de resíduos e efluentes nos Riachos (afluentes do rio Paraguaçú), que 
estão servindo de escoadores de lixos, como sofás, vasos sanitários e animais de 
grande porte, pelas comunidades do entorno; 
 

 Insegurança quando a presença das estações de tratamento de esgotos (ETE’s) no 
Município de Cachoeira, citado pelo município de São Felix; 
 

 Problemas no escoamento de águas pluviais visto se tratar de uma cidade histórica 
com rede de drenagem antiga; 
 

 Cerca 10% das residências jogam seus resíduos no rio. 
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6 CONCLUSÃO 

 
Avaliando as informações obtidas no diagnóstico da situação atual da gestão de resíduos 
sólidos em Cachoeira podemos concluir as seguintes interpretações preliminares, a fim de 
aprofundar levantamentos mais detalhados e fomentar o debate com os grupos envolvidos: 
 

 Há uma carência de instrumentos de planejamento no setor dos resíduos 
sólidos. Evidentemente existe o PMGIRS, em construção. Mas, uma gestão 
eficiente e integrada dos resíduos demanda a existência de outros planos, 
tais como plano de varrição, planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
(PGRS) e planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
(PGRSS). A existência de um Plano de Limpeza Urbana foi informada, porém 
sendo este um documento datado de 1993, sem que o mesmo fosse 
localizado ou atualizado; 
 

 Em consequência da ausência de instrumentos de planejamento, há uma 
carência de sistemas de monitoramento e supervisão, como estudos 
gravimétricos, fiscalização sistematizada e monitorada de serviços 
contratados e de mais postura dos munícipes. Essa carência leva a falta de 
dados, dificultando o acesso às informações e a transparência, o que 
compromete o planejamento e a gestão; 
 

 Provavelmente pela ausência de dados, o Município de Cachoeira não 
participou do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do SNIS 
em 2017, publicado em 2019. A participação da pesquisa de 2019, cuja data 
de entrega de informações já expirou, tampouco não foi informada. A 
participação nas pesquisas do SNIS é uma oportunidade para que o 
município inicie a consolidação da sua base de dados, além de contribuir para 
um acervo nacional padronizado de informações do setor; 
 

 Da mesma forma, informações e dados sobre resíduos especiais são 
ausentes. Necessita de atenção especial o controle e tratamento dos resíduos 
industriais da indústria de beneficiamento de couro Mastrotto Brasil S.A., 
tendo em vista relatos da sociedade e uma representação registrada no 
Ministério Público Estadual da Bahia; 
 

 A administração municipal, aparentemente, não trata a gestão de RSU com a 
devida transversalidade com outros setores, como turismo, ambiental, 
educacional e de saúde, o que leva a um desperdício de colaboração na 
própria administração e inclusão da temática em agendas afins; 
 

 A análise dos recursos humanos alocados no setor de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos mostra uma grande carência de colaboradores 
qualificados a nível gerencial, administrativo e de fiscalização. O número total 
de funcionários empregados no setor é bem abaixo da média regional; 
 

 Em relação à saúde e segurança do trabalho, além de fornecer os EPI’s 
básicos aos trabalhadores do setor de limpeza urbana, o município mantém 
um registro oficial de acidentes. O monitoramento de ocorrências é um 
elemento importante para acompanhar e melhorar rotinas seguras no 
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ambiente de trabalho. O registro sistematizado de ocorrências é uma exceção 
no contexto dos sete diagnósticos elaborados na região da Baia de Todos os 
Santos, no âmbito do presente contrato; 

 

 Os custos e o financiamento do setor se mostram pouco transparentes, o que 
dificulta no acompanhamento do desempenho financeiro e da eficiência dos 
serviços prestados, e também prejudica a comunicação de prestação de 
contas à população; 
 

 Existe um sistema de cobrança pelos serviços de Limpeza Urbana, por meio 
de taxa específica cobrada junto ao IPTU. No entanto, não fica claro quanto é 
arrecadado pela cobrança, qual a taxa de inadimplência do setor de limpeza 
urbana e como é comunicado o investimento do valor cobrado à população, 
perdendo assim uma boa oportunidade de comunicação e educação 
ambiental; 
 

 A Rota tecnológica adotada é a mais simples possível, uma vez que não há 
uma “disposição final ambientalmente adequada” ou formas de pré-
tratamento (Tratamento Mecânico Biológico – TMB, desvio de rejeitos para 
Combustível Derivado de Resíduos – CDR) ou triagem de materiais 
recicláveis no Município de Cachoeira. Dessa forma, percebe-se que há uma 
carência legal, o que leva por sua vez à ausência de um balanço custo-
benefício de formas adequadas de tratamento, considerando os custos da 
disposição final adequada e atendendo às exigências legais; 
 

 Da mesma forma, há ausência de coleta seletiva (Material Reciclável Seco – 
MRS/Resíduos orgânicos – jardinagem, podas, restos de cozinha, feiras), o 
que leva ao desperdício de recursos naturais, inclusive com impactos a nível 
local, além de representar também uma carência legal; 
 

 A viabilidade do mercado de materiais recicláveis é condição para que a 
coleta seletiva tenha sustentabilidade. Tanto o estudo de mercado quanto a 
inclusão dos catadores na gestão de RSU deve apresentar abordagem 
regional. Cachoeira é município vizinho de Santo Amaro, que pelo porte e 
localização está em situação de cidade polo regional no âmbito da cadeia do 
mercado de materiais recicláveis secos, com um polo de indústrias de 
reciclagem na região metropolitana de Salvador e Camaçari num raio de 60 a 
80 km de distância. Sugere-se um estudo de mercado regional, que é 
condição para implementação de coleta seletiva; 
 

 A forte presença da agricultura familiar indica uma potencial demanda de 
composto de alta qualidade, produzido a partir de uma coleta seletiva rigorosa 
de resíduos sólidos orgânicos, sem mistura de outros resíduos, seguida por 
processo qualificado de compostagem; 
 

 Em relação aos catadores de materiais recicláveis, nota-se ausência de 
inclusão social dos mesmos, com consequente inclusão na gestão e 
gerenciamento dos RSU. Não há cadastros, praticamente nenhum apoio a 
execução do trabalho nem a sua organização, e consequente ausência de 
associações e cooperativas. Perde-se assim a possibilidade de aliar os 



169 

 

Endereço fiscal: Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante, nº 3995, sala 27, CXPST 343. Casa Caiada – Olinda/PE – Brasil. CEP 
53.040-000. Endereço comercial: Rua Brigadeiro Melibeu, nº 247. Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE – Brasil. CEP 54.400-135. 

Insc. Mun. BRASILENCORP: 054322-5 | CNPJ BRASILENCORP: 40.849.028/0001-12 
Insc. Mun. BRENCORP: 061.942-6 | CNPJ BRENCORP: 10.789.230/0001-35 

catadores à gestão de RSU, através da organização da sua prestação de 
serviços no âmbito da limpeza urbana e no manejo dos RSU; 
 

 Sugere-se um projeto de assessoria visando à organização dos catadores em 
associação e/ou cooperativa, tendo em vista a potencial inclusão dos mesmos 
no sistema de gestão de RSU, com funções de coleta seletiva e triagem de 
matérias recicláveis; 

 Há uma forte carência de programas de educação ambiental que visem à 
limpeza urbana, contrastando com as demandas de comunicação ambiental. 
 

 Apesar do Aterro Recôncavo Sul ser definido pelo projeto como Aterro 
Sanitário, a operação do aterro apresenta características de aterro controlado, 
que é uma forma disposição inadequada de resíduos; 
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