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RESUMO 

 

O presente trabalho trata do processo e resultados das atividades de campo realizadas como parte 
Curso de Especialização em Residência Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (RAU+E/UFBA) pelo grupo 
que atuou nos bairros de Mata Escura e Calabetão (Salvador/BA).  
 
A escolha dessa comunidade para o desenvolvimento dos trabalhos de assistência técnica justifica-se 
por se tratar de uma área que se originou pela ocupação informal, onde predomina a população de 
baixa renda e a urbanização precária, com carência de investimentos públicos, sobretudo na 
infraestrutura urbana. Além disso, a comunidade de Mata Escura e a Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) já trabalharam conjuntamente em 2005 para o 
desenvolvimento de projetos para o bairro como parte de uma das disciplinas de “ateliê” da 
graduação, resultando na publicação Mata Escura: Plano de Intervenção (2005). 
 
A atuação dos profissionais da RAU+E na comunidade foi dividida em temas de trabalho que 
atenderiam às demandas identificadas naquela realidade. São eles: Fluxos (sistemas de circulação e 
acessibilidade), Encontro (espaços de convívio e lazer), Paisagem (sistemas de áreas de lazer), 
Saneamento (manejo de resíduos sólidos) e Áreas Verdes (estabelecimento do Parque Teodoro 
Sampaio).  
 
Todo o processo desenvolvido durante a RAU+E na comunidade (identificação de demandas, 
diagnóstico e propostas) foi baseado na participação popular e coletiva, considerada fundamental 
para que os projetos finais se constituíssem fruto da real necessidade e desejo dos moradores e 
membros envolvidos. Para tanto, além de muitas visitas de campo, a equipe de Residentes fez uso 
de metodologias participativas e realizou o processo de interação com a comunidade através de 
Rodas de Conversas e Oficinas, além de estabelecer canais de contato e informação em redes 
sociais, aplicativos de comunicação e páginas virtuais. 
 
Para além da atuação da equipe de Residentes, este trabalho tratará do desenvolvimento do projeto 
arquitetônico para o Núcleo da ACOPAMEC no bairro do Calabetão, desenvolvido pela residente 
arquiteta Fernanda D’Angelo, responsável pelo Eixo Encontro. A proposta foi desenvolvida ao nível 
de anteprojeto, a fim de ser um instrumento para que a instituição que o receberá como doação 
(ACOPAMEC) possa buscar os recursos para tirá-lo do papel. 
 

 

Palavras-chave: Assistência Técnica; Habitação de Interesse Social; Residência em 

Arquitetura; Arquitetura Social; Direito à Cidade; 
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ABSTRACT 

 
This work presents the process and results from field activities as part of Specialization Course of 

Residency in Technical Assistance for the Habitation and Right to the City of the Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (Faculty of Architecture and Urbanism) of the Universidade Federal da Bahia 

(Federal University of Bahia - RAU+E/UFBA) by the group that acted in the neighborhoods of Mata 

Escura and Calabetão. The choice of that community for the development of the technical assistance 

is justified by the fact that the area was originated on informal occupation, where there is a 

predominance of low income population and precarious urbanization, lacking of public investment, 

especially in urban infrastructure. Moreover, the community of Mata Escura and the Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia –FAUFBA, have worked together in 2005 for the 

development of project for the neighborhood as part of one of the disciplines of the undergraduate 

courses, resulting in the publication Mata Escura: Plano de Intervenção (2005) (Mata Escura: 

Intervention Plan). The role of the professionals of the RAU+E in the community was divided in 

themes that would tend to the demands identified on that reality. Those axes are: Flows (systems of 

circulation and mobility), Meeting (spaces for living together and leisure), Landscape (systems of 

leisure areas), Sanitation (handing of solid residues) and Green Areas (establishment of the Teodoro 

Sampaio Park). The whole process developed during the RAU+E in the community (demands 

identification, diagnosis and propositions) was based in the popular and collective participation, 

considered fundamental in reaching the goal that the final projects were the result of the real needs 

and desires of the residents and members involved, For that, apart from many field trips, the RAU+E 

team made use of participative methodologies, interacted with the community through Conversation 

Cycles and Workshops and established communications and information channels through social 

networks, communication applications and virtual pages. Beyond the acting of the team, this work will 

deal with the development of the architectonical project for the Center of ACOPAMEC in the 

Calabetão neighborhood, developed by the architect Fernanda D’Angelo, responsible for the Meeting 

Axis. The proposition was developed in the level of pre project, to be an instrument for the institution 

that shall receive it as a donation to use in the search of resources for the construction. 

  

 

Key words: Technical Assistance; Architecture Residency; Social Housing; Social 

Architecture; Right to the City;  
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho realizado no curso de especialização RAU+E/UFBA teve por objetivo principal 

elaborar um projeto arquitetônico, dentro do âmbito da assistência técnica1, que atendesse às 

necessidades das comunidades de Mata Escura e Calabetão. Dessa forma, através de parceria com 

a ACOPAMEC, foi desenvolvido o projeto de um núcleo para essa associação em um terreno 

localizado no bairro do Calabetão, de propriedade da mesma. O desenvolvimento do projeto se deu 

de forma participativa, com a realização de oficinas, rodas de conversas e visitas de campo, onde foi 

possível se aproximar e compreender melhor a realidade em que está inserido o projeto e seus 

usuários. 

Para além do projeto final ao qual se chegou, apresenta-se também todo o processo de atuação da 

equipe de profissionais residentes que trabalhou nessas comunidades, seus temas para o 

desenvolvimento da assistência técnica, as investigações, diagnósticos, e a metodologia adotada. 

Foram praticamente onze meses de trabalhos de campo, iniciados em dezembro de 2015, onde se 

buscou colocar em prática as teorias acerca da atuação dos arquitetos, urbanistas e engenheiros em 

comunidades de baixa renda com a participação direta da mesma no decorrer dos trabalhos de cada 

profissional. 

Foi possível, então, experimentar, aprender, apreender e ensinar, em um ambiente de trocas, 

mobilização, iniciativas e auto-gestão, para que ao final se chegasse a produtos que refletissem os 

anseios das comunidades trabalhadas e para elas se tornassem não só fruto de um processo, mas 

instrumentos que darão força e consistência à luta pela conquista de uma cidade mais digna e menos 

desigual. 

  

  

                                                 
1
 Baseado na LEI Nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008: Assegura às famílias de baixa renda assistência 

pública e gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse social. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm (acesso 10/10/2016) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.888-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm
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1. Área de Trabalho e Comunidade  
 

1.1.  Nome do bairro e localidade 
 

A área escolhida e que foi trabalhada pela equipe da RAU+E no ano de 2016, está localizada no 

bairro de Mata Escura, situada no chamado "Miolo de Salvador". Este bairro possui em seu interior 

subespaços definidos por 70 setores censitários o que corresponde a uma população de 52.196 

habitantes em uma área total de 4,5 Km², segundo o IBGE (2010), (Figura 01). 

 

 
Figura 1: Localização do Bairro e delimitação dos setores censitários de Mata Escura (Fonte: Elaborado 

pela equipe RAU+E Mata Escura 2016) 

 

O acesso ao bairro de Mata Escura pode ser feito pela BR-324, pelo bairro de Sussuarana e pelo 

bairro do Cabula. As suas principais vias são a estrada da Mata Escura e a Rua Direta da Mata 

Escura ou Rua Acelin Encarnação. A Rua Direta possui mão dupla, configurando-se muito estreita 

para o tráfego de ônibus, sem possuir a presença de baías o que acaba dificultando e resultando num 

tráfego truncado na localidade, (MATA ESCURA, Plano de Intervenção 2005). 

Enquanto à topografia do bairro, vide Anexo B, esta é classifica como: 

 

“uma topografia em forma de relevo acidentado composto por vales e 

elevações que variam da cota 20m até a cota 80m, característicos de terrenos 

sobre o embasamento cristalino que aflora deste lado leste da falha geológica 

da cidade de Salvador. As vertentes sobre o solo argiloso (resultante da 

alteração destas rochas do  embasamento) associado às altas declividades e 

ocupações  indevidas das encostas criam áreas de risco em alguns locais, 

 podendo ocorrer ocasionalmente deslizamentos de terra nos  períodos mais 

chuvosos do ano” (LEAL et. al , 2008, p. 8). 
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O bairro supracitado forma um grande e denso aglomerado residencial de baixa renda e carente de 

infraestrutura, resultantes da atuação dos distintos agentes configuradores contemporâneos (estado, 

empresas, população). O início dessa ocupação se deu em meados do século XIX. Até esse período 

esta localidade era constituída por fazendas e poucas habitações, dispersas ao longo do bairro. 

Pelo arrendamento de parcelas das fazendas, as áreas passaram a se adensar, contando ainda com 

a presença de ex-detentos da Penitenciária Lemos de Brito. O adensamento das áreas centrais do 

bairro ocasionou a procura de outras localidades em áreas de baixadas nessa localidade e esse 

processo teve maiores proporções a partir da década de 1980. Já na década de 1990 deu-se início à 

ocupação da Nova Mata Escura, e, atualmente, as ocupações ocorrem nas áreas próximas às obras 

do metrô e do Horto da Mata Escura. (MATA ESCURA, Plano de Intervenção, 2005). 

Atualmente os bairros de Mata Escura e Calabetão são classificados pela LOUOS (2016) 

ZEIS, com uso predominantemente residencial, conforme mostra as figuras abaixo: 

 

 
Figura 2: Mapa de ZEIS. (Fonte: LOUOS e Google Earth, trabalhado pela equipe RAU+E Mata Escura) 
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Figura 3: Mapa de uso do solo. (Fonte: LOUOS e Google Earth, trabalhado pela equipe RAU+E Mata Escura) 

 

A ZEIS Mata Escura definida acima possui área de 52,32 ha com população de 7.751 habitantes, 

enquanto a área da ZEIS Calabetão é de 43,95 ha e a população de 7.298 habitantes (IBGE 2010).  

Com relação à renda, a coleta de dados junto ao IBGE (2010) demonstrou que a renda média da 

população nas comunidades pesquisadas, Zeis de Mata Escura e Calabetão, se situam entre R$ 

467,09 e R$ 494,81, respectivamente, o que revela uma renda inferior ao salário mínimo praticado no 

país. 

 

Como veremos no desenvolver desse trabalho, esse histórico dos bairros e seus dados secundários 

deram suporte para o desenrolar de todo o processo de assistência técnica na comunidade. 

 

1.2. Apresentação da ACOPAMEC 
 

“A Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão - ACOPAMEC - é uma 

instituição com fins não econômicos, que investe na educação da criança, do adolescente, e do 

jovem na prevenção ao risco social, na preservação do ambiente familiar, nos bairros de Mata Escura 

e Calabetão.  

 

Atuando numa perspectiva comunitária, participativa, e norteada por valores éticos e religiosos, a 

instituição aposta em uma formação ampla, em ações efetivas e em processos educativos que 

contribuam para a convivência fraterna e harmoniosa envolvendo a família e a comunidade.  

 

O trabalho da ACOPAMEC é referência de proteção e desenvolvimento integral de crianças, 

adolescentes, jovens e seus familiares, levando a instituição a participar de espaços de defesa dos 

direitos civis e luta por políticas públicas, a exemplo do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente (CMDCA), onde é membro convidado.” (Fonte: Site da ACOPAMEC 

http://www.acopamec.org.br/. Acesso 10/11/2016) 

 

1.3 Dados da Associação Parceira 
 

Nome Legal: Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão – ACOPAMEC. 

CNPJ: 40554925/0001-07 

Presidente: Pe. Michael Ramon. 

Vice-Presidente: Josélia Duarte Gomes. 

Endereço: Rua São Mateus, n 06, CEP 41220-200 - Bairro de Mata Escura, Salvador. 

Contato: Telefone: (71) 3306-1817 

E-mail: acopamec@acopamec.org.br. 

Web Site: &lt;http://www.acopamec.org.br/a-acopamec.php&gt;. 

 

1.4. Principais lideranças para contato 
 

Joice Cristina Jesus Santos– Educadora Social da ACOPAMEC: (71) 98703-4743. 

Jocélia Duarte Gomes– Vice-presidente da ACOPAMEC: (71) 99962-6868. 

Cosme Chineles – Presidente da AMME: (71) 99618-6442. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acopamec.org.br/
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2. Descrição da área, problemática e justificativa da proposta coletiva de assistência 
técnica 
 

2.1 Aproximação do grupo com a comunidade 

 
A relação entre a FAUFBA e a comunidade de Mata Escura deu-se sobretudo pela parceria ocorrida 

em 2005 entre a ACOPAMEC e a disciplina Ateliê V, onde alunos da associação e moradores da 

comunidade se juntaram aos alunos da graduação para fazerem propostas de melhorias nos espaços 

públicos de Mata Escura. Dessa parceria resultou a publicação Mata Escura – Plano de Intervenção, 

coordenada pela professora Angela Gordilho, com propostas que ainda hoje são referências para a 

implantação de projetos na comunidade. 

 

Entrada da Sede da ACOPAMEC (Acervo da Equipe RAU+E Mata Escura) 

Essa parceria bem-sucedida foi então retomada com a segunda turma de residentes, onde um grupo 

de oito profissionais se formou para atender às possíveis demandas apontadas por Padre Miguel, 

presidente da ACOPAMEC, sendo elas: medidas para proteção e recuperação o “Horto de Mata 

Escura” (Eixo Áreas Verdes); proposta para melhorar a mobilidade na Rua Direta de Mata Escura 

(Eixo Fluxos); melhora no manejo de resíduos sólidos da comunidade (Eixo Saneamento); projeto 

para a ACOPAMEC no Calabetão (Eixo Encontros); e recuperação de locais convívio e lazer na 

comunidade (Eixo Paisagem). 

Essas demandas foram colocadas em um primeiro momento pela associação, porém foram 

necessárias reuniões com mais membros da comunidade para verificar exatamente do que se 

tratavam essas demandas e se realmente elas seriam o objeto de trabalho dos profissionais 

residentes. Por isso, em janeiro de 2016 foi realizada uma reunião na própria ACOPAMEC, onde 

participaram outras lideranças e moradores do bairro, onde de fato se iniciou o processo participativo 

e de mobilização da comunidade em torno das demandas e do trabalho de assistência técnica. 
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Nesse primeiro encontro oficial foi possível perceber que a comunidade tinha diversos agentes 

interessados na colaboração com a proposta de trabalho da RAU+E, e que muitos eram engajados 

nas questões do bairro e tinham bastante para contribuir com o conhecimento teriam papel 

estratégico no reconhecimento do território e no diagnóstico das demandas. 

2.2 Demandas da comunidade 

 
Para além das demandas previamente estabelecidas, ao explorarmos o território de Mata 

Escura/Calabetão foi possível compreender melhor do que se tratavam as questões colocadas pela 

comunidade durante os momentos em que a equipe esteve in loco (a forma de aproximação do 

território será explicada mais adiante no item 3.1).  

Em algumas visitas técnicas, pudemos observar e analisar outros pleitos a serem discutidos, de forma 

colaborativa e participativa com os moradores. Nesse contexto foi fundamental o acompanhamento 

de moradores como Edson Barbosa, *Chineles (AMME), Joice Cristina (ACOPAMEC) em visitas 

técnicas pela comunidade, onde foi possível não só conhecer o espaço físico construído, mas 

também as relações sociais e os usos que nele se desenvolvem. 

Através dessas visitas foi possível confirmar algumas questões trazidas em reuniões com os 

moradores, como por exemplo a problemática do fluxo de carros e pedestres na R. Direta de Mata 

Escura; o acúmulo de resíduos sólidos em “pontos de lixo” da comunidade; e o déficit e a degradação 

de espaços de convívio e lazer. Além disso, a partir das visitas pudemos realmente ver como a 

urbanização do local se deu na topografia acidentada e como isso origina bairros distintos. 

2.3 Diagnósticos, resultados preliminares e contexto de delimitação da proposta 

 
A partir das primeiras reuniões, visitas, coleta de dados secundários, foi possível obter um 

diagnóstico preliminar, que orientaria a atuação de cada profissional residente, a partir da criação de 

um Plano de Trabalho. 

Dessa forma, foram estabelecidos os seguintes eixos de atuação: 

►Dificuldade de articulação entre fluxos e funções: pedestres, carros, comércios e residências. 

Necessidade de melhoria dos passeios, micro-acessibilidade; sentido das vias (mão e contra-mão da 

Rua Direta de Mata Escura); ocupação irregular das calçadas pelo comércio → EIXO FLUXOS: 

Acessibilidade X Mobilidade - Joaquim Nunes (arquiteto/UFBA). 

►Projeto com viés socioeducativo em área de propriedade da ACOPAMEC situada no bairro 

Calabetão → EIXO ENCONTROS: Espaços de Convívio - Fernanda D’Angelo (arquiteta/FAUUSP). 

►Planejamento desta praça, de forma a fornecer atratividade, a tornando, de fato, um espaço de 

convívio para os diferentes territórios da Mata Escura.  EIXO PAISAGEM: Ambiente construído x 

Relações de convívio - Andréa Bianca R. Chong (urbanista/UNEB). 
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►Estudo sobre a dinâmica dos resíduos sólidos urbanos na comunidade, que atualmente 

demonstram-se gerenciados de forma inadequada, bem como, a promoção de ações que busque a 

não geração e a redução da geração desses resíduos. EIXO SANEAMENTO: Resíduos Sólidos - 

Danilo Sobrinho (engenheiro sanitarista e ambiental/UFBA). 

►Avanço das ocupações sobre a área de proteção ambiental (Horto Florestal) → EIXO ÁREAS 

VERDES - Débora Marques (urbanista/UNEB), Elisete Vidotti (arquiteta/UNIFACS), Patrícia Duarte 

(arquiteta, UCS), Gisele Paiva (arquiteta/UNIFACS). 

No caso dos quatro primeiros citados acima, propunha-se buscar uma poligonal de atuação comum, 

para que dessa forma o diagnóstico feito sobre uma mesma área pudesse ser mais abrangente e os 

projetos finais estarem em consonância. Porém se seria possível trabalhar numa mesma poligonal 

dependeria do aprofundamento dos estudos sobre o território e as demandas previamente apontadas, 

contando sobretudo com a participação da comunidade. 

3. Pesquisas, oficinas, metodologias definidas na proposta coletiva de assistência 
técnica  

 

3.1 Meios e processos adotados para a proposta coletiva do grupo com a comunidade 
 

Como dito no item 2.1, algumas demandas haviam sido previamente apontadas pela ACOPAMEC 

e deram origem a eixos de atuação do grupo RAU+E Mata Escura, que por sua vez deram origem 

a um logo, que foi uma das primeiras formas que a equipe encontrou para marcar o início da 

atuação da RAU+E Mata Escura/Calabetão: 

 

Figura 4: Logo da equipe. (Elaborado pela RAU+E Mata Escura/Calabetão) 

 

Esse logo buscou criar uma identidade para o grupo e passar o conceito de “intersecção” entre os 

eixos de atuação de cada aluno residente e a ideia de movimento (cata-vento ou moinho), 

refletindo a rápida transformação nos espaços dessas comunidades. 
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A criação desse símbolo, bem como os métodos de atuação que serão apresentados a seguir, 

foram baseados nas experiências anteriores de outros grupos do RAU+E/UFBA, bem como nas 

reuniões e levantamentos sobre as comunidades de Mata Escura/Calabetão feitos até então e 

nas aulas teóricas e discussões realizadas durante os quatro primeiros meses de atividade da 

RAU+E/UFBA. 

 

Como já dito, os eixos de atuação foram definidos a partir de demandas iniciais que foram 

apontadas pelo Padre Miguel, presidente da ACOPAMEC. Porém com se trata de um processo 

participativo que deve envolver toda a comunidade, optou-se por investigar a realidade dessas 

demandas com outros moradores interessados em participar das discussões da equipe RAU+E 

Mata Escura. Sendo assim, a primeira parte do processo participativo de fato foi focado no 

aprofundamento das demandas da comunidade e a investigação para a definição de uma 

“poligonal de atuação”. 

 

Uma vez compreendidas as demandas e definida a poligonal, passou-se ao aprofundamento do 

estudo sobre essa área e sobre os objetos de trabalho por eixo, para que fossem então 

elaborados os diagnósticos a fim de subsidiar o desenvolvimento das propostas finais.  

 

Por fim, a terceira etapa do processo participativo foi focada em atividades que dessem apoio à 

elaboração das propostas finais, culminando com a apresentação desses trabalhos à 

comunidade. Para melhor entendimento do método de atuação da equipe RAU+E Mata 

Escura/Calabetão, temos o esquema a seguir: 
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Figura 5: Métodos e Estratégias de Atuação RAU+E – Mata Escura/Calabetão 

 

Durante esse processo contamos com a colaboração de agentes estratégicos da comunidade, como 

associações e representações de diversos bairros (Mata Escura, Nova Mata Escura, Jardim Santo 

Inácio, Pampulha e Recanto Verde) e também escolas públicas (Escola Estadual Márcia Meccia e 

Escola Municipal Maria Constanza), onde seria possível maior aproximação com os jovens da 

comunidade. Nesse contexto vale ressaltar que tivemos uma ausência de lideranças e 

representações do bairro do Calabetão, o que influenciou no encaminhamento para a definição das 

poligonais de atuação. Ou seja, os resultados obtidos ao longo do processo participativo contemplam 

as demandas e opiniões sobretudo daqueles que puderam estar presentes. A seguir, a Cronologia 

das Atividades de Coletivas de Campo da RAU+E: 

29/01: Apresentação do Plano de Trabalho + Oficina 1 (Delimitações da comunidade) 

08/03: Fórum Social de Mata Escura. Apresentação do Chega Junto! 

15/03: Chega Junto! + Oficina 2 (Reconhecimento do território por eixos) 

21/03: Visita de Campo 

30/03: Chega Junto! + Oficina 3 (Aprofundamento das poligonais – Escola Estadual Marcia Meccia e 

Escola Municipal Maria Constança) 

07/04:Chega Junto! (Apresentação do diagnóstico parcial) 

15/04: Reunião com Nestor Neto (Diretor Geral de Acompanhamento das Ações SMS) 

16/04: Visita ao Terreiro Bate-Folha 
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19/04: Visita de Campo (Levantamento da poligonal – entorno da R. Direta de Mata Escura) 

28/04: Fórum Social de Mata Escura 

12/05: Chega Junto! (Consolidação de proposta/diagonal de atuação) 

18/05: Visita de Campo (Levantamento da poligonal – entorno da R. Direta de Mata Escura) 

05/07: Visita de Campo (Levantamento da poligonal – entorno da R. Direta de Mata Escura) 

 

 

3.1.1 Rodas de conversa – Chega Junto! 

 

No momento inicial de aproximação com a comunidade, vimos que esta já possuía um fórum de 

discussão, o Fórum de Desenvolvimento Social de Mata Escura, instituído desde 2007 no âmbito da 

Agenda 21 e da atuação do Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Sociais (LTECS) da 

Universidade Salvador (UNIFACS). Este grupo é composto por lideranças locais, representantes da 

sociedade civil organizada e profissionais parceiros, a exemplo do Turismo de Base Comunitária do 

Cabula e Entorno (TBC), Projeto coordenado pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

Vimos que era um encontro do qual a comunidade já havia se apropriado e que tinha para ele suas 

próprias pautas, não tendo uma frequência exata de reuniões e nem um canal oficial de 

comunicação. Além disso, sentimos a necessidade de criar um espaço de encontros que marcasse a 

presença da RAU+E na comunidade e que pudesse estar de acordo com os temas da assistência 

técnica e ser realizado com os tempos e frequências necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, 

sem interferir na dinâmica do fórum que a comunidade já possuía. A criação desse “novo fórum” foi 

discutida e aprovada em reunião com a comunidade, e a ele foi dado o nome de “Chega Junto!, 

buscando, através de uma linguagem mais descontraída, atrair os moradores da comunidade, 

sobretudo os jovens. 

 

3.1.2 Informação via Internet e Aplicativos – Blog, Facebook e Whatsapp 

 

Como forma de facilitar a comunicação entre os integrantes do Fórum e do Chega Junto, foi criado 

um grupo no WhatsApp, composto por 47 membros, que passou a ser um importante canal de 

debates das demandas da comunidade, além das questões relacionadas à RAU+E, possibilitando 

discussões, tomada de decisões e agendamento de ações. 

Além do Grupo do WhatsApp foram instituídos outros canais que permitissem maior alcance na 

comunidade, incluindo no processo de participação outros atores que não estavam diretamente 

envolvidos. Assim sendo, foram criados o blog, cujo endereço é 

http://raue2mataescura.blogspot.com.br/ e perfil no faccebook, denominado "Residência Aue Ufba 

Mata Escura", que se tornaram importantes canais de divulgação e registro da trajetória do processo 

de assistência técnica desenvolvido na comunidade da Mata Escura.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011589829243
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011589829243
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Figura 7:  Imagens do blog RAU+E Mata Escura e da página criada no Facebook (Elaborado pelo 

RAU+E Mata Escura/Calabetão) 

 

3.1.3 Oficinas 

 
As oficinas são um instrumento fundamental no desenvolvimento de Assistência Técnica de 

Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, pois através delas é possível promover a participação da 

comunidade, através de espaços de trocas, discussões e ações em prol de desejos e objetivos 

comuns. É também possível fazer das oficinas uma oportunidade de inclusão de jovens e crianças no 

processo participativo, através de uso de atividades mais lúdicas e descontraídas, mas que tenham 

um foco para subsidiar a atuação dos profissionais que prestam a assistência. 

Sendo assim, as oficinas e atividades gerais elaboradas em grupo deram subsídios aos objetivos em 

comum aos quatro eixos, como por exemplo o conhecimento dos diversos territórios que compõe do 

bairro, e a definição da poligonal de atuação da equipe. No entanto, embora tenham sido construídas 

de forma coletiva, as atividades puderam subsidiar de forma singular cada eixo de atuação. Por isto, 

estas serão apresentadas abaixo enquanto proposta coletiva de assistência técnica e, no entanto, 

serão detalhadas de forma específica em itens relativos aos projetos individuais. 
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Oficina Coletiva 1 - Mapeamento das Delimitações Territoriais da Comunidade 

Essa primeira oficina foi realizada com os integrantes do Fórum de Desenvolvimento Social de Mata 

Escura, no dia 29 de janeiro de 2016 e teve por objetivo compreender as delimitações2 territoriais da 

comunidade segundo a visão de seus moradores, ou seja, esses limites não são necessariamente 

aqueles reconhecidos por órgãos públicos ou estabelecidos pela geografia do local, mas que, nem 

por isso deixam de ser legítimos, uma vez que são as delimitações vividas pelos moradores em seu 

dia a dia. Muitas vezes essas divisões dependem de como se deu a ocupação da região ao longo do 

tempo, que população que ali se estabeleceu, quais seus padrões de vida, usos e ocupações e, 

comumente, quais facções dominam aquela área. Conceitualmente, caberia sobre esse tema uma 

investigação sobre os termos “territórios material e imaterial”, mas iria para além do que se julgou 

necessário a esse trabalho de assistência técnica. Porém, para uma breve compreensão das 

dimensões que compõe o ambiente analisado, cito Fernandes (2008):  

“Temos territórios materiais e imateriais: os materiais são formados no espaço físico e os 

imateriais no espaço social a partir das relações sociais por meio de pensamentos, 

conceitos, teorias e ideologias. Territórios materiais e imateriais são indissociáveis, 

porque um não existe sem o outro e estão vinculados pela intencionalidade. A construção 

do território material é resultado de uma relação de poder que é sustentada pelo território 

imaterial como conhecimento, teoria e ou ideologia.” 

Compreender essas divisões é essencial para compreender de fato o território trabalhado, pois como 

afirmou Lefebvre (1992 [1974]) “o espaço (social) é um produto (social)”. Este espaço compreende as 

relações sociais e não pode ser resumido ao espaço físico; ele é o espaço da vida social. 

Buscou-se então compreender as divisões do bairro de Mata Escura pela visão de seus moradores, e 

com isso foi possível perceber que essas divisões vão realmente além do que órgãos como o IBGE, 

por exemplo, entendem como setores censitários, ou mesmo a prefeitura entende como bairros. As 

divisões estão principalmente relacionadas com o processo de ocupação da área3 e também com 

fatores como domínio de facções criminosas, que ao nosso ver é o que impõe maiores barreiras no 

convívio da comunidade.  

                                                 
2
 Milton Santos (2002 [1996]) propõe que o espaço geográfico é “formado por um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 
mas como o quadro único no qual a história se dá”. 
3
  Nesse aspecto, vale relembrar a frase de Milton Santos (2002 [1996]) “o espaço que, para o processo 

produtivo, une os homens, é o espaço que, por esse mesmo processo produtivo, os separa.” (p.33) 
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Fonte: Acervo equipe RAU+E Mata Escura, 2016. 

 

Ao todo foram reconhecidas 14 áreas diferentes que compõe o território de Mata Escura e entorno 

imediato (Figura 8). Como dito anteriormente, essa delimitação não é oficial e certamente não é 100% 

precisa, afinal estamos falando de “territórios imateriais” e podem existir divergências entre os 

moradores sobre o reconhecimento dessas áreas. Entretanto, foi unânime o reconhecimento de que 

essas divisões representam muitas vezes limites de usos e livre circulação no território pelos 

moradores da comunidade, sobretudo os mais jovens, pela questão da violência e das facções que 

dominam as diferentes áreas.  
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Figura 8: Oficina Mapeamento dos territórios invisíveis (Fonte: Residência AU+E/UFBA - Mata Escura, 2016.) 

 

O encontro também permitiu apresentar uma síntese do Plano de Trabalho de atuação na 

comunidade, explicando por meio da "Cartilha da Assistência Técnica", os objetivos da residência, os 

eixos de trabalho individuais e a justificativa da escolha da comunidade de Mata Escura. 
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Figura 9: Cartilha de Apresentação. (Elaborado pela RAU+E/Mata Escura) 
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Chega Junto! 

O 1º Chega Junto! foi realizado em 15 de março de 2016 com o objetivo de mapear pontos positivos 

e negativos de cada um dos eixo de atuação (Encontro, Fluxo, Paisagem e Saneamento) e a partir 

dos resultados definir a área de intervenção (que poderia ser a mesma para todos ou não). Dos 5 

eixos que compõem o RAU+E Mata Escura, apenas o Eixo Áreas Verdes, que já possuía uma área 

de intervenção delimitada, não participou dessa oficina. O encontro foi dividido em dois momentos: 

1) Tempestade de ideias (Brainstorming): Por meio desta técnica, os participantes foram estimulados 

a dizer palavras relacionadas aos temas abordados por eixos temáticos, por exemplo através da 

pergunta “Em que palavra vocês pensam quando ouvem a palavra saneamento?”. As palavras ditas 

foram então anotadas em um cartaz pelos profissionais residentes a título de registro e para que 

ficasse visível a todos.  

 

Tempestade de ideias (Acervo RAU+E/UFBA - Mata Escura, 2016) 

2) Delimitação da área de atuação: Na segunda etapa do evento os participantes foram apresentados 

ao mapa com ortofoto da Mata Escura, permitindo que se localizassem e identificassem pontos de 

referência na comunidade, a exemplo da ACOPAMEC, R. Direta de Mata Escura e Final de Linha. 

Em seguida os participantes foram divididos em 3 mesas com mapas-base, onde se trabalhou por 

eixo (Saneamento, Fluxos e Encontro + Paisagem4). Em cada mapa os moradores deveriam marcar o 

que Curtem e o que Não Curtem relacionados a cada tema. Dessa forma, buscava-se visualizar no 

território onde se concentram, pela visão dos moradores, áreas onde caberiam a cada eixo atuar. 

A marcação do Curto/Não Curto foi feita com adesivos ilustrativos, onde cada eixo tinha uma cor para 

Curto e outra para Não Curto (Azul- Saneamento; Laranja- Fluxos; Rosa- Encontro+Paisagem). 

Enquanto isso cada membro do Grupo RAU+E responsável por seu eixo foi fazendo anotações sobre 

o que era dito pelos moradores. 

                                                 
4
 Nessa atividade os eixos Encontro e Paisagem trabalharam juntos, pois o objetivo de localizar os espaços de 

lazer e encontros da comunidade era comum a ambos. Posteriormente esses dados dariam subsídios para 
outras atividades individuais. 
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Atividade Curtir/Não Curtir. (Acervo RAU+E/UFBA - Mata Escura, 2016) 

Todas essas marcações foram feitas sobre uma camada de papel celofane transparente. Ao final das 

marcações por temas, juntamos as 3 camadas para formar uma única e analisar quais as áreas de 

concentração das questões debatidas. 

No pós-oficina, passamos a limpo as poligonais de cada eixo e obtivemos o seguinte resultado: 

 

Figura 10: (Esquerda superior: todas as poligonais. Direita superior: Fluxos. Esquerda inferior: 

Encontros+Paisagem. Direita inferior: Saneamento). Fonte: Residência AU+E/UFBA - Mata Escura, 2016. 

 

A maior parte das indicações apareceram no entorno da R. Direta de Mata Escura, englobando sub-

regiões do bairro como Nova Mata Escura e Jardim Pampulha. Vale ressaltar que ao realizar uma 

oficina, ficamos sujeito a visão e conhecimento daqueles que ali estão, ou seja, não significa que as 

questões relacionadas aos eixos se concentrem apenas nessas áreas. Por isso, no segundo Chega 
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Junto! buscou-se a participação de um grupo diferente daquele que comparecera até então ao 

encontros na comunidade. 

O 2º CHEGA JUNTO! foi realizado em 30 de março de 2016 na Escola Estadual Marcia Meccia, com 

a participação dos alunos do 1° ano do Ensino Médio dessa escola e do 8° ano da Escola Estadual 

Maria Constança. A escolha por realizar um encontro nessas escolas deu-se pelo fato das instituições 

escolares serem uma boa opção para a atuação de profissionais residentes em comunidades, 

sobretudo naquelas onde não há instituições sociais como a ACOPAMEC para acolher essas 

atividades. Além disso, elas permitem maior aproximação com os jovens, que nos dão visões 

diferentes daquelas dadas pelos participantes que em geral podem comparecer aos outros encontros. 

O evento foi dividido em dois momentos: 

1) Apresentação do Projeto: Inicialmente foram expostos a finalidade do evento, os objetivos da 

residência, a equipe de atuação e o formato de trabalho através dos os eixos temático, bem como, a 

justificativa da escolha das Comunidades, Mata Escura e Calabetão e a importação da participação 

da comunidade nesse processo. 

  

Apresentação do projeto - 1º momento, Fonte: Residência AU+E/UFBA - Mata Escura, 2016. 

2) Realização de dinâmicas: Os presentes foram divididos em grupos de 5 a 10 pessoas para 

realização de atividade por eixos de atuação: Áreas Verdes, Encontro, Fluxos, Paisagem e 

Saneamento. Em cada grupo foi desenvolvida uma oficina diferente, mas todas tiveram em comum o 

objetivo de interagir com os jovens, permitindo a troca de saberes e principalmente debater questões 

relacionadas a comunidade da Mata Escura, relacionadas com os eixos temáticos. 
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Atividades em grupo - 2º momento. Fonte: Residência AU+E/UFBA - Mata Escura, 2016. 

Eixo Áreas Verdes 

Através de uma atividade de percepção denominada Mapas Mentais, cada estudante desenhou, 

escreveu e compartilhou a sua visão da área e os principais problemas existentes. Em seguida foi 

utilizada a técnica de tempestade de ideias, para estimular a criatividade dos alunos. 

Como resultado os jovens demonstraram o conhecimento local, e também, levantaram propostas de 

melhorias para a área analisada, por meio de frases, ilustrações e palavras, apresentando algumas 

ideias e sonhos do que poderia ser feito nesta localidade. 

Eixo Encontros 

Primeiramente buscou-se estimular os alunos a identificarem alguns espaços de lazer/convívio na 

comunidade Mata Escura, através de um "Jogo da Memória" com fotos do ponto de vista do pedestre 

e vistas aéreas desses lugares. Depois dos pares de imagens correspondentes terem sido 

identificados, pediu-se aos alunos que indicassem no mapa onde estavam localizados cada um 

desses espaços. 

Em segundo, foi feito uma tempestade de ideias sobre palavras que os alunos relacionavam ao que 

seria um espaço público de convívio e lazer. As palavras foram: 

Banco; Parquinho; Conversa; Reunião; Iluminação; Barraquinha; Segurança; Merendar; Resenhar. 

Depois disso, foi pedido aos alunos que escolhessem um ou mais desses espaços para que eles 

expressassem, através de palavras ou desenhos o que gostavam ou não nesses espaços. Embora 

tenha-se apontado 5 espaços principais de convívio e lazer de Mata Escura/ Nova Mata Escura e 

Calabetão, todos os participantes da oficina mostraram grande interesse em falar sobre o Final de 

Linha de Mata Escura, uma área que está diretamente ligada aos dois colégios públicos nos quais 

eles estudam. 

Entre os principais problemas levantados sobre o Fim de Linha de Mata Escura foram: violência, falta 

de um módulo policial (o que existe lá está desativado), falta de brinquedos e degradação em geral 

(necessidade de reforma). Como é um local por onde a maioria deles passa todo o dia e infelizmente 
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encontra-se em más condições de conservação, o sentimento com relação àquele local é de 

preocupação com sua situação atual de abandono e um desejo de melhoria para que este possa se 

constituir como um local de encontro agradável e compatível com o público que o frequenta. 

Eixo Fluxos 

A oficina teve a intenção de construir uma cartografia dos fluxos a partir da visão dos alunos e obter 

mais elementos para delimitação da área de intervenção. Inicialmente houve uma conversa para 

entendimento da atuação do eixo fluxos na comunidade e os temas a serem abordado, mobilidade e 

acessibilidade. Em seguida utilizando a técnica de tempestade de ideias, os alunos sugeriam 

palavras e em seguida escolhia uma delas para representá-la em foram de desenho. 

Entre os resultados percebeu-se que as delimitações de áreas onde há em comum a todos os jovens 

ali, sentimento de pertencimento (todos falaram do entorno da Escola Marcia Meccia como uma área 

agradável), de afastamento (citaram regiões que não se sentem convidados a percorrer, 

principalmente na área do “larguinho”), conforto (a rua Pampulha foi a mais citada como fácil para 

percurso), conflito de usos (A rua direta, pelo conflito entre pedestres, veículos em uma via estreita 

com passeios irregulares, tomados parcialmente por usos comerciais e outros) e também foi citado a 

dificuldade de acesso a Estação do Bom Juá, sendo pela falta de infraestrutura adequada de acesso, 

como pela natureza da topografia irregular. 

Eixo Paisagem 

Para essa oficina houve uma preocupação em entender, sob a perspectiva de alguns jovens da 

Escola, o que se pensa sobre Espaços Públicos/ Convívio/ Paisagem na Mata Escura, para então 

mapear alguns desses espaços. 

Primeiramente foi utilizada a técnica de tempestade de ideias, onde cada aluno sugeriu palavras que 

tinham em mente sobre os temas abordados. Na sequência promoveu-se uma roda de conversa, com 

intuito de dialogar sobre o planejamento de um espaço pode se tornar mais atrativo e convidativo. Em 

seguida identificou-se em mapa, os locais mais utilizados pelos alunos e outros com potencial para 

fins de convívio. 

Eixo Saneamento 

O objetivo central da oficina foi identificar a percepção dos jovens acerca das questões relacionadas 

ao componente do saneamento básico limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Apesar disso, 

o espaço ficou aberto a outras questões e comumente eram citadas questões relacionadas à falta de 

segurança pública e a carência dos serviços públicos de saúde. 

Utilizando-se a técnica participativa, Oficina de Futuro, para levantamento de problemas e 

potencialidades de uma comunidade, foram debatidos a realidade atual da comunidade sobre os 

serviços de limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos, momento identificado como "O QUE 

TEMOS". Em seguida foram discutidos os problemas enfrentados pela comunidade a respeito do 
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tema em questão construindo-se o “MURO DAS LAMENTAÇÕES" e por fim, o grupo indicou 

soluções para todos os problemas identificados, apresentando a situação ideal desejada ao plantar 

sua “ÁRVORE DOS SONHOS". 

Para finalizar a oficina foram projetados registros fotográficos da visita de campo realizada 

anteriormente na comunidade. Após exibição das imagens os jovens foram provocados a refletir os 

assuntos abordados anteriormente, e questionados quanto uma possível alteração / inserção de 

problemas ou soluções por eles apresentados. No entanto, o grupo concluiu que não eram 

necessários complementos, uma vez que consideraram ter abordado todas as questões.  

 

O 3º CHEGA JUNTO! foi realizado em 07 de abril de 2016 

Este encontro teve como finalidade apresentar as lideranças, moradores e atores envolvidos no 

processo de assistência técnica um balanço dos eventos realizados até o momento. Bem como, obter 

o retorno dos presentes quanto os resultados obtidos e desenhar os caminhos a serem seguidos. 

Baseado na metodologia de construção participativa, as contribuições e o aval dos representantes da 

comunidade era imprescindível para validação das atividades até então desenvolvidas e definição 

dos os projetos individuais produtos, principalmente no que se refere a poligonal de intervenção dos 

trabalhos a serem desenvolvidos por eixos de temático. 

Sendo assim, a partir da trajetória de atuação na comunidade, foi possível perceber que há uma 

recorrente indicação da necessidade de se trabalhar os eixos Encontros, Fluxos, Paisagem e 

Saneamento na cumeada de origem de Mata Escura, caracterizada principalmente pela passagem da 

Rua Direta. A Figura 11 representa a poligonal final que foi apresenta no encontro como resultado 

das oficinas anteriores. Para os presentes, a poligonal formada atendia os anseios da comunidade e 

contemplava as demandas pré-estabelecidas.  
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Figura 11: Delimitação da área de atuação (Fonte: Residência AU+E/UFBA - Mata Escura, 2016) 

No caso do Eixo Encontros, quando foi apontado aos participantes a grande possibilidade de se 

trabalhar com um projeto para o Final de Linha de Mata Escura, foi alertado por alguns moradores 

sobre a possível existência de um projeto da prefeitura para o local. Foi indicado para que se 

procurasse por Nestor Neto, diretor geral de acompanhamento das ações da Secretaria Municipal de 

Saúde de Salvador e também morador de Mata Escura.  

 

Foi então feito contato com ele e realizada uma reunião no dia 15 de abril de 2016, onde Neto falou 

sobre algumas ações, em andamento e programadas, da prefeitura na comunidade. Sobre o Final de 

Linha de Mata Escura, foi informado que já estava orçado e com projeto executivo pronto e que só 

não havia sido implantado ainda porque havia uma disputa com relação aos donos das barracas de 

comércio instaladas no local. Foi pedido a ele que, se possível, compartilhasse o projeto com a 

equipe RAU+E Mata Escura, mas não conseguimos ter acesso ao projeto.  

A questão das barracas foi investigada em visita de campo através de conversa com os donos e 

locadores das mesmas, e também foi confirmado que realmente havia uma dificuldade de diálogo e 

de fechamento de um acordo com a prefeitura para a implantação do projeto, pois este previa a 

demolição de barracas, com indenização para os donos, e a construção de novas barracas que 

seriam de posse da prefeitura. Em suma, realizar um projeto para o Final de Linha com todos esses 

conflitos e já com um projeto em andamento aprovado na Prefeitura provavelmente seria algo para 

além do tempo da RAU+E/UFBA. 

 

O 4º CHEGA JUNTO! foi realizado em 12 de maio de 2016 

Nesta reunião compartilhamos e fechamos os próximos passos das atividades que seriam 

desenvolvidas com a comunidade, que a partir de então começariam a tomar rumos mais voltados ao 

desenvolvimento dos projetos individuais, ainda que fossem necessárias visitas de campo a serem 

feitas coletivamente pelos quatro eixos que atuariam na mesma poligonal. 
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No caso do Eixo Encontros, essa conversa foi fundamental, pois com a dificuldade de se trabalhar 

com o Final de Linha de Mata Escura, ainda havia dúvidas sobre o objeto de trabalho. Junto a isso, 

foi pedido pela ACOPAMEC nessa reunião que se considerasse a possibilidade de que esse eixo 

trabalhasse com a área no Calabetão, colocada inicialmente como demanda, mas que até então não 

havia sido requisitada como área de trabalho pelos participantes dos encontros, uma vez que nenhum 

deles era morador do daquela região. De qualquer forma, no encontro foi então votado sobre a 

definição dessa demanda como objeto de trabalho do Eixo Encontros, aprovada unanimemente pelos 

participantes. 

 

3.1.4 Visitas de Campo 

 

As visitas de campo foram provavelmente um dos mais importantes meios de conhecer o território de 

atuação. Através delas foi possível não só conhecer, mas também vivenciar questões colocadas em 

reuniões com a comunidade, como por exemplo as dificuldades de locomoção, a falta de 

acessibilidade, a precariedade das escadarias, sistemas de esgotamento e drenagem, acúmulo de 

lixo, falta de espaços de lazer, etc.  

 

Apesar de termos feito algumas visitas no começo do trabalho de campo, as visitas mais relevantes 

ocorreram após a definição da poligonal de atuação dos eixos Fluxos, Encontros, Paisagem e 

Saneamento (conforme será mostrado no item anterior). Como dito, a definição dessa poligonal nos 

permitiria um aprofundamento maior sobre determinada área, algo que seria difícil conseguir caso se 

decidisse atuar por todo o território de Mata Escura/Calabetão. Dessa forma, as visitas buscaram 

levantar aspectos relacionados aos eixos, como por exemplo: pontos de lixo (Saneamento); situação 

da circulação de pedestres, veículos motorizados e não motorizados (Fluxos) e espaços existentes e 

potenciais para criação de locais de lazer e encontro (Paisagem + Encontros). 

 

Para sistematizar os levantamentos, a poligonal foi dividida em 4 áreas (Figura 12), percorridas em 

visitas diferentes. Um dos objetivos principais foi identificar tipologias espaciais de circulação, áreas 

livres, usos e construções. 
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Figura 12: Divisão de áreas para levantamento de campo. Fonte: elaborado pela autora sobre base do Google 

Earth 

 

A participação da profissional residente do Eixo Encontros se deu em todas as visitas feitas para o 

mapeamento, ainda que o objeto de trabalho tenha, em grande parte, se desvinculado da 

necessidade do mapeamento da poligonal da R. Direta e entorno (pois a área de trabalho agora se 

localizava fora da poligonal de levantamento). Por isso, os resultados dessas visitas serão 

apresentados com mais detalhes nos trabalhos dos outros três eixos participantes, que tiveram seus 

trabalhos finais diretamente relacionados a esse levantamento, e no caso do eixo Encontros, será 

feito colocado de forma sintética o que foi levantado dos aspectos relacionados à caracterização do 

espaço construído referente às áreas de convívio da poligonal em questão. 

 

Quando caminhamos pela comunidade de Mata Escura, percebemos que dentro de uma aparente 

“desorganização” e espontaneidade do ambiente construído, é possível perceber alguns padrões que 

se repetem na forma como esses espaços se configuram e desenvolvem. É comum encontrar alguns 

campinhos e pracinhas como os principais equipamentos de lazer. Os campinhos de terra batida são 

em geral implantados desde a origem das comunidades, e com a intervenção do poder público, as 

vezes se tornam quadras cimentadas ou apenas ganham alambrados e iluminação. Já as pracinhas 

se dão ora em espaços residuais dentro da malha mais fechada da comunidade (e estas geralmente 

são executadas e mantidas pela comunidade), ora em locais que se configuram como eixos de maior 

fluxo (e que em geral são fruto de urbanização por parte do poder público, como rotatórias e finais de 

linha de ônibus). Portanto, existe uma aparente diferenciação entre como se dão esses espaços que 
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se desenvolvem na cumeada ou mais próxima a ela, e como se dão nos lugares de acesso mais 

difícil para intervenções públicas (locais mais íngremes, próximos aos vales). 

 

Ao visitar essas áreas de vale, onde é possível perceber que a ocupação se deu de forma bastante 

desordenada, guiada pela necessidade de se ter onde morar (e onde o uso residencial é 

predominante), é curioso perceber que ainda existem áreas que permaneceram livres e que acabam 

sendo transformadas em áreas de lazer, sobretudo por uma dificuldade dos moradores daquela área 

acessarem outros locais da comunidade (principalmente devido à topografia). Através do improviso 

os próprios moradores transformam esses espaços em “campinhos” ou “praças”, que passam a ser 

reconhecidos como locais de convívio e se tornam “livres” da ameaça de ocupação. Esses lugares 

possuem grande potencial de serem trabalhados como alvo da assistência técnica de arquitetura, 

através do desenvolvimento propostas de requalificação, sobretudo por não serem enxergados pelo 

poder público, mas por serem de grande relevância para uma distribuição justa de espaços de lazer e 

convívio na comunidade. 

A lógica para se pensar esses espaços exige uma revisão do pensamento construtivo tradicional, 

tanto em termos de material quanto de mão-de-obra, pois ficam em áreas de difícil acesso, e, como já 

dito, em espaços residuais do tecido urbano. Seria uma ótima oportunidade para se explorar a 

construção através de mutirão por exemplo e do uso de materiais mais acessíveis e até recicláveis 

 

  

Esquerda: Apropriação do espaço público em Mata Escura. Direita: Praça atrás do Final de Linha de Mata 

Escura (Arquivo da autora) 
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Esquerda: Apropriação do espaço público em Mata Escura. Direita: Área livre desocupada (Arquivo da autora) 

  

Esquerda: Apropriação do espaço público em Mata Escura. Direita: Área livre desocupada (Arquivo da autora) 

 

 

 

3.2 Os resultados obtidos para a definição dos projetos específicos 

 
Com relação ao Eixo Encontros, o estudo sobre uma poligonal comum aos outros eixos e a busca por 

uma área de intervenção foram de suma importância na compreensão das dinâmicas e da formação 

espacial da comunidade. As primeiras oficinas e encontros com a comunidade deram indicativos de 

que havia a necessidade de um projeto de área de lazer no entorno da R. Direta de Mata Escura. 

Como em mais de um momento foi falado sobre a situação do Final de Linha de Mata Escura, 

sobretudo na oficina da realizada com as escolas EEMM e EMMC, tudo indicava que este local seria 

o objeto de trabalho deste eixo. 

 

Após desconsiderar a opção do Final de Linha, o que se verificou no processo das oficinas realizadas 

até então e das visitas de campo foi que a seleção de uma área pública para o desenvolvimento de 

uma proposta de projeto trazia alguns obstáculos para sua execução, como a dependência dos 

órgãos públicos e a necessidade de verba pública escassa no momento de crise que o país vive. 



37 

 

Essa articulação demandaria grande empenho durante o processo de assistência técnica e solicitaria 

um tempo que poderia estar sendo usado para discussão com a comunidade e elaboração de projeto, 

produzindo um resultado muito mais rico em se tratando de assistência técnica de arquitetura.  

 

Esses fatores, unidos ao fato de que o eixo paisagem estaria trabalhando a nível urbanístico com 

essas áreas potenciais para instalação de equipamentos de encontro e lazer na poligonal de Mata 

Escura, e ao fato ACOPAMEC ter solicitado um projeto num bairro que ainda não havia sido atendido 

pela RAU+E Mata Escura e com grandes chances de ser viabilizado, fizeram com que o Eixo 

Encontros passasse a adotar como objeto de trabalho o Projeto para o Núcleo da ACOPAMEC no 

Calabetão, que continuaria a ter seu foco voltado para o projeto de um espaço de lazer e convívio na 

comunidade, dessa vez com foco sócio educativo. 

 

3.3 Indicação do projeto específico no âmbito da proposta coletiva 

 
Embora boa parte do processo inicial tenha girado em torno da definição da poligonal de atuação dos 

quatro eixos (saneamento, fluxos, paisagem e encontros), vimos no item 3.2 que foi definido em 

reunião com a comunidade que o objeto de trabalho do Eixo Encontro seria o projeto do Núcleo da 

ACOPAMEC no bairro do Calabetão, o que acabou por descolar sua produção final do que seria 

produzido pelos outros eixos, que continuaram a atuar na Rua Direta de Mata Escura e entorno. 

 

Ainda sim todo o processo desenvolvido foi fundamental na compreensão dos bairros a serem 

trabalhados e na relação que a comunidade possuí com a ACOPAMEC enquanto equipamento e 

instituição que serve à população da região. 

 

Na primeira oficina, por exemplo, foi possível compreender que o se entendia por Mata Escura é na 

verdade uma região maior que o próprio bairro, sendo formada por um conjunto de bairros que tem 

delimitações claras para quem mora ali, inclusive apresentando fronteiras que muitas vezes não 

podem ser ultrapassadas por questão de segurança. Ou seja, ainda que a ACOPAMEC seja um 

equipamento de grande porte para as escalas do bairro de Mata Escura, ela não consegue atender à 

toda população dos bairros vizinhos, como por exemplo o Calabetão, não só pela falta de 

infraestrutura, mas pelo impedimento de trânsito dos moradores entre os bairros.  

 

Dentro do contexto da proposta coletiva, o projeto de Núcleo da ACOPAMEC seria uma forma de 

propor o espaço de convívio e lazer munido de infraestrutura para atender a um programa sócio 

educativo em um bairro desprovido de tal, como será mostrado mais adiante neste trabalho. Além 

disso, seria uma forma de atender a mais de um bairro através da RAU+E. 
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4. Dados do Projeto 
 

4.1. Objetivo Geral 

 
Desenvolver o projeto arquitetônico do Núcleo da ACOPAMEC no bairro do Calabetão, que atenda às 

necessidades da comunidade e da instituição solicitante, e que seja pensado de forma participativa, 

resultado do processo de assistência técnica. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 
- Implantar na comunidade um equipamento de viés socioeducativo para o desenvolvimento das 

atividades da ACOPAMEC; 

- Pensar o projeto sob o viés de seus principais usuários, que são as crianças e jovens da 

comunidade; 

- Preservar características importantes do terreno e seu entorno; 

- Criar um projeto baseado em pilares da sustentabilidade e que incorpore diretrizes da arquitetura 

sustentável; 

- Criar um projeto que incorpore técnicas construtivas familiares à comunidade e que possa absorver 

mão-de-obra local; 

- Considerar a possibilidade da ampliação planejada do projeto e as possíveis transformações de uso; 

- Pensar um projeto que seja possível de ser executado dentro das previsões de recursos financeiros 

da instituição; 

- Apresentar o projeto a nível de anteprojeto, prevendo as etapas posteriores à conclusão do mesmo; 

 

 

4.3 Justificativa do projeto no âmbito da proposta coletiva 

 
O grupo que atuou em Mata Escura e Calabetão teve desde início o objetivo de tratar do espaço 

público dessas comunidades, especialmente por ser aquele espaço que “é de todos”, mas “não é de 

ninguém”.  

Dentro desse âmbito, como já dito, nos dividimos em eixos que visavam atender a demandas da 

comunidade relacionadas ao espaço público. No caso do Eixo Encontro, o objeto passou a ser um 

projeto de um núcleo para ACOPAMEC no bairro do Calabetão, pois essa comunidade se mostrou 

extremamente carente de equipamentos que atendam às necessidades socioeducativas de sua 

população, sobretudo de jovens. Apesar do projeto não ser em um espaço público, isso não diminui 

sua importância para a comunidade, uma vez que a atuação da ACOPAMEC tem como objetivo o 

desenvolvimento de sua população, através da prestação de serviços socioeducativos em áreas 

vulneráveis e com pouca infraestrutura. Dessa forma, o fato dessa associação possuir no bairro do 

Calabetão um local onde poderia ser alocada a infraestrutura necessária para continuar o 
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desenvolvimento de suas atividades, se mostrou uma ótima oportunidade para o desenvolvimento do 

trabalho de assistência técnica na área de arquitetura, onde o profissional residente poderia, junto 

com a comunidade e a associação, pensar em um equipamento que atenda suas necessidades. 

 

A partir da definição do objeto de trabalho individual, as etapas decorrentes do processo de 

assistência técnica, ainda mantendo o método adotado pela equipe, foi um diagnóstico do bairro e da 

área de intervenção e a realização de oficinas, reuniões e visitas de campo, que subsidiaram o 

processo participativo de constituição do projeto. 

 

4.3.1 Diagnóstico específico 

 
Localizado no “miolo” de Salvador e adjacente ao bairro de Mata Escura, o bairro do Calabetão 

possui área de 58,78 ha e população total de 10.161 habitantes (IBGE 2010). Segundo o PDDU 

2016, a maior parte do bairro está caracterizada como Zona Especial de Interessa Social (ZEIS) 4, ou 

seja, assentamentos precários, ocupados por população de baixa renda, inseridos em Área de 

Proteção Ambiental (APA) ou Área de Proteção de Recursos Naturais (APRN). Segundo o mesmo 

censo, a ZEIS Calabetão possui densidade de 166 hab/ha. 

 

Figura 13: Localização de delimitação do bairro do Calabetão 
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Figura 14: Mapa de Zoneamento (PDDU 2016) 

 

Pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (LOUOS) de 2012, o bairro do Calabetão está dividido em Zona 

Especial de Interesse Social (ZEIS), demarcado pela cor rosa, e em Zona de Proteção Ambiental 

(ZPAM) demarcado em verde, que corresponde a área da Represa do Prata. 

 

 

Figura 15: Mapa de ZEIS(PDDU 2016) 

 

Em termos de acesso e sistema viário, o bairro está localizado entre as estações de Metrô Bom Juá e 

Pirajá, e o acesso principal ao bairro se dá pela Rua do Afeganistão (que parte da estação Pirajá) e 

depois se torna a Rua Vereador Raimundo Urbano (onde está localizado a área de implantação do 
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Núcleo da ACOPAMEC). Sobre a conexão entre o bairro de Mata Escura e Calabetão, existem 

algumas pontes e escadarias precárias e/ou improvisadas 

 

Figura 16: Mobilidade e Acessibilidade ao bairro do Calabetão. (Fonte: Google Earth adaptada pela autora) 

 

Com relação aos principais equipamentos do bairro: de lazer existem dois campos maiores da 

prefeitura e uma praça de final de linha; educação a Escola Municipal Leovícia Andrade e o 

Campinho e a Creche Clube de Mães Renascer, ambos da ACOPAMEC; de saúde, a Unidade Básica 

de Saúde do Calabetão. 
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Figura 17: Principais equipamentos do bairro do Calabetão (autoria própria) 

 

 

Embora tenham sido identificados in loco apenas os equipamentos citados acima, o Diagnóstico de 

Regularização (2013) apresenta um quadro com algumas outras instituições, conforme o quadro 

abaixo. 

 

Quadro – Instituições, associações e lideranças do Calabetão 
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Fonte: Diagnóstico de Regularização, 2013. 

 

Ainda sobre o bairro, vale ressaltar algumas impressões e observações feitas a partir das visitas de 

campo, sobretudo após um período de estudo sobre o bairro de Mata Escura. O Calabetão, apesar 

de ser adjacente à Mata Escura e ter a configuração urbana semelhante (com a ocupação original a 

partir da cumeada, posteriormente avançando para as encostas; casas e sobrados autoconstruídos; 

ruas, escadarias e ladeiras estreitas), é um bairro com características mais “interioranas”. As ruas têm 

menor circulação de carros e pedestres e não se verifica a presença de nenhum comércio de maior 

porte (inclusive não há supermercados ou farmácias).  

 

4.4 Diagnóstico do Campinho da ACOPAMEC  

 
Após a aproximação com a realidade onde se insere o “campinho” (forma como os moradores do 

bairro se referem ao terreno da ACOPAMEC), foi necessário compreender melhor as características 

do terreno em si, seus usos e quais a necessidades que comporiam o programa do projeto. 

Antes de ir a campo foi feita uma entrevista via e-mail com Joice dos Santos, educadora social da 

ACOPAMEC, buscando conhecer melhor o histórico e situação atual do terreno. 

As atividades com a comunidade são realizadas no local desde 1996. Atualmente na área são 

desenvolvidos esportes com foco educacional, atrelado a jogos e brincadeiras realizadas nos dias de 

segunda, terça, quarta, e quinta, em turnos alternados matutino e vespertino. Estão matriculados 21 

jovens pela manhã e 20 à tarde, contando ainda com uma faixa de 20 jovens não matriculados que 

aparecem em dias alternados”. O espaço também serve a outras atividades da comunidade, como 

eventos, e fica à disposição à noite e aos finais de semana. 

Quando perguntada sobre as necessidades atuais da área, Joice falou que o espaço físico não tem 

estrutura num geral (banheiros/vestiários, bancos, bebedouro, espaço para refeições e uma quadra 

para a prática das principais atividades esportivas). 

 

Após o recolhimento dessas primeiras informações, no dia 09 de junho de 2016 foi realizada a 

primeira visita in loco e foi acompanhada também por Joice. No horário/dia da visita não estava 

ocorrendo atividade no local e o terreno estivesse sendo temporariamente usado por um trabalhador 

que pintava telhas de alumínio. Pelo que foi relatado posteriormente por Josélia Duarte, vice-

presidente da ACOPAMEC e moradora do Calabetão, o terreno é vulnerável e muitas vezes é 

utilizado por terceiros. 

Como podemos ver pela imagem abaixo, o terreno tem sua entrada principal pela R. Vereador 

Raimundo Urbano, mas possuía um segundo acesso (circulado em branco) que foi fechado por 

questões de segurança. O terreno é em boa parte plano, apresentando um desnível de cerca de 4,5 

m a partir da linha pontilhada. 

 



44 

 

 

Figura 18: Situação do Campinho (Fonte: Google Maps, trabalhado pela autora) 

 

Com relação ao entorno do campinho, de um lado existem sobrados autoconstruídos com janelas 

voltadas para o terreno; do outro, o muro que faz divisa com a Paróquia Comunidade São Paulo 

(propriedade da ACOPAMEC). Ao lado do acesso principal localiza-se um pequeno comércio e nos 

fundos do terreno, uma rua sem saída com alguns sobrados. Dentro do terreno, as únicas 

construções são uma casinha, composta por sala e banheiro, que hoje serve como uma salinha para 

abrigar as atividades em dias de chuva e também como depósito dos materiais utilizados nas 

atividades esportiva; e uma arquibancada que serve ao campinho e também como limite entre as 

casas vizinhas e o terreno. 
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À esquerda - Portão de entrada para o terreno da quadra. À direita - Vista para o portão tirada do fundo do lote. 

(Arquivo Pessoal) 

 

   

À esquerda – Casinha que é local para desenvolvimento de atividades e depósito. À direita – Vista dos fundos 

do terreno. (Arquivo Pessoal). 

 

    

À esquerda – Muro lateral (Tv. Alexandrina) onde havia um acesso que foi fechado. À direita – Muro dos fundos 

do terreno. (Arquivo Pessoal). 

 

Além dos dados colhidos na visita de campo, também foram levantadas algumas medidas pelo 

Sistema Cartográfico da Região Metropolitana de Salvador (SICAR/RMS): 

 

Área total = 1605 m² 

Área plana = 939,17 m² 

Área em declive = 675,53 m² 

Área livre (descontando arquibancada e as salinha) = 1605 – (32,79 + 30,66) = 1541,55 m² 

Após a visita ao terreno, foi feita também uma visita à sede da ACOPAMEC em Mata Escura. 

Embora já frequentasse a sede por conta das reuniões do RAU+E, não havia ainda conhecido mais a 

fundo suas instalações. Essa visita foi importante para entender melhor o referencial que a 
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comunidade e os próprios membros da ACOPAMEC têm de um equipamento socioeducativo, e como 

a instituição desenvolve ali suas atividades. 

 

 

   

Á esquerda - Quadra da sede.(Arquivo Pessoal). À direita – Delimitação da sede da ACOPAMEC .(Google 

Earth) 

 

   

Auditório da sede. (Foto da esquerda- Arquivo Pessoal. Foto da direita: site da ACOPAMEC) 

 

A sede apresenta um amplo programa de atividades, incluindo cursos de práticas esportivas e 

culturais, cursos profissionalizantes, assistência social, ensino básico, entre outros, que se 

desenvolvem em espaços como quadra poliesportiva, auditório, padaria, salas de aula, igreja, creche 

e biblioteca. Esse amplo programa se distribui espacialmente, de certa forma, como reprodução do 

espaço da comunidade de Mata Escura, no sentido da construção por etapas, em volumes diversos e 

em topografia irregular. Vale ressaltar que apesar da sede da ACOPAMEC estar localizada a pouco 

mais de 1 km de distância do terreno no Calabetão, a questão dos “territórios invisíveis” impostos 

pelo tráfico impede que muitos jovens de uma comunidade acessem a outra sem correrem riscos de 

violência. Sendo, assim, embora a sede já tenha grande infraestrutura para uma série de atividades 
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oferecidas aos moradores de Mata Escura e entorno, infelizmente parte dos jovens não podem ter 

acesso a elas. 

 

Após a visita à sede da ACOPAMEC, foi de fundamental importância a conversa tida com a vice-

presidente da ACOPAMEC, Josélia Duarte, onde ela resgatou um pouco da história do terreno no 

Calabetão: a Paróquia Comunidade São Paulo (localizada ao lado do campinho) já existe a cerca de 

30 anos, e foi pedido ao Pe. Miguel, pároco daquela igreja na época e atual presidente da 

ACOPAMEC, para que se destinasse algum espaço dentro da comunidade para o desenvolvimento 

de atividades socioeducativas. O terreno adjunto da igreja, que estava à venda, foi então adquirido 

pela ACOPAMEC e passou a ser o local de atividades com jovens da comunidade (a princípio 

pensava-se na instalação de uma creche, mas a ideia não foi adiante). Desde então o terreno 

permanece com quase nenhuma infraestrutura. 

 

Josélia reforçou, assim como Joice, a necessidade da instalação de espaços básicos, como 

vestiários, banheiros e refeitórios, e também coloca a necessidade de um projeto que contemple 

outras atividades para além do esporte, como salas para o desenvolvimento de cursos 

profissionalizantes e a instalação de um anexo do setor de emprego e renda que já existe na sede em 

Mata Escura. 

 

A partir dessa primeira visita e conversas, chegou-se então a um pré-programa de necessidades a 

serem atendidas pelo projeto e que deram subsídios para as oficinas que seriam feitas com a 

comunidade. 

Pré-Programa: 

- Quadra coberta   - Banheiros 

- Depósito              - Refeitório 

- Vestiários            - Salas Multiusos 

 

Esse pré-programa e as visitas ao local também possibilitaram a realização de estudos iniciais de 

implantação e dos “fluxos” que poderiam ser criados a partir desse projeto, pensando nele também 

com um caráter de circulação dentro da comunidade. 
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Figura 19: Estudos do terreno do “campinho”. 
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Figura 20: Estudos de implantação. (Elaborado pela autora) 

 

4.5 Referências Projetuais 

 
Após a elaboração de um diagnóstico inicial, já com a indicação de um pré-programa, foi possível 

levantar referências de projetos de arquitetura que de alguma forma se relacionassem com o que 

poderia se consolidar como o projeto para o Núcleo da ACOPAMEC no Calabetão. A seguir, falarei 

brevemente sobre as três principais referências consultadas. 

 

A Escola Primária de Gando, do arquiteto Francis Diébédo Kéré traz em sua concepção a 

incorporação de técnicas construtivas possíveis de serem executadas por meio de mutirão da própria 

população usuária do projeto. Além disso, incorpora em sua arquitetura artifícios para lidar com o 

clima desértico da região onde está implantada, sem abrir mão da plasticidade e da simplicidade ao 

mesmo tempo. 
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Kéré Primary School extension in Gando (Fonte: http://www.kere-architecture.com/) 

 

Kéré Primary School extension in Gando  (Fonte: http://www.kere-architecture.com/) 

 

Outro projeto interessante, que embora lide com uma realidade muito menos carente do que a do 

projeto em Gando, mas que se aproxima mais da realidade das comunidades brasileiras é o Ginásio 

Poliesportivo Arena do Morro na comunidade Mãe Luíza (Natal), do escritório Herzog e Meuron. 

Aproveitando uma estrutura existente no local para fazer a cobertura do projeto, a proposta buscou 

desenvolver seu programa em forma de praça coberta, onde se desenvolveriam atividades de cunho 

cultural, educativo e esportivo. Os materiais utilizados também estavam dentro da realidade do local, 

com telhas metálicas e blocos de concreto vazados. Embora não tenha sido feito por meio de mutirão 

e não haja informações sobre qualquer tipo de processo participativo para o desenvolvimento do 

projeto, este foi bem aceito pelos moradores, que fez dele um importante local na renovação da 

dinâmica urbana da comunidade. 

 

Ginásio poliesportivo na comunidade Mãe Luíza (Natal), Herzog e Meuron. (Fonte: arcoweb.com.br) 

http://www.kere-architecture.com/
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Por fim, mas não menos importante, a referência de dois projetos habitacionais do escritório chileno 

Elemental, liderado pelo arquiteto Alejandro Aravena, ganhador do prêmio Pritzker 2016. Embora o 

programa desse projeto seja bem diferente do que será proposto para o núcleo da ACOPAMEC, o 

projeto traz características fundamentais para projetos que tenham poucos recursos financeiros em 

seu momento de construção, mas que futuramente possam, de alguma forma, serem emancipados. 

Ou seja, a ampliação/transformação planejada, onde se entrega ao proprietário uma célula básica, 

suprindo o essencial do programa de necessidades, mas incorpora ao projeto o espaço para a 

expansão da construção. 

 

 

Villa Verde Housing, Constitución, 2013. Photograph by Elemental 

 

Projeto Habitacional Quinta Monroy, no Chile. Foto de Cristobal Palma/Divulgação. 

4.6 Processo participativo para o projeto do Núcleo da ACOPAMEC  

 
Embora tenha-se chegado a um pré-programa de necessidades, este foi obtido apenas através de 

conversa com Josélia e Joice, que embora sejam fundamentais no encaminhamento do projeto, não 

são as principais usuárias do espaço. Ainda que fossem, o processo participativo do desenvolvimento 

da assistência técnica necessita que se tenha uma maior representatividade da comunidade nas 

decisões a respeito do projeto, por isso, foi marcado para dia 15 de junho uma primeira oficina para 

maior aproximação com a comunidade e início do processo participativo para o desenvolvimento do 

projeto do núcleo. 
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A oficina foi realizada em um dia/horário de atividade dos jovens da comunidade no campinho, que 

participaram da oficina juntamente com representantes da ACOPAMEC Joice (educadora social), 

Vinícius (Educador Físico e morador do Calabetão) e Carlos Capistano (Educador Físico das 

atividades do campinho). 

 

As atividades desse dia buscaram conhecer melhor a opinião dos participantes com relação à 

comunidade, à ACOPAMEC e ao campinho, e estimulá-los a expressar seus desejos e expectativas 

em relação ao projeto para o núcleo. Além disso, buscou-se levantar com os participantes quais as 

prioridades do programa de necessidades desse projeto, através do preenchimento de uma lista com 

os itens do programa. 

 

A duração prevista da oficina foi de 1h e esta foi dividida em basicamente dois momentos descritos 

abaixo: 

 

Momento 1 – Iniciação 

Ativação da Presença (5 min) 

Para que a pessoa se concentre fisicamente e mentalmente na oficina que se inicia, propôs-se que 

fossem realizados alguns movimentos de alongamento (os movimentos foram sugeridos pelos 

participantes). 

Apresentação de todos (5 min) 

Cada um falou seu nome e uma palavra que lhe viesse à cabeça (algo que estivesse sentindo ou 

pensando). 

Acordos (5 min) 

Para que o grupo comece a firmar compromissos, foram feitos alguns acordos a serem respeitados 

durante as oficinas, como evitar utilizar o celular durante as atividades, respeitar o horário marcado e 

ouvir e prestar atenção às falas dos colegas.  

Apresentação da residência 5 min 

“Me chamo Fernanda, sou arquiteta e urbanista e atualmente faço um curso de especialização da 

Faculdade de Arquitetura da UFBA. Esse curso de especialização se chama Residência em 

Assistência Técnica para Habitação Social e Direito à cidade.” Seguiu-se então para uma breve 

explicação sobre o curso e suas atividades. 

 

Momento 2 – Desenvolvimento da Oficina 

Apresentação da Oficina (5 min) 

Explicar o porquê de estarmos ali (o objetivo de se fazer a proposta de um projeto para o campinho 

da ACOPAMEC). Título da oficina: O QUE QUEREMOS PARA O ESPAÇO DA ACOPAMEC NO 

CALABETÃO? 
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Atividade 1 – Tempestade de ideias (Brainstorming): 15 min 

Em papéis de 3 cores diferentes, os participantes escreveram palavras que lhes viessem à cabeça 

em se tratando dos seguintes temas: CALABETÃO (azul), ACOPAMEC (rosa), ESPAÇO DA 

ACOPAMEC NO CALABETÃO (amarelo).  

Após preenchidos, os papéis foram organizados sobre a mesa de futebol de botão e lidos pelos 

participantes. 

Atividade 2 – Desenhar o que imagina para o espaço da ACOPAMEC no Calabetão (“O que eu 

gostaria que tivesse”). 10 min 

Após concluídos os participantes voluntariamente apresentaram seus desenhos para o grupo. 

Atividades 3 – Estabelecendo prioridades 

Foi entregue aos participantes uma lista de itens que poderiam compor o programa do projeto (com 

espaço para a criação de mais dois itens). Esses itens foram ser numerados em ordem crescente de 

acordo com o que cada um julgasse mais necessário/importante que fosse contemplado pelo projeto. 

O objetivo dessa atividade foi dar um grau de importância para os componentes do programa. 

Segue abaixo uma imagem do formato da lista: 

 

Figura 3: Lista de prioridades a ser preenchida pelos participantes. (Arquivo da autora) 

 

Resultados e avaliações da oficina 

Da chuva de ideias 

Através dessa atividade foi possível perceber a grande importância que a ACOPAMEC e a prática de 

esportes têm na vida das crianças e jovens da comunidade. O “Esporte como Transformação Social”, 

frase escrita em um cartaz dentro da salinha é uma verdade que se comprovou nas frases e palavras 

escritas durante a oficina. Com relação ao Calabetão, existe um forte sentimento de comunidade e de 

pertencimento. Apesar de apresentar problemas típicos da cidade informal, a realidade que se vem 

em mente dos jovens e crianças é a de esperança. 
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Dos Desenhos 

Pelos desenhos apresentados, o desejo mais recorrente foi o de ter a infraestrutura básica de um 

campo de futebol, com a demarcação de linhas, gramado, traves, arquibancada, proteção para a bola 

não escapar durante o jogo. Também foi percebido o desejo de união das atividades da ACOPAMEC 

em Mata Escura e Calabetão, e a importância que tem o esporte na transformação social. 
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Da Lista de Prioridades 

Como descrito anteriormente, o objetivo dessa etapa foi elaborar de forma participativa a ordem de 

prioridades dos possíveis itens do programa para o projeto. 

Após preenchidas as folhas, foi verificado que para os participantes foi difícil escolher a prioridade 

entre alguns itens, tendo colocado o mesmo número para o que consideraram de igual importância. 

Para que fosse possível montar a tabela de prioridades através de cálculo matemático, onde fez-se a 

soma dos valores atribuídos a cada item e sua média pelo número de participantes, foi necessário 

reorganizar as notas dadas de forma a distribuir a pontuação, para que aqueles que repetiram as 

pontuações não se sobrepusessem àqueles que conseguiram estabelecer uma pontuação para cada 

item. 

Foram comparadas as duas tabelas (a original e a ajustada) e, não obstante esse ajuste nos 

números, a ordem de prioridade mostrou-se igual nas duas tabelas, exibidas a seguir. 

 

Tabela 1 – Peso dado à cada possível item do programa, de acordo com os participantes da oficina 1. 

 

Tabela 2 – Tabela 1 ajustada de acordo com a lógica do exercício. 
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Esse primeiro encontro com a comunidade foi extremamente rico, sobretudo do ponto de vista do 

contato com os jovens, que em sua maior parte eram crianças até 12 anos, e que puderam 

apresentar uma visão mais lúdica e “inocente” sobre as questões colocadas, diferente do olhar das 

lideranças por exemplo. Porém, ainda seria necessário desenvolver uma segunda oficina, dessa vez 

com mais participação da comunidade. Sendo assim, foi marcado para dia 06 de agosto de 2016 a 

segunda oficina no Calabetão. 

 

Após a realização dessa primeira etapa de aproximação com objeto, que envolveu visita de campo, 

conversa com agentes estratégicos e a oficina com os principais usuários do espaço, foi possível dar 

início a uma primeira ideia de projeto para o “campinho”. 

 

Após orientação com os tutores e colegas, o projeto ainda em nível de estudo preliminar, foi levado 

para uma conversa com Joice e Josélia, que fizeram algumas considerações, em especial que a 

estrutura do Núcleo deverá ter foco principalmente nas crianças e jovens da comunidade, que em 

num primeiro momento são quem mais precisam do apoio das atividades ACOPAMEC. 

 

A segunda oficina seguiu em parte o que foi proposto pela primeira. Seus objetivos principais foram 

trazer à tona a opinião e os desejos de seus moradores, tanto relativo ao projeto quanto ao bairro 

onde moram e assim recolher dados para definição do programa de necessidades do projeto e 

discutir com a comunidade um primeiro esboço de implantação, feito a partir da primeira oficina e da 

revisão feita com Joice e Josélia. Dessa vez, além das crianças que frequentam as atividades 

desenvolvidas no campinho, também participaram moradores mais velhos, que não necessariamente 

frequentam as atividades o campinho. 

 

A oficina foi realizada em conjunto com o Eixo Áreas Verdes, que trata da implantação do projeto do 

Parque Teodoro Sampaio, e por isso teve 1h de duração para cada eixo desenvolver suas atividades. 

As atividades desenvolvidas pelo Eixo Encontros foram compostas pelas seguintes etapas: 

 

1- Apresentação da Residência de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (em conjunto com o 

eixo áreas verdes). Apresentação sobre o Eixo Encontros (objeto, objetivo e breve histórico de 

atuação); 

 

2- Identificação dos talentos: Em uma cartolina com imagens relacionadas as oito dimensões da 

sustentabilidade (Educação, Saúde, Cultura, Religiosidade, Comunicação, Ecologia, 

Economia e Política), foi pedido aos participantes que escrevessem seu nome ao lado das 

imagens com as quais se identificavam. Essa atividade buscou propiciar aos participantes um 

pouco de reflexão sobre si mesmos, um trabalho de autoconhecimento, e sensibiliza-los para 

responder ao terceiro tópico da próxima atividade. 



57 

 

 

 

Uma das folhas preenchida pelos participantes. (Arquivo do Grupo RAU+E Mata Escura/Calabetão) 

 

3- A terceira atividade foi na linha da “tempestade de ideias”, dessa vez relacionadas aos três 

tópicos “O que quero para a comunidade”, “O que quero para o projeto do campinho” e “Como 

posso contribuir”. 

 

 

Segunda Oficina no Calabetão. Arquivo da equipe RAU+E Mata Escura/Calabetão. 
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Abaixo, transcrevo o que foi colocado pelos participantes da oficina: 

O QUE QUERO PARA A COMUNIDADE? 

Paz, amor. 

Mais respeito, educação, paz, lazer, harmonia; 

Um mercado grande; 

Ensino Médio; Segurança 

Quadra esportiva; 

Que melhore o campinho do Calabetão, onde nós da ACOPAMEC praticamos esporte. 

Melhorar as quadras. 

Lazer; uma quadra de esportes; uma praça 

Queremos mais educação, saneamento e qualificação; 

O bairro precisa muito do esporte, vai ajudar na educação dos jovens que estão em situação de risco. 

Você pode cobrar a presença na escola para participar do esporte; 

Praça de Lazer; Escola de Ensino Médio; 

Lazer; 

Lazer; 

Mais educação e respeito; 

Primeiro: paz; segundo: muitos rios; terceiro: uma quadra 

Mais educação; 

Uma quadra com vestiário; Uma casa de oficina; 

Oficina de aprendizagem, quadra de esporte; 

Paz, união, respeito; 

Melhore os lugares de jogar lixo; ter mais baldes de lixo para as pessoas não jogarem lixo nas ruas; 

colocar cartazes.  

Uma quadra de esportes completa; Mais polícia 

Quero mais educação; 

 

O QUE EU QUERO PARA O PROJETO? 

Eu quero que o Calabetão seja igual a ACOPAMEC; 

Cursos profissionalizantes; 

Campo melhor; 

Apoio na preservação, divulgação; 

Espaço para cursos profissionalizantes; Cursos/oficina de teatro 

Que melhore; 

Refeitório; 

Banheiro; 

Obras de lazer para senhores e para eventos; 

Uma quadra de esportes coberta e salas para cursos profissionalizantes, oficinas de teatro, dança; 
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Atenção para a família o lazer; 

Jogar bola; 

Quadra para esportes; 

Uma casa oficina; 

Que eles melhorem as quadras do Calabetão; 

Que feche o campinho, que tampe em cima; 

Que seja uma estrutura para que possa aproveitar para construir se precisar; 

 

COMO POSSO CONTRIBUIR? 

Ajudando na limpeza e ajudando as pessoas; 

Ajudando na limpeza e ajudando os moradores; 

Ajudar a comunicar os moradores a entender o que queremos para o bairro, o que estamos fazendo 

com o campinho; 

Dando dinheiro; 

Dando dinheiro e plantando árvore; 

Não deixando as pessoas destruirem o que está feito; 

Dando dinheiro; 

Contribuir com a limpeza do bairro e melhorias; 

Eu quero contribuir ajudando a comunicar os moradores do Calabetão. E que eles vejam e valorizem 

o nosso bairro. 

 

4- Concluída a tempestade de ideias, foi pedido aos participantes que preenchessem uma lista 

de prioridades composta pelas possíveis funções atendidas pelo projeto (programa). Essa 

atividade seguiu o mesmo formato daquela realizada na primeira oficina, mas dessa vez 

alguns itens foram modificados (itens considerados indispensáveis para o projeto, como 

banheiro, vestiário e depósito forma deixados de fora), e também foi feita uma pequena 

apresentação de imagens que referenciavam essas funções.  

 

Folheto com a lista de prioridades a ser preenchido pelos participantes da segunda oficina. 
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5- A última etapa consistiu em apresentar aos participantes os primeiros esboços de duas 

propostas, acompanhado de uma volumetria simples sobre a maquete física, para que os 

participantes pudessem opinar. As primeiras ideias para o projeto seguiram alguns conceitos que 

serviram como base para a sua elaboração, ainda que o projeto tenha se transformado ao longo do 

processo. Para melhor compreensão, os conceitos foram divididos em “filosóficos” ou “subjetivos” e 

em “práticos” ou “objetivos”. A parte filosófica se embasou nos dizeres e simbologias ligados a própria 

ACOPAMEC e também nos potenciais observados na comunidade do Calabetão. Já o lado prático 

trouxe mais a parte técnica da arquitetura e urbanismo, aliada às vivências do processo participativo. 

Dessa forma temos:
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             Apresentação de propostas para a comunidade. (Arquivo Pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Esquemas ilustrativos das propostas. Na página anterior: Proposta 1. Na página atual, Proposta 2. 

 

Vale ressaltar que a opção de apresentar as propostas em modo mais esquemático foi para que 

possibilitasse uma discussão ampla e aberta sobre as possibilidades de programa e organização do 

projeto (como se tratou da primeira oficina com boa parte do público presente, optou-se por não 
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chegar com algo que já estivesse muito definido ou encaminhado). Essas primeiras propostas tratam 

mais de implantação e alguns conceitos que serão considerados da elaboração do projeto. 

 

Ao final das oficinas, em geral temos resultados objetivos e subjetivos a serem avaliados.  

Em termos objetivos, tivemos a resposta à lista de prioridades e a discussão sobre as propostas 

apresentadas. Com relação à lista de prioridades, foram preenchidas por 22 participantes. Os pesos 

dados a cada item foram somados e dividido pelo número de participantes. Como dito anteriormente, 

a atividade que resultou nas tabelas a seguir foi realizada em duas oficinas, sendo que na segunda 

oficina foram retirados itens considerados fundamentais (que deveriam obrigatoriamente ser 

contemplados pelo projeto). 

 

   

À esquerda: Tabela 1: Priorização de funções. Resultante da atividade realizada na segunda oficina. 

À direita: Tabela 2: Priorização de funções. Resultante da atividade realizada na primeira oficina. 

 

Dentro dessa atividade ainda foi possível agregar itens que os moradores gostariam que o projeto 

atendesse. Foram levantados: farmácia, casa lotérica, sala comunitária, empresa, faculdade, igreja, 

salas para cursos profissionalizantes, capoeira, artes, dança e teatro. 

Ainda falando das atividades mais objetivas, com relação a apresentação do esboço inicial do projeto, 

todos os presentes concordaram que o projeto deveria atender a necessidades para além da 

educação esportiva, servindo à comunidade como espaço de convívio, educação e lazer. Foi 

destacado por uma moradora a necessidade de um local para idosos. Como destacado no texto O 

Espaço Público como modo de vida no bairro de Mata Escura5, de Liliane Mariano da Silva e Karine 

Koch da Silva, as crianças e idosos, por serem mais vulneráveis a situações de violência e à própria 

complexidade do espaço das favelas, acabam sendo privados dos lazeres que o espaço público 

                                                 
5
 Texto contido na publicação Paisagens Mediadas – olhares sobre a imagem urbana, organizada por Liliane da 

Silva, Joaquim Neto e Ariadne Silva (UNIFACS, 2008). 

 



63 

 

possa vir a oferecer, ficando mais restritos ao espaço reduzido de suas moradias. Nesse contexto, o 

projeto para o campinho poderá se constituir nesse equipamento que atende às duas gerações, 

oferecendo-lhes uma opção mais segura de entretenimento e estar. 

Sobre os aspectos mais subjetivos, foi possível ver através da Atividade 2 um grande sentimento de 

grupo, com identificação para atividades culturais como dança, capoeira, esportes, e também 

atividades relacionadas ao meio ambiente, como plantio e reciclagem. Essas características 

demonstram o potencial de mobilização que pode ser explorado na comunidade, sobretudo para os 

temas citados anteriormente. O mais importante, que é o sentimento de pertencimento a um grupo e 

a capacidade de com ele promover ações, se mostrou presente através das oficinas. 

 

Já a atividade da tempestade de ideias mostrou o reconhecimento da comunidade com relação à 

carência de infraestrutura urbana e oferta de serviços (como supermercados por exemplo). A falta de 

um eixo comercial significativo havia sido observada em visitas ao bairro, e acredita-se que essa 

ausência sobrecarregue ruas prioritariamente comerciais do entorno, como é o caso da R. Direta de 

Mata Escura. Além disso, é interessante observar que quando perguntados sobre as necessidades 

do bairro, não surgem apenas questões materiais, mas sobretudo sentimentos e percepções que 

influenciam diretamente na qualidade de vida, como menos violência e mais acesso à educação de 

qualidade. Isso reforça a necessidade de se pensar o projeto do Núcleo da ACOPAMEC no 

Calabetão como uma ferramenta de transformação social, através do desenvolvimento de atividades 

que promovam o convívio, a interação, a educação e o desenvolvimento da comunidade que o 

frequentará. E desde já, a experiência do desenvolvimento do projeto com a participação direta de 

seus usuários significa ainda mais o produto que resultará dessa interação entre assistência técnica e 

comunidade, onde partido, conceitos, diretrizes e anteprojeto são fruto desse coletivo e, portanto, a 

ele pertence. 

 

Após as duas oficinas citadas, houve também uma reunião com a diretoria da ACOPAMEC, que 

ocorre todas as terças-feiras. Dia 20/09/2016 participei dessa reunião, na qual apresentei o resultado 

das duas oficinas, o conceito do projeto, e a proposta de projeto, mais desenvolvida que anterior, mas 

ainda de forma esquemática. 

Em resumo a proposta que apresentei era de um projeto executado com estrutura de concreto pré-

moldado, a quadra localizava-se no pavimento acima do terreno e a maior parte do programa se 

desenvolvia aos fundos do terreno, deixando mais livre o pátio do acesso principal. A ideia é que a 

estrutura e as instalações fossem executadas por uma empresa especializada, e as vedações em 

tijolo cerâmico pudessem ser feitas por mão-de-obra local e por etapas, conforme a necessidade da 

instituição. As imagens abaixo ilustram o que foi proposto, de forma que as cores dos volumes 

denotavam sua função. 
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Figura 19: Apresentação do projeto de forma esquemática, com foco na discussão das técnicas construtivas, do 

programa e da implantação. 

 

Sobre os resultados dessa apresentação é importante ressaltar que a avaliação feita por membros da 

ACOPAMEC levanta questões diferentes daquelas feitas pelos moradores do Calabetão, e as duas 

por sua vez se diferem das revisões mais técnicas feitos com os professores. Ao levar a proposta 

para a diretoria, por exemplo, houve grande preocupação com os custos do projeto e foi pedido para 

que ao final se apresentasse um orçamento estimado para que fosse possível a discussão com 

órgãos e instituições envolvidas na execução do projeto. Essa proposta envolvia uma quantidade 

considerável de rampas (uma vez que elevadores seriam de difícil aquisição) e pela área construída 

aproximada (1640,00 m²) e o valor aproximado que a ACOPAMEC tinha como possível (R$ 

800.000,00), o preço do metro quadrado deveria custar em torno de R$ 487,00, o que seria inviável. 

 

A partir dos comentários feitos nessa reunião e dessas estimativas de custo, partiu-se para outra 

solução, mais simplificada, para atender ao programa de necessidades, dessa vez com um parâmetro 

mais real dos possíveis recursos. 

Primeiramente, a questão da acessibilidade e do uso de rampas poderia ser melhorado caso o 

projeto se desenvolvesse principalmente no nível térreo (cota 73.3). Com a quadra apoiada sobre o 

solo e sem funções na cobertura, também facilitaria a questão estrutural. O uso de técnicas 

construtivas mais simples e que pudessem ser executadas in loco também facilitariam a dinâmica do 

projeto do ponto de vista do transporte e da absorção de mão-de-obra local. Em suma, essas são 

algumas das modificações que foram feitas e que resultaram no projeto final, apresentado para a 

comunidade no dia 19/10 (quarta-feira) e que será apresentado nesse trabalho de forma mais 

detalhada. 

 

4.7 Projeto do Núcleo da ACOPAMEC no Calabetão 

 
4.7.1  Memorial Descritivo 

 
O projeto pensado a partir do processo de assistência técnica, com a participação da comunidade, 

buscou atender aos desejos e anseios de seus futuros usuários e da instituição responsável por sua 

futura execução (ACOPAMEC) através da composição e distribuição de seu programa, das técnicas 

construtivas utilizadas, dos custos previstos e até na sua forma de apresentação.  
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Desde o primeiro esboço considerou-se a necessidade de o projeto abrigar uma espécie de “praça” 

que fosse o ponto central de promoção de convívio dos seus usuários, o ponto de encontro. Esse 

local deveria ser descoberto e sem pavimentação impermeabilizante, um espaço de atividades mais 

livres e lúdicas, onde os usuários poderiam desenvolver a brincadeira “pé no chão”.  Após os vários 

estudos, chegou-se à configuração de pátio, onde se uniu a necessidade de afastamento da 

construção em relação às janelas das casas vizinhas e onde se manteve a atual arquibancada (que 

deverá ser requalificada). Ali também será previsto o plantio de árvores, porém deixando espaço 

suficiente para a montagem de estruturas provisórias para realização de eventos e apresentações 

(como um palco móvel e desmontável, pensado em módulos). 

 

 

Maquete Eletrônica do Projeto 



66 

 

 
Vista do pátio interno 

 

 

Vista do pátio interno 
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A implantação da quadra foi feita aos fundos do terreno, pois lá era o único local onde comportaria 

essa estrutura coberta sem prejudicar as janelas das casas vizinhas na lateral do terreno (que hoje 

tem direito de servidão com o terreno do projeto). Além disso, a implantação ao fundo permitiu o 

direcionamento da quadra no sentido Norte-Sul, favorecendo o uso do espaço para jogos sem que 

este seja prejudicado pela insolação. 

Ao ser implantada ao fundo, a quadra foi rebaixada em 3 m em relação ao nível térreo, aproveitando 

melhor a inclinação natural do terreno, mas principalmente mantendo livre ventilação do local, que 

vem sobretudo da direção sudoeste (sentido do declive da cumeada). Para isso será necessário corte 

e aterro em parte do terreno, a fim de evitar que se concentrasse grande esforço no muro e 

solicitasse um reforço capaz de suportá-lo caso o corte do terreno fosse menor. 

O volume aproximado de corte será de 954,96 m³, enquanto o de aterro será de 220,8 m³. Portanto 

será necessária a retirada de 734,16 m³ do terreno. 

 

 

Figura 20: Corte transversal esquemático da movimentação de solo. 

A quadra poliesportiva foi pensada nos moldes do projeto de quadra grande da Fundação Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pois este se adaptaria bem às necessidades do programa 

(necessitando apenas de algumas adaptações, sobretudo de layout) e já tem seu projeto estrutural e 

arquitetônico disponibilizado no site da fundação, e que economizaria tempo e recurso de projeto.  

As outras funções do programa se desenvolvem no pavimento térreo, na parte da frente do terreno, 

que dá para o acesso principal (Rua Vereador Raimundo Urbano). A opção de desenvolver a maior 

parte do programa nessa área deve-se a sua facilidade de acesso, inclusive de pessoas com 

mobilidade reduzida, graças à sua topografia plana. A implantação foi pensada de forma de “U”, 

conectando os dois acessos (um principal e um secundário) e deixando em seu centro um pátio 

descoberto. O pátio é o lugar mais “livre”, de encontros e brincadeiras “pé no chão”, forma como 

atualmente costuma-se brincar no local. Nele será mantida a arquibancada existente, que deverá ser 

requalificada, sendo um elemento que favorecerá a permanência na área, podendo ser utilizada 

também em espetáculos e eventos, juntamente com a montagem de um palco móvel, por exemplo. 
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Além disso, continuará sendo um elemento de limite e transição entre o terreno do projeto e as casas 

vizinhas, sem que precise se criar algum tipo de muro.  

As fachadas das casas que tem suas janelas voltadas para o terreno deverão ser requalificadas (com 

reboco e pintura preferencialmente. Se houver possibilidade, sugere-se também a criação de uma 

parede verde com a instalação de vegetação trepadeira, como hera ou ficus). 

Com relação ao conforto do projeto, foi priorizada a implantação que mantivesse a ventilação natural 

do terreno e paredes com duas fiadas superiores de elementos vazados (cobogós), para permitir a 

ventilação cruzada dentro dos ambientes. Além disso, a quadra poliesportiva, como já dito, foi 

implantada em cota diferente das salas de aula, o que contribui para a diminuição do ruído produzido 

pelas atividades que nela irão se desenvolver. 

 

Disposição das funções do programa. 
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Vista da quadra poliesportiva 

 

Programa do projeto e Tabela de Áreas 

 

Código Uso Quantidade Área útil Capacidade 

1 Secretaria/Recepção 1 31,15 m²  

2 Refeitório 1 43,6 m² 24 pessoas 

3 
Cozinha/dispensa(a)/ 

caixa (b)/lixo (c) 
1 18,9 m²  

4 
Vestiário/Sanitário 

(funcionários) 
1 8,36 m²  

5 Salas de Aula 3 32,8 m² 24 pessoas 

6 Vestiários/Sanitários 2 17,4 m² 

6 chuveiros/6 

bacias 

sanitárias 

7 
Vestiário/Sanitário 

acessível 
1 7,52 m ² Individual 

8 
Sala de Jogos 

(casinha) 
1 27,22 m²  

9 Quadra / depósito (a) 1 772,4 m²  

10 Pátio 1 234,23m ²  

11 Depósito 1 13,68 m²  

 

Área construída total (projeção das coberturas) = 1211,63 m² (745,03m² – quadra + 466,6m² – 

cobertura pré-moldada) 



70 

 

Sistemas Construtivos e Materiais 

A cobertura que abriga o programa será feita com estrutura mista: a laje será feita no sistema de 

vigotas e lajotas (tavelas) pré-moldadas, sendo que essas lajotas deverão ser em EPS para tornar a 

laje mais leve. Os pilares serão em concreto moldado in loco. Recomenda-se que essa laje seja 

executada considerando a possibilidade de receber um primeiro pavimento no futuro, ampliando o 

programa conforme a necessidade (ver orçamentos em anexo).  

 

Figura 21: Montagem de laje pré-moldada usando lajota cerâmica (esquerda) e lajota de EPS (direita). Fonte: 

site da Lajes Cabral (lajescabral.com.br)  

Enquanto essa laje servir apenas de cobertura, ela deverá ser coberta por telhas, a princípio de PVC, 

para evitar infiltrações. Sugere-se a telha de PVC pelo seu ótimo custo-benefício e facilidade na 

montagem e manutenção.(empresas em Salvador: Veloplás). 

A vedação será em alvenaria de tijolo cerâmico (não estrutural) de 14 x 19x 29 cm, de forma que 

possa ser modificada futuramente sem comprometer a estrutura da edificação. As paredes deverão 

ser acabadas com chapisco, emboço, reboco e pintura. Ainda existe a possibilidade das paredes 

externas receberem revestimento de quartzo (jato de areia), que garante maior impermeabilidade e 

duração ao acabamento (para mais informações: 

http://piniweb.pini.com.br/construcao/noticias/revestimento-de-quartzo-85307-1.aspx, acesso em 

17/10/2016 ). 

Com relação às esquadrias, pensou-se nas janelas do tipo basculante, pois além de garantirem boa 

abertura para a ventilação e entrada de luz, também são comuns no mercado e encontradas a preços 

acessíveis. 

O piso do pátio será em “concregrama” ou “pisograma”, pois permitirá a permeabilidade da área sem 

prejudicar a grama pelo pisoteamento. Para o piso das áreas de circulação será em concreto colorido 

e dos ambientes internos, piso cerâmico. 

 

http://piniweb.pini.com.br/construcao/noticias/revestimento-de-quartzo-85307-1.aspx
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5. Viabilidade institucional, econômica e financeira 
 

5.1 Possibilidades de parcerias governamentais, institucionais e privadas 

 
A ACOPAMEC é uma instituição sem fins econômicos e opera financeiramente através de doações 

de parceiros nacionais e internacionais6, doações e também das próprias atividades desempenhadas 

na associação (como a padaria por exemplo). Pelo que foi informado durante uma das reuniões com 

a vice-presidente da ACOPAMEC, Josélia Duarte, a associação não tem dinheiro em caixa no 

momento para a realização da obra do Núcleo, por isso será necessário buscar financiamento com os 

parceiros da instituição, além da possibilidade de financiamento por parte do Grupo CCR (antiga 

Companhia de Concessões Rodoviárias), responsável pelas obras do sistema metroviário da Região 

MEtropolitgana de Salvador e que possui contrapartidas na área de Mata Escura/Calabetão. Ainda é 

possível conseguir algum tipo de parceria governamental, através de editais ou programas, uma vez 

que é estipulado pelo PDDU o interesse no estabelecimento de equipamentos sociais em ZEIS. 

Na apresentação do projeto para a diretoria da ACOPAMEC em setembro de 2016, foi comentado por 

um dos participantes que a ordem dos recursos levantados para esse projeto provavelmente não 

ultrapassaria os R$ 800.000,00. De qualquer forma, após a doação final do projeto, será marcado um 

encontro para a apresentação do projeto ao Grupo CCR e a outros parceiros a fim de se aprofundar 

sobre os recursos a serem investidos na execução do Núcleo da ACOPAMEC no Calabetão. 

 

5.2 Requisitos complementares para implementação 

 
O anteprojeto do Núcleo da ACOPAMEC no Calabetão deverá passar por um processo de revisão 

em conjunto com os responsáveis financeiros e institucionais do projeto, em conjunto com os 

responsáveis técnicos, de forma a compatibilizar o que a proposta de projeto com os recursos 

disponíveis para sua execução e também a revisão para adequação às normas e legislações 

vigentes. Para isso, será fundamental a formação de uma equipe multidisciplinar de profissionais que 

será melhor especificada no item 6 deste trabalho. 

 

5.3 Recomendações para o Termo de Referência 

 
O Termo de Referência (TR) deverá ser composto pela descrição objeto referenciado (Núcleo da 

ACOPAMEC no Calabetão), a contratação de equipe e mão de obra necessárias à sua execução, 

bem como cronograma e o orçamento para cada etapa do projeto. 

O termo deverá ser reformulado, caso haja necessidade, a partir das exigências do órgão financiador 

do projeto, porém, o mesmo não pode se submeter politicamente a nenhum órgão ou instituição, sem 

                                                 
6
 Para mais informações, acessar o site da instituição: http://www.acopamec.org.br/parceiros.php (acesso em novembro 

2016) 

http://www.acopamec.org.br/parceiros.php
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ao menos remeter a opinião e necessidades apontadas pela comunidade e a ACOPAMEC, e sem 

atribuir o respectivo crédito às instituições e profissionais que trabalharam na elaboração deste 

projeto. 

Por fim, todos os recursos que venham a ser disponibilizados deverão ser devidamente 

comprovados, através da prestação de contas, por meio de recibos, notas fiscais e contratos, 

garantido a idoneidade do projeto. Qualquer recurso que não venha a ser utilizado no projeto deverá 

ser integralmente devolvido à instituição financiadora, de acordo com o contrato previamente 

estabelecido. 

 

 

6. Cronograma e Quadro de Equipe 
 

Estima-se que os trabalhos para desenvolvimento/projeto executivo do projeto proposto seja de 6 

(seis) meses, conforme cronograma abaixo:  

 

 

PRODUTOS/ 

ETAPA 

MESES 

1 2 3 4 5 6 
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PRODUTOS/ 

ETAPA 

MESES 

1- Levantamento topográfico 

do terreno 

Prazo em 

dias - 15 

 

 

0        30 

 

 

 

 

     

2- Verificação e adequação 

do projeto às normas e 

legislação urbanística 

vigente. 

Prazo em 

dias - 30 

 

0        30 

 

 

60                       

 

 

 

 

 

   

3- Adequação do projeto aos 

requisitos para obtenção de 

selo LEED ou AQUA. 

Prazo em 

dias – 30 

 

  60 120   

4- Consultoria de topógrafo 

para elaboração do projeto 

de corte e aterro. 

Prazo em 

dias - 30 

 

 
 

60         150  

5- Consultoria com 

engenheiro civil para cálculo 

estrutural 

Prazo em 

dias - 60 

 

 
 

60   180 

6-Projeto Executivo 

Prazo em 

dias - 180 

 

  60   180 

7- Preparo da documentação 

para aprovação do projeto na 

prefeitura. 

Prazo em 

dias - 30 
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Quadro de equipe e custos de recursos humanos para desenvolvimento do projeto  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: R$ 

135.459,0

0 

Os requisitos da equipe chave deverão ser comprovados mediante a apresentação dos documentos de 

comprovação profissional. 

 

 

 

 

 

 

Formação/ 

Função 
Nível Experiência Exigida 

Tempo 

Mínimo de 

Formação 

Tempo 

de 

trabalho 

Valor 

previsto 

Arquiteto e 

Urbanista 

Coordenador 

Sênior Coordenação da elaboração do 

projeto executivo; Acompanhamento 

de Obra; Compatibilização de 

projetos; 

>10 (dez) 

anos 

600 h R$ 28.050,00 

Arquiteto e 

Urbanista 

 

Pleno Adequação do projeto às normas e 

legislação vigentes; Aprovação junto 

aos órgãos públicos competentes; 

Desenvolvimento do Projeto 

Executivo; Acompanhamento de 

Obra; 

> 5 (cinco) 

anos. 

960 h  R$ 44.480 

Estudante de 

Arquitetura  

Estagiári

o 

Conhecimento do programa 

AutoCAD. Já ter trabalhado com 

elaboração de projeto executivo. 

 

- 360 h R$ 3.600 

Engenheiro 

Civil 

Pleno  Cálculos e projeto de estruturas e 

infraestutura.  

> 5 (cinco) 

anos. 

440h R$ 15.600 

Arquiteto ou 

Engenheiro 

Especialista 

em LEED ou 

AQUA 

 

Pleno Adaptação do projeto para atender 

aos critérios para obtenção do selo 

LEED ou AQUA (sustentabilidade). 

> 2 (dois) 

anos. 

60h R$ 4.800 

Topógrafo Pleno Levantamento planimétrico e 

planialtimétrico. Sondagem do 

terreno. Projeto e execução de 

terraplanagem. 

> 5 (cinco) 

anos. 

100h R$ 5.763 

Assistente 

Social 

 

Pleno Participação de planos ou projetos 

urbanísticos envolvendo mobilização 

e participação comunitária  

> 5 (cinco) 

anos. 

100h R$ 5.000 

Equipe técnica 

de Engenharia 

para trabalho 

de campo 

Pleno Medições do terreno e 

acompanhamento/fiscalização de 

obra 

> 10 (cinco) 

anos. 

600h R$ 27.846 
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7. Orçamento 
 
A estimativa dos custos do projeto pode ser feita de diversas formas, algumas mais detalhadas, como 

através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAP, 

elaborado pela Caixa Econômica, e outras mais superficiais, como o caso do Custo Unitário Básico 

da Construção (CUB), elaborado pelo Sindicado da Indústria da Construção da Bahia (SINDUSCON). 

Como o projeto do Núcleo da ACOPAMEC no Calabetão ainda está em nível de anteprojeto, a 

composição do orçamento se dará de forma menos precisa, necessitando de uma especificação 

maior dos materiais e quantitativos através da elaboração do projeto executivo, que configura uma 

etapa posterior ao que cabe dentro da RAU+E/UFBA. 

Portanto, para a elaboração do orçamento do projeto para este trabalho, será utilizado como base o 

CUB, acrescido dos valores que não são inclusos no seu cálculo: 

 “Para cada projeto-padrão da NBR 12721 – Ago/ 1992 e Emenda nº 1 de Nov/ 

1999  foi elaborado um orçamento analítico, de onde são derivados os lotes 

básicos de insumos, de material (40), mão-de-obra (5) e equipamento (1) cujas 

descrições podem representam 100% dos itens que compõe as curvas ABC deste 

orçamentos. Na formação do CUB, não são considerados os seguintes itens: 

fundações especiais; elevadores; instalações de ar condicionado, calefação, 

telefone interno, fogões, aquecedores, “playgrounds”, de equipamento de 

garagem, etc.; obras complementares de terraplanagem, urbanização, 

recreação, ajardinamento, ligações de serviços públicos, etc.; despesas com 

instalação, funcionamento e regularização do condomínio além de outros 

serviços especiais; impostos e taxas; projeto, incluindo despesas com honorários 

profissionais e material de desenho, cópias, etc.; remuneração da construtora; 

remuneração do incorporador.” (http://sinduscon-fpolis.org.br/) 

 

Pela tabela de Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m²)7 Desonerado, o valor da construção de 

um Projeto de Interesse Social (PIS) é de R$ 830,88/m², sendo o valor para o CUB onerado de R$ 

882,46/m². Tomando como base este último, multiplicado pelo valor da área construída 

desconsiderando a quadra poliesportiva (que será considerada separadamente) de 466,6 m², temos 

como valor de construção de R$ 411.755,84. 

Os valores acrescentados ao CUB serão calculados com base em referências encontradas através 

de pesquisas em sites de construção e em órgãos competentes. 

                                                 
7
 Disponível em PDF no site do Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (SINDUSCON-BA) http://www.sinduscon-

ba.com.br/conteudo/cub/001/cub/000153.pdf 
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Quadra Poliesportiva 

O custo de construção da quadra poliesportiva não foi considerado na metragem ao qual se aplicou o 

CUB. Optou-se por utilizar um valor de referência que teria mais aproximação com o valor da 

construção real desse tipo de equipamento, uma vez que o CUB utilizado se aplicava a obras de 

interesse social. 

Segundo informação da prefeitura da cidade de Porto União (SC), divulgada e atualizada e seu site 

oficial no dia 07/07/2015 (http://portouniao.sc.gov.br/. Acesso 12/10/2016), o valor da obra para 

execução da Quadra Coberta Grande padrão FNDE foi de R$ 214.115,58 (constando que a área 

construída foi de 772,4 m²). 

 

Figura 22: Quadra padrão FNDE. 

(Fonte: Site da Prefeitura de Porto União (SC) 

 

Fazendo a correção deste valor pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), temos um 

custo estimado para a construção da quadra poliesportiva de R$ 230.489,44. 

 

Levantamento Topográfico 

 

Segundo o presidente da Aetesp(Associação das Empresas de Topografia do Estado de São Paulo), 

o valor do levantamento inicial pode variar entre R$ 0,10 a R$ 2,00 por m², dependendo das 

condições do terreno (limpeza e declividade); (Fonte: http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-

incorporacao-construcao/120/artigo299110-1.aspx, acesso em 20/10/2016) 

 

Terraplanagem 

 

Como já foi visto, o volume de terra do corte será maior que de aterro, ou seja, para o serviço de 

aterro, a princípio, será apenas necessária a compactação. Segundo o site 

http://portouniao.sc.gov.br/
http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/120/artigo299110-1.aspx
http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/120/artigo299110-1.aspx
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www.custodaconstrução.com , a hora máquina de compactação custa em torno de R$ 150,00. 

Estimando que leve cerca de 6h para a realização do serviço, o valor referente à compactação será 

de R$ 900,00. 

Segundo a Tabela de Preços Serviços de Engenharia e Arquitetura –Credenciamento 2013, do 

Governo Estadual da Bahia (disponível em: 

institucional.educacao.ba.gov.br/system/.../planilhaprecoscredenciamentoout2013.pdf, acesso em 

outubro de 2016), a limpeza mecanizada do terreno sai por R$ 0,34/m². Segundo a mesma tabela, o 

custo escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade custa R$ 

2,13/m³. Sendo que o corte de terreno necessitará da retirada de um volume de terra de 954,96 m³, o 

valor desse serviço será de R$ 2.034,06. 

O transporte do volume de terra, no entanto, será de 734,16 m³, haja visto que parte da terra será 

direcionada para o aterro. Segundo a tabela mencionada anteriormente, o custo da carga manual de 

terra em caminhão basculante 6 m³ é de R$ 10,24, totalizando R$ 1.252,96. 

 

Taxas 

Os valores das taxas referentes à aprovação e regularização do projeto e sua execução foram 

retiradas dos sites da Secretaria Municipal de Urbanismo de Salvador (SUCOM) e do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA). 

 

Fonte: www.sucom.ba.gov.br e www.cauba.gov.br 

 

Apesar dos valores de taxas terem sido inclusos no orçamento, há de se verificar a possibilidade de 

isenção do pagamento dessas taxas, pois segundo o Artigo 70 do PDDU 2016 “Fica isento da 

incidência de taxas municipais o licenciamento de construção, reforma, ampliação e melhoria de 

edificação residencial unidomiciliar, localizada em ZEIS, desde que o interessado não tenha outro 

imóvel no Município.”, ainda que o caso do projeto proposto não seja de edificação residencial e a 

ACOPAMEC possua outros imóveis na área, o fato de se tratar da construção de um equipamento de 

caráter social e estar inserido numa ZEIS, possa ser o suficiente para conseguir a isenção. 

 

TAXAS Valores em reais

Aprovação do Projeto (SUCOM)

Licença de Construção R$ 5.68

Taxa de expediente R$ 14.75

Comunicado de Início de Obras (SUCOM)

Comunicação de Início de Obras R$ 3.72

Taxa de expediente R$ 14.75

Habite-se (SUCOM)

Emissão de Alvará R$ 28.47

Taxa de Conclusão de Obra/Vistoria R$ 113.29

Taxa de Empreendimento de Habite-se (R$ 0,47/m²) R$ 569.47

Taxa de expediente R$ 14.75

Licença de Construção (SUCOM)

Taxa de Alvará 18,88

Taxa de expediente R$ 14.75

RRT (CAU/BA) R$ 83.58

TOTAL DE TAXAS R$ 863.21

http://www.sucom.ba.gov.br/
http://www.cauba.gov.br/
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Honorários 

Para os valores dos arquitetos e engenheiros foi considerada as tabelas de honorários dos seus 

respectivos órgãos de classe (CAU/BA e CREA/BA).  

Para o arquiteto, o valor estimado refere-se a faixa 4 (área construída até 2000 m²) e tipologia de 

obra II (média complexidade), sendo 5,68% do custo estimado da obra. Como haverão no mínimo 

dois arquitetos trabalhando nesse projeto, o valor final deverá ser multiplicado por 2. 

Já os honorários do engenheiro civil estão discriminados na tabela do CREA/BA por tipo de serviço 

prestado. Foi considerado então a fiscalização da obra na categoria construções populares (R$ 

9,15/m²), o projeto civil na categoria escolas (R$ 24,00/m²) e o cálculo estrutural também na categoria 

escolas (R$ 15,20/m²). 

Com relação aos honorários do Assistente Social, o valor de referência foi tirado do Conselho Federal 

de Serviço Social (CFSS) (disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/tabela-honorarios-2013. 

Acesso em outubro 2016) é de R$ 65,00/h. Estimando que seria necessário 50 h de trabalho desse 

profissional, o total a ser pago é de R$ 3.250,00. 

 

Orçamento Previsto 

Considerado os valores de referência citados acima, temos como orçamento previsto final: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/tabela-honorarios-2013


79 

 

 

8. Considerações Finais 
 

Como já foi ressaltado ao longo deste trabalho, o processo de assistência técnica para a comunidade 

não se encerra com a doação do projeto, mas dá ferramentas, instrumentos e diretrizes ao início de 

uma nova etapa. O projeto proposto pela autora, ainda em nível de anteprojeto, teve de cumprir o 

tempo da universidade e o tempo da comunidade, e por isso deverá ser revisto e modificado se 

necessário, sempre tendo em conta o processo participativo e capacidade de decisão dos agentes 

envolvidos nesse processo. 

Assim sendo, uma vez doado o projeto no formato em que foi apresentado e submetido à avaliação 

da banca, cabem algumas contribuições feitas ao final dessa etapa e deverão ser levadas em 

consideração nas próximas etapas: 

 

- O projeto teve em seu desenvolvimento uma série de modificações para que tivesse sua execução 

simplificada e se adaptasse a um orçamento enxuto, facilitando sua execução. Porém, seria 

interessante que se explorasse melhor partidos que foram descartados por questões de 

DADOS DO PROJETO

Área do Terreno (m²) 1605

Área Construída Total (m²) 1211.63

Área construída sem a quadra (m²) 446.6

VALORES DA CONSTRUÇÃO

Quadra Poliesportiva Padrão FNDE R$ 230,489.44

Custo da construção pelo CUB R$ 411,755.84

Levantamento Topográfico R$ 802.50

Limpeza do Terreno R$ 545.70

Terraplenagem R$ 4,187.02

TOTAL CONSTRUÇÃO R$ 643,047.78

TAXAS

Aprovação do Projeto (SUCOM)

Licença de Construção R$ 5.68

Taxa de expediente R$ 14.75

Comunicado de Início de Obras (SUCOM)

Comunicação de Início de Obras R$ 3.72

Taxa de expediente R$ 14.75

Habite-se (SUCOM)

Emissão de Alvará R$ 28.47

Taxa de Conclusão de Obra/Vistoria R$ 113.29

Taxa de Empreendimento de Habite-se (R$ 0,47/m²) R$ 569.47

Taxa de expediente R$ 14.75

Licença de Construção (SUCOM)

Taxa de Alvará 18,88

Taxa de expediente R$ 14.75

RRT (CAU/BA) R$ 83.58

TOTAL DE TAXAS R$ 863.21

HONORÁRIOS

Arquitetos R$ 73,050.23

Estagiário de Arquitetura (R$ 10,00/h, 6h/dia por 2 meses) R$ 2,640.00

Engenheiro Civil R$ 77,601.75

Topógrafo R$ 1,600.00

Assistente Social R$ 3,250.00

TOTAL DE TAXAS R$ 158,141.98

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 802,052.96
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custos/complexidade (como por exemplo a quadra elevada) e que se reavaliasse a possibilidade de 

adotá-los, juntamente com a busca por financiadores para o projeto, uma vez que se trata de uma 

obra de grande impacto social para a comunidade e a ACOPAMEC é uma associação articulada, de 

alta credibilidade e competência em seu trabalho. 

- Caso mantido o partido proposto na versão final desse trabalho, sugere-se verificar a possibilidade 

de semi-enterrar ou enterrar o vestiário, para se seja melhorado o diálogo entre a área da quadra e o 

pátio. Deve-se considerar ainda as outras possibilidades de projeto levantadas ao longo do processo, 

como a quadra localizada em um pavimento superior, ou até mesmo uma maior verticalização do 

programa; 

- Sobre as questões técnica a serem revisadas na proposta apresentada, sugere-se que o piso do 

pátio não seja o piso grama pelas dificuldades de acessibilidade que ele impõe. No local deverá ser 

colocado vegetação que suporte melhor o pisoteamento, como a grama esmeralda ou grama 

bermuda, 

- O tempo do projeto, bem como suas etapas de planejamento e execução deverão ser melhor 

analisadas e especificadas; 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 – DOCUMENTOS ACOPAMEC 

Ata da Eleição e Posse da Diretoria 
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Ata de Fundação 
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CPF E RG do responsável (Michel Ramon) 
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Estatuto Atual 
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ANEXO 2 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A ACOPAMEC 

 

Durante o desenvolvimento da assistência técnica da RAU+E em Mata Escura/Calabetão, foi pedido 

pela ACOPAMEC assessoria voluntária de profissionais ligados a arquitetura e engenharia a respeito 

de alguns problemas em edificações da instituição. Embora o objeto de trabalho final do Eixo 

Encontros já tivesse definido, o atendimento a esses pedidos foi visto como uma oportunidade de 

auxiliar a comunidade, prestando um tipo de serviço extremamente importante e necessário em 

bairros de baixa renda e que traz à tona a função social do arquiteto. A seguir apresenta-se os dois 

casos e como eles foram encaminhados. 

Caso 1 – Piso da Sala de Dança do Núcleo de Artes da ACOPAMEC (Mata Escura) 

A ACOPAMEC entrou em contato com a professora Angela Gordilho, pedindo a indicação de algum 

profissional da área de arquitetura e engenharia que pudesse dar uma assessoria com relação à 

troca do piso da sala de dança do Núcleo Artístico da ACOPAMEC em Mata Escura.  

Me voluntariei a dar o auxílio, ainda que não seja uma profissional especializada nesse tipo de 

serviços (pisos para dança). Fui então ao local e observei as condições do piso que ali havia sido 

instalado: um tipo de tablado de madeira ou compensado de baixa qualidade, com altura em relação 

ao chão acima do necessário e com o espaçamento entre os sarrafos onde as chapas se apoiavam 

maior do que o ideal. Tirei então as medidas do local para que fosse possível ter alguns indicativos de 

quantidades e orçamentos. 

 

Sala de dança. (Acervo da autora) 
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Foi recomendado para a instituição que retirasse o atual piso e que se possível refizesse o 

sarrafeado, dessa vez respeitando os espaçamento máximo de 50 cm entre cada viga/sarrafo, se 

possível com utilização de alguma material amortecedor, como o EVA, e colocasse sobre as chapas 

um piso emborrachado. Caso não fosse possível executar o sarrafeado, recomendou-se que se 

utilizasse piso vinílico de espessura mínima de 3 mm. 

 

 

Pisos ideais para a sala de dança. 

 

Caso 2 – Paredes das Salas da Creche Núcleo de Mães Renascer (Calabetão) 

Local: Creche da ACOPAMEC no Calabetão 

Dia: 25/07/2016 

Hora: 15:30h 

Participantes: Fernanda D’Angelo (arquiteta), Celivan (arquiteto), Joice dos Santos (educadora social 

da ACOPAMEC), Diretora da Creche 

Situação: 
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Fui chamada pela vice-presidente da ACOPAMEC, Joselia Duarte, para a verificação voluntária de 

um “problema de infiltração” que estaria ocorrendo em uma das salas da creche da instituição, 

localizada no bairro de Calabetão, em Salvador/BA. 

Apesar de não ser especialista em patologias construtivas, aceitei ajuda-la e fazer uma visita ao local, 

pois no mínimo recolheria materiais para levar a discussão com outros profissionais. 

Chegando ao local, foi verificada a sala que estava com o problema em questão, registrada nas fotos 

abaixo: 

    

Parede que apresentou a patologia (Arquivo Pessoal) 

 

Foi relatado pela diretora da creche que os azulejos caíram todos ao mesmo tempo (informação que 

deve ser averiguada) após uma forte chuva. A água da chuva chegou a molhar os azulejos 

(provavelmente pelo fato da janela ter ficado aberta). 

Em seguida, seguimos para verificar as outras salas adjacentes, 2 salas e a secretaria, sendo que 

apenas a secretaria estava começando a apresentar problemas com o revestimento. 

Na secretaria o azulejo estava “fofo” ou com som oco à batida. Um dos azulejos mais próximo ao 

canto da parede direita estava estufando (já com uma trinca no meio). Também não havia sinal de 

trincas na parede ou manchas de umidade. 

Como a creche fica em um sobrado, verificamos também o andar superior, onde não foi encontrado 

nenhum problema relacionado à queda dos azulejos. 

Já ao olhar para a divisa com o vizinho, encontramos uma possível pista do problema, que ainda que 

não seja o fator causador principal, certamente pode vir a trazer problemas para a construção da 

creche: o vizinho possui uma escada e corredor de acesso à sua unidade que são elevados em 

relação ao nível da rua. 

No contato da escada/corredor com a parede da creche não existe nenhum tipo de 

impermeabilização aparente, o que certamente merece atenção. Ali, no mínimo uma canaleta para 
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direcionar a água que escorre da chuva deveria existir. Também não foi possível descobrir o que foi 

utilizado para fazer aquele “aterro” por onde passava o corredor e nem se ali passa algum tipo de 

tubulação. 

 

Diagnóstico 

A parede sem azulejos não apresentava manchas ou outros sinais de umidade/infiltração. Também 

não apresentava sinais de trinca ou som oco a batidas.  

Avaliação de patologias em autoconstrução é um assunto complexo e as vezes complicado de se 

resolver. Não existe um histórico de obra ou dos materiais usados. Pelo que foi relatado a creche foi 

feita com materiais doado pelos moradores, portanto não há garantia com relação nem a qualidade 

do material nem a aplicação adequada. 

Os azulejos se soltaram e estão se soltando por três possíveis causas:  

1- Má qualidade da argamassa de fixação; 

2- Falta de espaço entre os azulejos (rejunte insuficiente); 

3- Aplicação inadequada da argamassa e assentamento dos azulejos; 

 

Encaminhamentos 

Dados a observações feita in loco e ao depoimento da diretora da creche, faz-se as seguintes 

recomendações: 

- Raspar toda a argamassa/rejunte residual da parede. Certificar-se de que a parede sem a 

argamassa não possui manchas de umidades nem trincas/rachaduras. 

-Se não apresentar nenhuma das duas características, aplicar uma nova argamassa de fixação, de 

preferência que tenha látex em sua composição para possibilitar a dilatação/contração. Verificar com 

o fabricante o tipo mais adequado. Os azulejos utilizados podem ser umedecidos antes de serem 

aplicados para que se expandam previamente pela absorção da água. A umidificação prévia e a 

aplicação adequada do azulejo também deverão ser averiguadas com o fabricante. 

- Deixar um espaçamento de 0,3 a 0,5 cm na borda de todos os azulejos, incluindo aqueles 

encostados nas quinas das paredes. De preferência ver com o fabricante qual o espaçamento 

adequado para o tipo de azulejo adquirido. 

- Se for verificado que há entrada de água através da janela superior aos azulejos, tomar precauções 

para que isso não ocorra, a fim de evitar a umidificação da parede onde os azulejos estão aplicados. 

- Embora não tenha sido averiguado manchas de umidade nas paredes, recomenda-se que haja um 

diálogo com o vizinho para a colocação de uma canaleta na junção da parede da creche com o piso 

elevado do vizinho, a fim de evitar que a água se infiltre por ali. 

 

 

 


