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plasticidade dos solos (“massapé”), associada à elevada declividade das vertentes dos vales (> 

30%), torna bastante problemáticos usos residenciais nestas áreas, exigindo tecnologias caras 

e sofisticadas para mitigar os riscos de deslizamentos, muito frequentes nestas vertentes. 

Outro fator que dificulta usos residenciais é a baixa permeabilidade dos níveis argilosos que 

integram a unidade, já que inviabilizam sistemas de esgotamento sanitário do tipo fossas 

sépticas, face à dificuldade de infiltração dos efluentes. 

7.3.1.3 Formação Barreiras 

Estratigraficamente discordante das demais unidades, a Formação Barreiras representa um 

pacote de sedimentos areno-argilosos, dispostos sub-horizontalmente e de forma tabular em 

cotas quase sempre superiores a 70 m. Depositados no terciário (1,8 milhões de anos), sua 

origem está relacionada a paleo-sistemas de leques aluviais coalescentes, formados por 

sedimentos areno-argilosos pobremente selecionados, com granulometria variando de areia 

grossa a média, com intercalações de lentes caoliníticas, que confere a unidade um caráter 

friável e uma elevada susceptibilidade a processos erosivos. Tais processos se verificam 

principalmente em vertentes com declividades acima de 30%, onde a cobertura vegetal foi 

removida, ou foram executados cortes sem as devidas obras de contenção dos fluxos hídricos 

sobre as vertentes. 

A remoção da cobertura vegetal intensifica substancialmente os processos erosivos sobre a 

unidade, já que facilita o escoamento superficial, fazendo com que os sedimentos erodidos 

sejam transportados para as porções baixas dos vales, assoreando drenagens e contribuindo 

para a diminuição da profundidade das calhas dos rios, e aumento de inundações nos períodos 

chuvosos. O processo de erosão e assoreamento contribui ainda para a degradação da 

qualidade das águas dos cursos d’água, em função do aumento da turbidez, representando 

custos adicionais no seu tratamento, quando utilizada para o abastecimento público. 

Do ponto de vista de uma utilização direta, pode ser utilizada na construção civil como o 

“arenoso”, bastante utilizado na mistura com cimento. Tal tipo de exploração pode gerar 

impactos relacionados a intensificação de processos erosivos, caso não sejam adotados 

métodos de lavra adequados. 
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7.3.1.4   Depósitos Quaternários 

Correspondem aos sedimentos formados ao longo dos últimos 1,8 milhões de anos sendo 

representados no município por três grandes unidades descritas a seguir (Mapa 7.3a). 

Terraços Marinhos 

Representam depósitos de origem marinha formados a partir das duas últimas transgressões 

marinhas ocorridas a 120.000 anos e 5.200 anos antes do presente. Apresentam forma tabular, 

com topos planos distribuídos entre cotas de 5 e 10 metros. São constituídos essencialmente 

por areias quartzosas de granulação média a grossa, apresentam elevada permeabilidade, que 

facilita a formação de aquíferos subterrâneos, cuja superfície freática ocupa em média 2,5 

metros da superfície do terreno. Estas características conferem uma vulnerabilidade média aos 

aquíferos, possibilitando o seu desenvolvimento para usos urbanos, a partir de taxas rarefeitas 

de ocupação. Na cidade de Salvador, esta unidade perdeu a sua cobertura vegetal original, 

predominando, hoje, áreas densamente ocupadas por edificações. 

Sistemas Eólicos – dunas 

Representam extensos depósitos arenosos transportados por processos eólicos, protegidos pela 

Constituição da República Federativa, art. 225 § 4o, art. 215 da Constituição do Estado da 

Bahia, Lei Federal n0 4.771 de 15/10/65 (Código Florestal), e Resoluções Conama no 004 / 85 

e 010/88. Distribui-se preferencialmente na porção central da APA das Dunas e Lagoas do 

Abaeté, estando associada às dunas externas descritas por Martin et al. (1980) e Lyrio (1996). 

Representam depósitos arenosos bem selecionados, permeáveis, formando aquíferos, que 

alimentam as terras úmidas localizados a leste, em áreas topograficamente mais baixas. 

Funcionam como áreas de recarga de mananciais hídricos subterrâneos, além de abrigar fauna 

e flora bastante específica. Ocorrem de forma mais expressiva na região de Abaeté. 

Terras Úmidas 

Sob esta denominação estão incluídas as áreas sazonalmente alagadas localizadas nas 

planícies de inundação dos sistemas fluviais e nas zonas baixas situadas entre os terraços 

marinhos. Funcionam como áreas reguladoras do aporte de água doce que chega aos estuários, 
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além de atuarem como filtros biológicos de eventuais cargas poluentes que chegam a estes 

sistemas naturais.  

Os brejos se desenvolvem sobre substratos arenosos ou areno-argilosos ricos em matéria 

orgânica, o que confere uma coloração escura a estes sedimentos. Os substratos areno-

argilosos predominam nos brejos associados às planícies de inundação fluvial enquanto 

substratos arenosos são comuns nas zonas baixas entre os terraços marinhos internos e 

externos. Os brejos apresentam morfologia alongada, via de regra, orientando-se 

transversalmente ou longitudinalmente à linha de costa, constituindo áreas sazonalmente 

submetidas a processos de inundação, o que dificulta qualquer tipo de construção sobre a 

unidade. De fato, qualquer ocupação desta unidade implica no aterro das mesmas e, 

consequentemente, sua completa eliminação. Os recursos hídricos são abundantes nestas 

áreas, já que ocupam as planícies de inundação dos principais rios e as zonas baixas entre os 

terraços marinhos internos e externos. 

7.3.2 Aspectos geomorfológicos 

O Município de Salvador abrange a grande unidade geomorfológica de planalto litorâneo 

(conforme definido no Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha, MMA, 2008, Figura 

7.3a), incluindo desde superfícies aplanadas, como por exemplo, as zonas baixas dos setores 

entre a Ribeira e a Calçada, a colinas e morros. Os planaltos são conjuntos de relevos planos 

ou dissecados, de altitudes elevadas, limitados, pelo menos em um lado, por superfícies mais 

baixas, onde os processos de erosão superam os de sedimentação. Em Salvador, esta unidade 

geomorfológica é dissecada e formada por relevos destacados, com altitudes que variam entre 

80 a 100 metros (Mapa 7.3b).  

Estes relevos de topos aplanados e vertentes inclinadas são modelados em rochas do 

embasamento cristalino, que se apresentam recobertas por um manto de cobertura superficial 

(com espessura variável entre 10 e 20 metros). Este planalto encontra-se dissecado por um 

sistema de vales onde se instalaram as avenidas que integram o sistema viário da cidade. A 

oeste, a cidade limita-se com a Baía de Todos os Santos (BTS) através de uma zona baixa e 

plana. 
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Figura 7.3a – Macro-compartimentação geomorfológica da cidade de Salvador e seu entorno 

 
Fonte: Extraído do Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha, MMA, 2008 

A atividade tectônica é responsável por um dos traços de maior relevância da fisiografia da 

área do plano: a escarpa que separa a cidade alta da cidade baixa. A marcada distinção entre 

Cidade Alta/Cidade Baixa é fruto do desnível de mais de 70 metros gerado pelo movimento 

da falha de Salvador, orientada aproximadamente a Norte-Nordeste/Sul-Sudoeste (Figura 

7.3b). Esta escarpa corresponde a uma vertente de perfil retilíneo, com declives superiores a 

56°, suportada por rochas do embasamento cristalino significativamente alteradas e que se 

estende por cerca de 100 km de extensão. 
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Mapa 7.3b – Mapa hipsométrico mostrando os diferentes níveis  
topográficos da cidade de Salvador 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

Figura 7.3b – Vista da falésia da falha que separa a Cidade Baixa da Cidade Alta. 

 

7.3.2.1 Riscos geológicos 

Salvador é uma cidade marcada sazonalmente por acidentes naturais associados movimentos 

de massa que colocam em risco um grande contingente populacional residente em áreas 

susceptíveis a deslizamentos. Em linhas gerais, os principais processos de movimento de 
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massa estariam associados a deslizamentos, queda de blocos ou fluxo de detritos (Figura 

7.3c), assim definidos: 

 Deslizamentos: movimentos ao longo de superfícies de ruptura bem definidas. 

Frequentemente os sinais de instabilidade são marcados pelo aparecimento de fendas de 

pré-ruptura situadas no local onde se vai localizar a cicatriz principal. 

 Quedas de blocos: correspondem a movimentos de massa onde se destacam blocos 

associados a zonas de fraturas, que acabam tombando devido ao forte declive ou por falta 

de apoio na base. 

 Fluxos: movimentos espacialmente contínuos em que a distribuição de velocidade da 

massa deslocada se assemelha a um fluído viscoso. 

 
Figura 7.3c – Principais tipos de movimentos de massa. 

 
 

 

Tais processos estão diretamente relacionados aos elementos físicos anteriormente descritos 

que, se devidamente reconhecidos, poderiam evitar problemas recorrentes que ocorrem 

frequentemente nos períodos chuvosos, quando as precipitações são mais concentradas. 

Salvador convive com problemas de instabilidade de vertente há muitos séculos. O primeiro 

acidente relatado data do ano de 1551 e logo após a este merecem destaque os acidentes 

ocorridos em 1671, quando parte da encosta da Conceição da Praia desabou vitimando trinta 

pessoas (JESUS et al., 2005). 

O relevo, a alteração das rochas do embasamento cristalino para solos residuais, a 

precipitação, as profundas alterações registradas ao longo dos anos no uso do solo e a intensa 

ocupação urbana justificam a elevada suscetibilidade da cidade aos movimentos de massa de 

vertente. A água proveniente da precipitação, aliada ao escoamento superficial e aos 

problemas de drenagem em algumas zonas da cidade, contribuem para intensificar processos 
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naturais que podem afetar populações vulneráveis localizadas em áreas susceptíveis a 

deslizamentos. 

Trabalhos desenvolvidos por Elbacha (1992 apud GONZAGA & MATOS, sem data) na 

cidade de Salvador, evidenciaram que em 60% dos episódios de escorregamentos estudados a 

precipitação foi a causa principal. Observações realizadas por GOMES DOS SANTOS 

(2010), na região do Recôncavo Baiano e na cidade do Salvador, relacionam a precipitação e 

as situações de instabilidade de vertentes nos seguintes casos: 

 A maioria dos escorregamentos ocorre em taludes de corte executados pelo homem, 

durante ou logo após as primeiras chuvas mais intensas que sucedem essas obras; 

 As chuvas antecedentes aos escorregamentos exercem influência na instabilização dos 

taludes, devendo-se este fato ao aumento da umidade do solo e o consequente avanço da 

frente de umedecimento durante chuvas intensas; 

 Nos taludes rochosos a instabilização é devida à infiltração das águas pluviais que 

provocam elevação rápida do nível d’água dentro do maciço quando do preenchimento 

das fraturas, gerando pressões hidrostáticas sobre as cunhas, principalmente quando o 

volume de água infiltrada é superior à capacidade drenante do maciço. 

Independentemente de existirem condições naturais para a ocorrência de deslizamentos, os 

riscos decorrentes destes eventos poderiam ser facilmente contornados, já que ocorrem em 

áreas específicas e suas magnitudes são em sua maioria baixas. Se considerarmos que grande 

parte dos deslizamentos está associada a escorregamentos de solos com espessuras inferiores 

a 10 metros e que os taludes em geral não apresentam desníveis superiores a 20 metros, 

eventuais ocorrências teriam potencial destrutivo baixo se as vertentes com maior inclinação 

não fossem ocupadas por padrões de habitações espontâneas, construtivamente frágeis e sem 

infraestrutura urbana adequada para minimizar os efeitos do escoamento das águas pluviais. 

Em linhas gerais, as declividades das vertentes seriam um dos principais fatores 

potencializadores dos movimentos de massa, já que em áreas de baixa declividade estes 

eventos não ocorrem. Apesar de haver impedimentos legais a estas ocupações, a realidade é 

bastante diferente. A Lei Federal 6.776 no seu art. 3º prevê restrições com a intenção de evitar 



 

328 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

que os problemas associados a movimentos de massa não gerassem enormes prejuízos para as 

populações. 

“Art. 3° Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas 

urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo 

plano diretor ou aprovadas por lei municipal. (NR) (Redação dada pela Lei n° 9.785, 

29.1.99) 

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo: 

I. em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências 

para assegurar o escoamento das águas; 

II. em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 

sejam previamente saneados; 

III. em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 

atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 

IV. em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

V. em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 

sanitárias suportáveis, até a sua correção.” 

Este tipo de observação é importante, pois evidencia um aspecto que deve ser considerado na 

revisão do PDDU vigente. A Lei Federal 6.776 é do ano de 1979 e, antes mesmo deste 

período, a Prefeitura de Salvador tinha grupos de planejadores e estrutura institucional para 

promover o ordenamento do uso e ocupação do solo. O PLANDURB contém instrumentos 

normativos complexos que a princípio deveriam evitar a presença de pessoas em áreas de 

risco.  

O mapa da distribuição dos deslizamentos, identificados no Plano Diretor de Encostas (2004), 

revela que as maiores concentrações dos deslizamentos ocorrem em espaços urbanos 

ocupados por populações de baixa renda (Mapa 7.3c). 

 

  



 

329 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

Mapa 7.3c – Registros de deslizamentos x Distribuição das rendas médias familiares. 

 
Fonte: Plano Diretor de Encostas, 2004. 

 

Neste sentido é importante compreender o conceito de áreas de risco do referido plano, pois o 

mesmo tem um significado de atuação com foco no passivo acumulado. Ele estabelece com 

critérios de identificação de áreas de risco a presença de quatro grupos de fatores 

condicionantes, a partir dos quais as áreas são classificadas, a saber: 

 Instabilidade comprovada – Neste grupo deve ser observado se existem a presença de 

trincas no solo, árvores inclinadas, casas fissuradas e a indicação de escorregamentos de 

terra ocorridos no local. 

 Efeitos e consequências da instabilidade – Neste grupo deverão ser observados se os 

deslizamentos de terra ou desabamentos de casas acarretaram perdas de vidas humanas 

e/ou materiais. 
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 Topografia desfavorável – Este grupo diz respeito aos taludes das encostas. Será fator de 

risco o talude de corte que possuir inclinação superior a 60º, que se apresente sem 

proteção vegetal e sem dispositivos de drenagem. No caso dos taludes de aterro lançado, 

será fator de risco os que apresentarem inclinação superior à 45º, sem proteção vegetal e 

sem dispositivos de drenagem. A planilha pede que seja observada a altura do talude, mas 

este fator não é um aspecto que influencia o estabelecimento do grau de risco. 

 Geotecnia e geologia desfavoráveis – Neste ponto as equipes tiveram que observar cinco 

aspectos, tais como: blocos de rocha soltos, áreas de pedreiras que apresentam mergulho 

da rocha desfavorável, presença de solo expansivo, aterro lançado, isto é, solo sem 

compactação e presença de lixo no talude. 

A partir destes indicadores, são estabelecidos níveis de risco, baseados na presença dos fatores 

condicionantes verificados:  

 Risco baixo: apresenta pelo menos 1 fator condicionante; 

 Risco médio: presença de 2 fatores condicionantes; 

 Risco Alto: presença de 3 ou mais fatores condicionantes. 

Avaliando os aspectos considerados, o plano é um instrumento corretivo de contenção de 

encostas, contendo informações básicas que podem ser incorporadas em um programa mais 

amplo para lidar com situações de risco no território municipal, subsidiando a formulação de 

políticas habitacionais para evitar que áreas susceptíveis a deslizamentos sejam ocupadas de 

forma espontânea. O modelo atual de ocupação urbana de Salvador assume-se igualmente 

como um importante fator desencadeador de instabilidade. É caracterizado por um enorme 

contingente populacional de baixa renda que ocupa as vertentes dos morros de forma 

irregular, em função das políticas públicas habitacionais não terem contemplado de forma 

efetiva, a população mais pobre. 

Essas ocupações irregulares das encostas da cidade traduzem-se num dos maiores problemas 

ao longo dos anos, tanto pela dificuldade em fiscalizar a formação desses assentamentos 

(através do controle da ocupação do solo urbano), como na atenuação das situações de risco – 

oriundas da ausência de infraestrutura, construções executadas sem critérios técnicos e 
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precariedade do atendimento dos serviços públicos nestas áreas, fatores que são 

potencializados pelas chuvas sazonais de março a julho.  

Não obstante as diversas intervenções preventivas, de minimização e de tratamento de 

situações de instabilidade das vertentes que têm sido desenvolvidas desde 1999, a população 

mais pobre de Salvador continua sofrendo os efeitos destes eventos destrutivos. Além dos 

significativos danos materiais associados a alguns dos movimentos de massa de vertente 

ocorridos em Salvador, há também muitos registros de efeitos significativos sobre pessoas, 

compreendendo em determinados casos, perdas de vidas. De acordo com a Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, ocorreram em Salvador, entre 1940 e 2014, três 

episódios de deslizamento de particular relevância no que diz respeito a danos (Tabela 7.3a). 

 
Tabela 7.3a – Danos associados a deslizamentos ocorridos entre 1940 e 2014. 

Episódio 

Danos 

População afetada (hab) Mortes (n.º) Materiais (R$) 

15/04/2010 1 431 793 1 73 977 000 

04/05/2003 5 765 2 602 000 

18/04/2009 3 410 0 ---- 

Total 1 440 968 3 74 579 000 

Fonte: http://s2id.integracao.gov.br/relatorio/geoespacial/geoespacial.html (2 de janeiro de 2014). 

 

O declive acentuado da encosta definida pela escarpa da falha de Salvador, as características 

geológicas (resultantes da alteração das rochas do embasamento cristalino) e estruturais (as 

fraturas e a deformação), o comportamento e a resistência diferenciada do maciço rochoso à 

erosão e a significativa ocupação urbana tornam-na uma das zonas de maior suscetibilidade à 

ocorrência de movimentos de massa de vertente. O Plano de Saneamento Básico do 

Município de Salvador (SETIN, 2010) refere ainda que é prática comum dos moradores da 

escarpa de Salvador o desenvolvimento de cortes no talude para implantação de moradias 

irregulares.  

http://s2id.integracao.gov.br/relatorio/geoespacial/geoespacial.html%20(2
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Na cidade do Salvador importa ainda considerar o risco associado à significativa ocupação 

por habitações da população de baixa renda de áreas de bordos de antigas pedreiras 

abandonadas. De acordo com o Plano Diretor de Encostas (SALVADOR, 2004 apud SILVA, 

2005), as pedreiras abandonadas e ocupadas constituem um caso particular no contexto da 

estabilidade de vertentes em Salvador. No Plano de Saneamento Básico do Município de 

Salvador (SETIN, 2010), associada à escarpa de Salvador é referida a existência de cavas de 

pedreiras com taludes rochosos verticalizados recobertos por regolito com gradiente superior 

a 100%. 

Foram identificadas também duas cavas de antigas pedreiras abandonadas que oferecem 

grande risco à comunidade. Em qualquer pedreira abandonada, há condições de quebramento, 

sendo comum a queda de grandes blocos, que se deslocam lenta e progressivamente, devido à 

assimilação do peso de fragmentos superiores e percolação de água pluvial, para as quais 

contribui a concentração de moradias e o acúmulo de lixo. A forte inclinação do talude amplia 

os riscos de desmoronamentos e de vida dos moradores das partes altas e baixas. 

A ocorrência de movimentos de massa de vertente em Salvador é relativamente comum, 

justificando inclusivamente que estejam previstos, para curto prazo, projetos de estabilização 

de várias encostas, bem como obras de contenção de setores de alto e muito alto risco. O 

Governo do Estado prevê para breve investir aproximadamente R$ 156 milhões na contenção 

de 98 encostas identificadas como prioritárias no Plano Diretor de Encostas (PDE) – 

documento de planejamento e gestão das ações necessárias para a estruturação urbano-

ambiental dos assentamentos em situações de risco e de auxílio ao desenvolvimento urbano 

do município de Salvador. 
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7.3.3 Bacias Hidrográficas Regionais e Gestão de Recursos Hídricos 

Uma parte importante da qualidade de vida nas cidades está diretamente ligada à qualidade de 

suas águas. Nos grandes centros urbanos brasileiros, a situação dos meios aquáticos naturais é 

grave, havendo pressão aguda sobre os recursos hídricos. E apesar dos inegáveis avanços 

alcançados nas últimas décadas com a implantação de infraestrutura de saneamento básico, 

especialistas já haviam previsto, em 2000, que o Brasil enfrentaria forte ou moderada piora do 

estresse hídrico até 2025, mesmo com investimentos em tecnologia ou alterações nos valores 

e modo de vida36. Por mais pessimistas que as previsões pudessem parecer à época, o cenário 

atual não foge daquelas conjecturas.  

7.3.3.1 Política Nacional de Recursos Hídricos  

A adoção de uma Política Nacional de Recursos Hídricos se via necessária no Brasil urbano, 

pois o Código das Águas, de 1934, já não servia aos novos desafios. A experiência do Comitê 

Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficos (1978), a Carta de Salvador da 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), aprovada no VII Simpósio Brasileiro de 

Recursos Hídricos (1987), a Constituição Federal de 1988, a Carta de Foz do Iguaçu da 

ABRH (1989) e os Princípios de Dublin (1992) contribuíram para a construção da Política, 

instituída em 1997 pela Lei Federal nº 9.433, baseando-se nos seguintes fundamentos:  

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

                                                           
36 W. COSGROVE et F. RIJSBERMAN, L’eau: l’affaire de tout le monde, Thanet Press, 2000, p. 33 
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VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

A política tem por objetivos assegurar a disponibilidade hídrica em padrões de qualidade 

apropriados para a atual e as futuras gerações, por meio da utilização racional dos recursos e 

da prevenção contra eventos hidrológicos críticos, sejam eles naturais ou decorrentes da ação 

do homem. Para isso, estabelece diretrizes de ação, instrumentos e competências. O plano de 

recursos hídricos é um importante instrumento da política e tem por objetivo orientar a sua 

implementação e o gerenciamento dos recursos hídricos, devendo ser de longo prazo e 

elaborado por bacia hidrográfica, por Estado e para o País.  

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), aprovado em janeiro de 2006 pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) é um instrumento de construção de consensos e 

busca, por meio de diagnósticos, cenários, diretrizes, metas e programas estabelecer um pacto 

nacional. Com horizonte temporal que se estende até 2020, visa a atender ao uso múltiplo das 

águas de forma sustentável, integrando interesses social, ambiental e econômico em processo 

de planejamento participativo.  

Da mesma forma que os instrumentos urbanísticos criados pelo Estatuto da Cidade, a Lei 

Federal nº 9.433/97 não traz seus instrumentos como exclusivos e nem obriga as unidades de 

gestão a utilizar todos eles. Entretanto, para as finalidades ali definidas, aqueles devem ser os 

instrumentos a serem adotados, podendo ser criados outros que não tenham sido ali previstos.  

O processo de elaboração do PNRH contribuiu também para o fortalecimento do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), criado pela Lei Federal nº 

9.433/97 e responsável pela coordenação da gestão integrada das águas e pelo planejamento e 

pela implementação da política, devendo servir à tomada de decisões dos gestores em relação 

aos usos prioritários, alocação entre diversos usos e investimentos na bacia. A Agência 

Nacional de Águas (ANA), criada pela Lei Federal nº 9.984/00, é a entidade federal de 

implementação da política nacional de recursos hídricos, integrando o SINGREH, e vinculada 

ao Ministério do Meio Ambiente (MMA).  
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7.3.3.2 Delimitação e Caracterização da Bacia Hidrográfica Regional 

O território brasileiro divide-se em doze enormes regiões hidrográficas. Essa delimitação da 

Divisão Hidrográfica Nacional baseia-se na importância de se estabelecer uma base 

organizacional que oriente o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. O 

município do Salvador encontra-se inserido do território da Região Hidrográfica Atlântico 

Leste,  

constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no Atlântico – trecho 

Leste, estando limitada ao norte e a oeste pela região hidrográfica do São Francisco 

e ao sul pelas bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, 

inclusive.37” 

Em 2006 foram publicados pela Secretaria de Recursos Hídricos do MMA doze cadernos 

técnicos compilados a partir dos estudos realizados para subsidiar a elaboração do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), um para cada região hidrográfica, trazendo 

diagnósticos e visões regionais dos recursos hídricos com o objetivo de se construir a visão 

nacional dos mesmos. O caderno da Região Hidrográfica Atlântico Leste traz informações dos 

estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Sergipe, cujas partes de seu território 

conformam a região. A Bahia abrange 69% de sua área e Salvador está localizada em sua 

faixa costeira  

cuja largura pode ultrapassar 100 km, [e] representa o domínio úmido da região de 

estudo. Ele comporta os exutórios de todas as bacias estudadas, aloja ecossistemas 

flúvio-marinhos complexos, possui as maiores densidades demográficas e os polos 

industriais da área analisada. (...) Do ponto de vista dos recursos hídricos representa 

uma Região Hidrográfica diversificada em termos de disponibilidade. A grande 

variação climática explica este comportamento. No entanto, apesar de mais chuvosa, 

na porção costeira, o abastecimento para os diversos usos já evidenciou a 

necessidade de adoção de procedimentos estruturais ou de gestão para garantir a 

demanda desta porção.38 

  

                                                           
37 Resolução nº 32 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) do Ministério do Meio Ambiente 
38 MMA, Caderno Região Hidrográfica Atlântico Leste, p. 20.  
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A Região Hidrográfica Atlântico Leste é composta por cinco grandes bacias hidrográficas e 

subdivide-se em dezesseis unidades hidrográficas com características relativamente 

semelhantes. A cidade do Salvador localiza-se na bacia Itapicuru-Paraguaçu, na sub-bacia 

Recôncavo 02, cujo principal rio é o Inhambupe e possui área de 16.803 km2. Esta sub-bacia 

correlaciona-se com aquela do Recôncavo Norte e Inhambupe apresentada pelo Plano 

Estadual de Recursos Hídricos (PERH) da Bahia, aprovado pela Resolução CONERH nº 

01/05, com área de 14.475 km2.  

Na oportunidade da elaboração do PERH, a regionalização para fins da gestão de recursos 

hídricos foi redefinida, deixando-se de adotar as dez Regiões Administrativas de Água (RAA) 

instituídas pela Lei Estadual nº 6.855/95 para assumir as dezessete unidades de gestão 

denominadas Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA). Uma nova divisão com 

vinte e seis RPGA foi adotada pela Resolução nº 43/09 do CONERH, um aprimoramento dos 

instrumentos de gestão. Salvador encontra-se no território da RPGA XI – Recôncavo Norte, 

na sub-bacia dos rios Joanes e Jacuípe (Figura 7.3d). Além da capital, outros municípios 

importantes como Camaçari, Alagoinhas e parte de Feira de Santana estão incluídos na região, 

os quais representam  mais de um terço do Produto Interno Bruno (PIB) do Estado.  
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Figura 7.3d 

 
Fonte: Base de dados do INEMA (2012); download realizado em 10/03/15 do sítio internet 

http://187.33.5.229/sigbhrni/pages/Anexos/Rede%20Hidrografica%20e%20Ubs%20da%20BHRNI.pdf 

O balanço hídrico da estação climatológica Camaçari, a mais próxima de Salvador, revela 

excedente hídrico praticamente ao longo de todo o ano (Figura 7.3e). 

O clima úmido localiza-se principalmente em uma faixa a leste da região junto ao litoral. Essa 

estreita faixa vai desde a sub-bacia do Recôncavo 02 até o litoral sul da Bahia. (...) Caracteriza-se 

por um alto grau de umidade (precipitações anuais de aproximadamente 1.400 mm) e as 

temperaturas variam de 23ºC a 25ºC com um índice hídrico anual positivo.39 

 

  

                                                           
39 MMA, Caderno Região Hidrográfica Atlântico Leste, p. 29. 

http://187.33.5.229/sigbhrni/pages/Anexos/Rede%20Hidrografica%20e%20Ubs%20da%20BHRNI.pdf


 

339 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

Figura 7.3e – Balanço Hídrico na Estação Climatológica Camaçari 

 
Fonte: MMA, Caderno da Região Hidrográfica Leste, 2006, p. 28. 

Entretanto, ter um balanço hídrico climatológico positivo não necessariamente resulta em 

disponibilidade hídrica para os diversos usos da água. Esta é quantificada analisando-se as 

águas superficiais (vazões naturais da rede hídrica e as regularizadas pelos reservatórios) e 

subterrâneas (todos os tipos de aquíferos, sob aspectos potencial e efetivo). A sub-bacia do 

Recôncavo 02 detém apenas 4% dos recursos hídricos superficiais da região hidrográfica, 

apesar de ser o trecho mais populoso da região, concentrando 26,2% (3.664.517) de seus 

habitantes principalmente nas áreas costeiras e predominantemente urbanas, refletindo a 

tendência nacional. Esta condição resulta em disponibilidade hídrica per capita de 

457m3/hab.ano na região de Salvador, classificada como situação de escassez e bastante 

inferior à média da região hidrográfica como um todo, que é de 7.000 m3/hab.ano. Isso 

demonstra o quanto a questão da disponibilidade de recursos hídricos deve ser analisada do 

ponto de vista local, visto que as médias alcançadas por análises realizadas em escalas 

maiores podem mascarar a situação de escassez em um município, devido à grande demanda 

concentrada por abastecimento, por exemplo. O quadro-resumo a seguir (Tabela 7.3b) 

apresenta principais dados da bacia do Recôncavo 02, onde Salvador se insere, a menor escala 

disponível.  
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As águas subterrâneas foram caracterizadas pelo potencial hídrico – reserva e produtividade – 

e também da extensão e relevância para o abastecimento regional dos principais aquíferos. 

Salvador situa-se na província hidrogeológica Costeira, uma extensa faixa litorânea 

predominantemente de direção NE/SW, que ocorre em 13% da área da região hidrográfica 

Atlântico Leste.  

Tabela 7.3b – Quadro Resumo 

 
Elaboração: Fipe (2015) a partir de dados extraídos de MMA, Caderno da Região Hidrográfica Leste, 2006. 

O balanço hídrico – demanda versus disponibilidade hídrica – é fundamental para a gestão 

integrada dos recursos, contribuindo para o uso múltiplo da água. É necessário considerar as 

seguintes demandas: urbana atendida; urbana não atendida; rural; animal; industrial e 

irrigação. A maior demanda da bacia verifica-se na unidade do Recôncavo 02, totalizando 

17,47 m3/s (em termos quantitativos, sem considerar a qualidade dos recursos)40. O balanço 

hídrico da unidade tem sua situação classificada como crítica, “exigindo intensa atividade de 

gerenciamento e grandes investimentos”41. Adiciona-se à questão quantitativa o 

comprometimento qualitativo dos recursos hídricos, tratados a seguir.  

Em relação à qualidade das águas, utiliza-se o indicador Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

cujos parâmetros refletem principalmente a poluição causada pelo lançamento de esgotos 

domésticos e cargas orgânicas de origem industrial. Os resultados junto à Salvador refletem a 
                                                           
40 MMA, Caderno Região Hidrográfica Atlântico Leste, p. 116. 
41 MMA, Caderno Região Hidrográfica Atlântico Leste, p. 65.  

Balanço Hídrico da bacia do Recôncavo 02

Precipitação média anual (mm) 1.406 / 1.985 Recôncavo 02 / Salvador

Precipitação média mensal (mm) 80 a 290 (> março a julho) Estação Climatológica Camaçari

Vazão de referência média (m
3/s) Qm = 53,1 Recôncavo 02

Vazão de estiagem (m
3/s) Q95 = 4,7 Recôncavo 02

Disponibilidade Hídrica (l/s/km
2) 3,16 Recôncavo 02

Contribuição média anual (km3/ano) 0,5 – 1,7 Recôncavo 02

Vazão específica média (l/s.km
2
) 3 Recôncavo 02

Evapotranspiração (mm) 1.306 / 1.400 Recôncavo 02 / Salvador

Vazão regularizada (m
3/s) Qreg = 10,53 Recôncavo 02

Disponibilidade hídrica per capita 

(m3/hab.ano)
30.000 / 7.000 / 457

Brasil / Atlântico Leste / 

Recôncavo 02

Balanço Hídrico (%) Qm = 32,9 Recôncavo 02
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seguinte situação: “pontos de monitoramento logo à jusante de centros urbanos apresentam 

qualidade entre ruim e razoável, uma vez que a maior parte dos efluentes é lançada 

diretamente no curso de água, sem nenhum tipo de tratamento”, demonstrando a urgência da 

implementação de programas de saneamento básico.  

Dentre as principais fontes de poluição, destaca-se o lançamento de esgotos domésticos que 

causa perdas ambientais e consequente comprometimento dos mananciais, restringindo seu 

uso para o abastecimento. Esta poluição, que ocorre nos cursos d´água da porção continental e 

também nos oceanos de forma concentrada junto aos emissários, afeta também as atividades 

turísticas – uma vez que prejudica a balneabilidade das praias – e econômicas, tendo em vista 

que qualidade e quantidade da água são essenciais para algumas dessas atividades. Além 

disso, doenças de veiculação hídrica causam  impactos negativos na saúde pública, com 

consequências também para o orçamento público. Outra fonte de poluição relevante é a 

disposição inadequada dos resíduos sólidos, especialmente em grandes cidades onde se 

concentram os aterros sanitários, caso da Região Metropolitana de Salvador.  

Além da degradação ambiental causada pela expansão urbana e ocupação desordenada do 

território, sem a devida infraestrutura e oferta de serviços públicos, a poluição industrial 

também é um fator de pressão antrópica sobre as águas e tende a concentrar-se junto aos 

centros urbanos, aproveitando-se da oferta de mão de obra e infraestrutura (rodovias, portos, 

energiae etc.).  

Itapecuru-Paraguaçu: Na Região Metropolitana de Salvador, estão localizados o 

Polo Petroquímico de Camaçari com empresas químicas, petroquímicas, 

metalúrgicas e de papel e celulose e o Centro Industrial de Aratu com unidades dos 

segmentos químico, plástico, têxtil, metal-mecânico e farmacêutico. Nesta Bacia, a 

exploração petrolífera destaca-se como atividade altamente impactante, sendo 

comum o transporte de substâncias tóxicas, decorrentes desta atividade, e os 

acidentes que ajudam no declínio da qualidade das águas, além de causarem fortes 

impactos em todo o ecossistema.42 

As atividades poluidoras provenientes de outras sub-bacias integrantes da bacia Itapecuru-

Paraguaçu podem influenciar o município de Salvador, visto que também desaguam na Baía 

de Todos os Santos, contribuindo para concentrar a poluição em área de baixa circulação de 

                                                           
42 MMA, Caderno Região Hidrográfica Atlântico Leste, p. 67.  
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correntes marítimas. Os conflitos pelo uso da água nesta região estão relacionados com o uso 

urbano, a expansão turística e industrial e a conservação de áreas de preservação ambiental. 

“Cabe destacar que o turismo representa uma vocação incontestável e que, portanto, integra 

o PIB de alguns municípios de forma importante praticamente todo o ano.43” A sazonalidade 

da atividade turística, entretanto, gera pressão sobre a infraestrutura implantada, concentrando 

a demanda por água e a geração de esgoto e resíduos sólidos em alguns períodos do ano que 

nem sempre coincidem com os períodos de maior disponibilidade hídrica, visto que os meses 

do verão apresentam menores índices pluviométricos na região (Figura 6.6i).  

Nos dois aspectos citados, as pressões sobre os ecossistemas costeiros são evidentes, 

e são representadas ora por supressão dos ambientes naturais ora pela alteração na 

qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Em alguns complexos 

estuarinos esta intervenção tem provocado a inviabilidade das atividades 

extrativistas e potencializado a pressão sobre os recursos naturais de entorno, 

fortalecendo a dinâmica de marginalização social através da exclusão econômica. Os 

efeitos sobre os recursos pesqueiros têm sido realçados por lideranças e a população 

de forma geral.44 

 

7.3.3.3 Gestão de Recursos Hídricos na sub-bacia do Recôncavo Norte e Inhambupe 

Na Bahia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), criado através da Lei 

Estadual nº 12.212/11, é responsável pela implementação da Política Estadual de Meio 

Ambiente e de Proteção à Biodiversidade, da Política Estadual de Recursos Hídricos e da 

Política Estadual sobre Mudança do Clima. Com a lei, o antigo Sistema Estadual de 

Informações de Recursos Hídricos (Seirh), passou a integrar o Sistema Estadual de 

Informações Ambientais da Bahia (Seia), concentrando as informações. Portanto, em relação 

à gestão de recursos hídricos, o instituto trata dos processos relativos à qualidade 

(licenciamento e fiscalização) e à quantidade (outorga) da água.  

O Inema também apoia a elaboração dos planos de bacia, juntamente com os comitês de bacia 

hidrográfica (CBH) e demais membros do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

                                                           
43 ibidem, p. 145.  
44idem 
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Hídricos (Segreh)45. Estes planos devem ser participativos e aprovados pelo respectivo CBH, 

elaborados a partir de diagnósticos multidisciplinares. Como não são de implementação 

compulsória, seus objetivos, programas e metas raramente são amplamente conhecidos e 

incorporados aos processos de planejamento urbano ou atividades do poder legislativo, 

dificultando ou inviabilizando sua execução. Além disso, conforme definido pela Constituição 

Federal de 1988, a dominialidade da água seria federal ou estadual, entretanto os municípios 

têm autonomia para definir acerca do ordenamento do uso do solo. A sub-bacia do Recôncavo 

Norte e Inhambupe teve seu último plano de bacia elaborado em 1998 e atualmente passa pelo 

processo de elaboração de novo plano e também de enquadramento dos corpos d´água.  

O enquadramento dos corpos d´água em classes, talvez o instrumento da política de recursos 

hídricos que mais se relacione com o uso do solo, tem suas raízes na década de 1950, 

formalizado pela primeira vez em 1976. De difícil aplicação, é um instrumento integrador, 

resultante de um processo de planejamento para controle da qualidade da água associado ao 

processo operacional. Com este instrumento, a questão do controle da poluição passa a ter um 

viés econômico e deixa de ser uma tarefa exclusiva do órgão ambiental. Trata-se de um 

zoneamento territorial que pressupõe graus de impacto para os usos feitos da água, integrando 

a gestão dos dois temas. Os corpos hídricos são classificados de acordo com o uso feito deles 

(de 1 a 4), considerando os diferentes requisitos de qualidade. O enquadramento é a 

classificação meta, desejada e planejada e não o estado atual da rede hídrica. A grande 

maioria dos rios da Bahia não se encontra enquadrada, devendo a elaboração desta proposta 

ser compatível com o plano da bacia.  

O Comitê46 de Bacia Hidrográfica Recôncavo Norte e Inhambupe (CBHRNI), criado pelo 

Decreto Estadual nº 9.936/06, é bipartite, composto por representantes com comprovada 

atuação na bacia: dos órgãos do Estado (gestor de recursos hídricos e da estrutura 

administrativa); de cada categoria de usuários de águas; das organizações civis de recursos 

hídricos; e das entidades de ensino e pesquisa. Sua composição tem 46 representantes titulares 

e, dentre os membros do Poder Público Municipal, Salvador não faz parte da composição.  

                                                           
45 Integram o SEGREH: o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH;II - a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - 

SEMA;III - o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA;IV - os Comitês de Bacia Hidrográfica;V - as 
Agências de Bacia Hidrográfica;VI - os órgãos setoriais e/ou sistêmicos, cujas atividades ou competências guardem 
relação com a gestão ou uso dos recursos hídricos do Estado da Bahia;VII - a Companhia de Engenharia Ambiental e 
Recursos Hídricos da Bahia - CERB. 

46  http://187.33.5.229/sigbhrni/cbhrni.html 

http://187.33.5.229/sigbhrni/cbhrni.html
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7.3.4 Hidrografia e drenagem da cidade de Salvador – Aspectos Urbano Ambientais 

A compreensão dos caminhos percorridos pelas águas de chuva que caem no Município é de 

fundamental importância, já que o clima super úmido com precipitações pluviométricas 

médias de 2.220 mm/ ano tem um papel importantíssimo no ciclo hidrológico das bacias 

hidrográficas que drenam o Município, interferindo na capacidade dos mananciais de 

abastecimento e dos processos naturais associados ao clima. Para tornar mais simples a 

compreensão dos efeitos das chuvas sobre o planejamento urbano é importante recordar o 

ciclo hidrológico (Figura 7.3f), responsável pelos caminhos das águas. 

Os elevados índices pluviométricos da cidade de Salvador, associados à intensa urbanização 

com carência de infraestrutura, produzem impactos importantes sobre os fluxos hídricos 

superficiais e subterrâneos, constituindo-se num aspecto importante a ser considerado no 

planejamento da cidade.  

 
Figura 7.3f – Ciclo hidrológico mostrando os fluxos de água superficiais e subterrâneos,  

além dos efeitos climáticos sobre os caminhos percorridos pelas águas das chuvas. 
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No primeiro esquema (Figura 7.3g - A) tem-se um ambiente pouco ocupado, onde os 

processos energéticos incidentes permitem que as relações de evaporação das águas, 

condensação, precipitação pluviometria, escoamento e infiltração aconteçam sob um 

determinado equilíbrio dinâmico, que faz com que os processos se reproduzam sem rupturas, 

garantindo uma boa qualidade para o ambiente. No segundo esquema (Figura 7.3g  - B), tem-

se o mesmo ambiente, intensamente ocupado por usos que interferem no seu equilíbrio 

dinâmico, alterando as relações de evaporação, precipitação, escoamento, infiltração, e 

lançamento de elementos nocivos ao ambiente. Neste caso se observa um sistema próximo a 

novos limites de equilíbrio, que serão prejudiciais para os habitantes deste sistema. 

Nestas circunstâncias, o aumento das taxas de erosão produzirá assoreamento de drenagens 

aumentando os riscos de enchentes, a ocupação intensa das vertentes produzirá alteração não 

só nos fluxos hídricos superficiais e subterrâneos, como na sua qualidade, sem contar os 

riscos de deslizamentos e mortes frequentes em áreas deste tipo. As pressões antrópicas acima 

dos limites de equilíbrio dinâmico de um dado sistema geram condições de qualidade de vida 

impróprias para os habitantes que vivem um sistema em desequilíbrio. Chuvas intensas ao 

longo do ano com períodos de chuvas onde médias mensais podem chegar a 359,9 mm com 

máximas diárias de até 161,1 mm têm efeito direto sobre a hidrografia, as vertentes dos rios, 

que possibilitam o escoamento do grande volume de chuvas que caem no Município. 

Compreender a distribuição territorial dos rios principais e tributários que promovem o 

escoamento dos fluxos hídricos superficiais é um aspecto importante a ser considerado no 

planejamento territorial urbano. Tal tipo de informação é relevante, pois as características 

morfológicas do terreno, associadas às formas de relevo, inclinação das vertentes (encostas) e 

largura do fundo dos vales, representam restrições ou impedimentos à urbanização, que 

devem ser considerados. Associado a isto, a compreensão dos fluxos hídricos superficiais e 

subterrâneos, e da forma como esta rede hídrica se distribui no território é fundamental, pois 

permite avaliar de forma mais precisa os impactos da urbanização sobre o território. 
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Figura 7.3g – A: Ambiente Natural / B: Ambiente modificado pelo antropismo 

 

Neste sentido, é importante compreender o arranjo da hidrografia, já que os cursos d´água são 

condutores naturais da rede de drenagem urbana e a qualidade de suas águas é um bom 

indicador da qualidade ambiental do tecido urbano que está implantado nas bacias 

hidrográficas, que captam as águas das chuvas e permitem o seu escoamento para os rios 

principais que deságuam no mar, determinando a qualidade das praias municipais, um espaço 

de fundamental para o lazer da população de Salvador. Partindo desta premissa é importante 

explicar o conceito de bacia hidrográfica e apresentar de forma simples como a mesma é 

delimitada e qual o seu significado ambiental. 
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Existem algumas definições de bacia hidrográfica e a compreensão da escala da análise é 

importante para aplicação do conceito. Como todas as águas das chuvas escoam sempre para 

um nível topográfico mais baixo e no caso do estado da Bahia, o nível topográfico de cota 

zero é o mar, pressupõe-se que as águas da chuva vão escoar das partes mais altas do relevo 

para as partes mais baixas através de pequenos filetes de água, que vão se juntando a filetes 

maiores até formarem um córrego, que por sua vez vai desaguar num riacho maior, que 

deságua num rio e assim sucessivamente até alimentar um rio principal que deságua no mar. É 

importante entender que as águas que drenam para as partes mais baixas são separadas por 

níveis topográficos mais altos e a linha que une todos os pontos mais altos que coletam as 

chuvas e levam para os pontos mais baixos, constituem um divisor de águas, que demarcam 

os limites de uma bacia hidrográfica (Figura 7.3h). 

 
Figura 7.3h – Desenho esquemático dos fluxos hídricos de uma bacia hidrográfica e  

o relevo que delimita uma bacia hidrográfica. 
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Portanto, a delimitação da bacia hidrográfica é feita demarcando-se as linhas de cumeada das 

partes mais altas do relevo, através de mapas topográficos (Figura 7.3i), hipsométricos ou 

através de modelos numéricos digitais. As linhas de cumeada são divisores de água, 

delimitam as águas que caem no território e convergem para um rio principal que deságua no 

mar. 

 
Figura 7.3i – Exemplo de delimitação de divisores de drenagem de uma bacia hidrográfica. 

 

Dentro deste conceito, podem-se hierarquizar diferentes níveis de classificação, considerando 

sub-bacias em escalas mais aproximadas, a depender do interesse do planejador territorial. 

Podem ser delimitas micro unidades territoriais de análise, todas integradas a um sistema 

maior, sem perder as relações da micro com a macro análise. Tal tipo abordagem é muito 

interessante para o planejamento urbano, principalmente em Salvador, onde a forma 

peninsular do Município e o relevo proporcionam a existência de pequenas bacias 

hidrográficas com dimensões compatíveis com o planejamento urbano. Para tornar mais claro 

o conceito, apresenta-se o exemplo da delimitação de duas bacias hidrográficas do Município: 

a bacia do rio Camaragibe e a do rio Pituaçu (Mapa 7.3e). 
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Mapa 7.3e – Exemplo das linhas de cumeadas dos divisores de drenagem que  
separam as bacias do Camaragibe e Pituaçu, Salvador. 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

7.3.4.1 Bacias hidrográficas de Salvador / Unidades de planejamento territorial 

Partindo dos princípios acima apresentados, foram delimitados os divisores de água 

principais, com o objetivo de utilizá-los como unidades de análise e planejamento territorial, 

considerando não apenas os recursos hídricos, mas as áreas contribuintes que estão envoltas 

em um mesmo divisor natural de águas. 

Com foco no território do município do Salvador, o Projeto de Pesquisa “Qualidade 

Ambiental das Águas e da Vida Urbana em Salvador” realizado entre os anos 2006 e 2009 

pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em parceria com o governo do estado e a 

prefeitura ,aprofundou os estudos sobre a conflituosa relação entre a cidade e o manejo de 

suas águas. Os resultados foram publicados em 2010 no livro “O caminho das águas em 

Salvador. Bacias Hidrográficas, Bairros e Fontes” e trazem a caracterização da qualidade das 
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águas, dos rios e das fontes e a delimitação de bacias e bairros – adotada pelo Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Salvador (PMSB Salvador). Esta delimitação (Mapa 7.3f 

e Tabela 7.3c) teve por objetivo a construção de unidades ambientais urbanas, levando em 

conta a bacia hidrográfica e a bacia de drenagem como unidades de planejamento e gestão, 

classificando-as: 

Bacia Hidrográfica:  

unidade territorial delimitada por divisores de água, na qual as águas superficiais originárias de 

qualquer ponto da área delimitada pelos divisores escoam pela ação da gravidade para as partes 

mais baixas, originando córregos, riachos e rios, os quais alimentam o rio principal da bacia, que 

passa, forçosamente, pelos pontos mais baixos dos divisores, e desemboca por um único 

exutório. Pode-se considerar exceção a esta definição a ocorrência de bacias hidrográficas 

distintas, que por intervenção de infraestrutura urbana, tiveram seus rios principais interligados 

próximos à foz e passaram a contar com o mesmo exutório. 

Bacia de Drenagem Natural: “região de topografia que não caracteriza uma bacia 

hidrográfica, podendo ocorrer veios d’água, os quais não convergem para um único 

exutório.” Para esta definição, um dos critérios utilizados foi a ausência de cursos d´água 

perenes.  

A delimitação de bairros implicou em desafio mais complexo e adotou-se o seguinte conceito 

para o trabalho:  

unidade territorial, com densidade histórica e relativa autonomia no contexto urbano-ambiental, 

que incorpora as noções de identidade e pertencimento dos moradores que o constituem; que 

utilizam os mesmos equipamentos e serviços comunitários; que mantêm relações de vizinhança e 

que reconhecem seus limites pelo mesmo nome. 47 

A publicação sugere que o IBGE realize a compatibilização entre os novos perímetros dos 

bairros e os setores censitários, para que a Prefeitura possa incorporar tais unidades 

geográficas no planejamento de seu território.  

  

                                                           
47 O Caminho das Águas em Salvador, 2010, p. 8.  
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Tabela 7.3c – Demografia nas Bacias Hidrográficas e de Drenagem Natural de Salvador 

 
Elaboração: FIPE (2015) a partir de dados extraídos do PMSB-SSA 

 

 

 

Bacias Hidrográficas e de Drenagem Natural Área (km2) Pop.

1 BH Rio dos Seixos (Barra/Centenário) 3,21 60.826

2 BH Ondina 3,08 27.774

3 BH Rio Lucaia 14,74 267.688

4 BH Rio Camarajipe 35,88 668.871

5 BH Rio das Pedras (e Pituaçu) 27,05 275.781

6 BH Rio Passa Vaca 3,72 9.770

7 BH Rio Jaguaribe 52,76 348.591

8 BH Rio do Cobre 20,65 89.188

9 BH Rio Paraguari 5,84 75.563

10 BH Rio Ipitanga 60,28 114.852

11 BH Rio da Ilha dos Frades 15,67 1.005

12 BH Ilha de Maré 13,79 4.175

13 BDN Vitória/Contorno 1,00 14.762

14 BDN Amaralina/Pituba 2,62 47.277

15 BDN Ilha de Bom Jesus dos Passos 0,66 1.537

16 BDN Comércio 1,74 7.586

17 BDN Armação/Corsário 3,23 27.402

18 BDN Itapagipe 9,98 159.050

19 BDN Plataforma 3,96 63.313

20 BDN Stella Maris 13,19 26.141

21 BDN São Tomé de Paripe 15,81 89.826

Subtotal 308,85 2.380.978



 

 

 

 

Mapa 7.3f 
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Também foram levantadas pela pesquisa, atividades impactantes ou fatores de pressão, 

propondo-se ações mitigadoras para os rios urbanos de Salvador:  

 Lançamento de efluentes sanitários in natura; 

 Disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares “a céu aberto” e nas 

proximidades das margens e calhas fluviais dos rios; 

 Remoção das matas ciliares; 

 Lançamento de efluentes de postos de combustíveis e lavagens de veículos 

diretamente nas calhas fluviais; 

 Extração clandestina de areia e argila (arenoso) ao longo das margens e leito dos rios; 

 Ocupação espontânea/desordenada das zonas de vales, dos leitos naturais dos rios; 

 Contaminação das fontes (aquífero fissural) devido à infiltração de excretas 

humanos/esgotos sanitários provenientes de fossas sanitárias e da rede coletora de 

esgotos; 

 Assoreamento das calhas fluviais e planícies de inundações; 

 Uso indiscriminado do uso do solo urbano em áreas de preservação permanente, vales 

das drenagens e encostas e talvegues dos rios urbanos; 

 Degradação de áreas de nascentes e cabeceiras. 

Segundo a pesquisa, o principal desafio consiste, como em diversas outras metrópoles 

brasileiras ou do mundo, gerir e implementar, “transformar proposições e determinações 

legais em ações”, com foco na população e no território.  

No sentido de definir uma unidade territorial de análise e planejamento, foram utilizadas as 

delimitações de bacias hidrográficas apresentadas no PDDU 2008. É importante explicitar que 

no trabalho “O caminho das águas de Salvador” foram apresentadas sugestões de 

modificações dos limites do PDDU, considerando uma definição clássica de bacia 

hidrográfica e o conceito de bacia de drenagem, conforme descrito a seguir: 

No trabalho de levantamento bibliográfico foram localizadas referências conceituais e empíricas 

esparsas relativas às áreas cuja drenagem é lançada diretamente no mar que, no caso de Salvador, 

correspondem às regiões costeiras de topografia suave como a Península de Itapagipe e a faixa 
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compreendida entre a Praia de Jaguaribe até o limite entre este Município e Lauro de Freitas. Ficou 

estabelecido, que apenas as áreas onde há a presença de cursos d'água serão referidas como bacias 

hidrográficas (em conformidade com a bibliografia analisada) e as demais - aquelas em que a 

captação das águas de chuva ocorre por meio da rede de drenagem pluvial implantada em 

consonância com o tecido urbano e lançada diretamente no mar - serão consideradas como bacias 

de drenagem pluvial. (...) 

Por Bacia de Drenagem Natural compreende-se a região de topografia que não caracteriza uma 

bacia hidrográfica, podendo ocorrer veios d’água, os quais não convergem para um único exutório. 

No caso de Salvador, correspondem às regiões costeiras da Baía de Todos os Santos, como a 

Península de Itapagipe, o Comércio, a Avenida Contorno e a Vitória; e, da Orla Atlântica, 

compreendida entre a Praia de Jaguaribe até o limite entre este município e Lauro de Freitas. 

Portanto, a ausência de cursos d'água perenes foi um dos critérios para a definição das bacias de 

drenagem natural. 

Como resultado do trabalho e de sua discussão o projeto de delimitação final das bacias 

hidrográficas do município de Salvador conclui instituindo 12 (doze) bacias hidrográficas (Seixos-

Barra/Centenário, Camaraji-pe, Cobre, Ipitanga, Jaguaribe, Lucaia, Ondina, Paraguari, Passa Vaca, 

Pedras/Pituaçu, Ilha de Maré e Ilha dos Frades) e 9 (nove) bacias de drenagem natural 

(Amaralina/Pituba, Armação/Corsário, Comércio, Itapagipe, Plataforma, São Tomé de Paripe, 

Stella Maris, Vitória/Contorno e Ilha de Bom Jesus dos Passos) no município. Deste modo, devido 

à descaracterização resultante de intervenções urbanísticas e o pequeno porte, sugere-se que as 

bacias do Seixos-Barra/Centenário sejam consideradas como uma única bacia hidrográfica. Devido 

ainda ao pequeno porte e proximidade e ainda para fim de gestão, decidiu-se considerar as bacias 

de Armação e Corsário como uma única bacia de drenagem natural e a bacia de Placaford, por ser 

muito pequena, como pertencente à bacia do Jaguaribe (apesar de Placaford ser uma bacia de 

drenagem natural). Além disso, considera-se os rios Pituaçu e das Pedras como pertencentes a uma 

única bacia, a bacia do Rio das Pedras/Pituaçu. 

No presente trabalho, preferiu-se utilizar uma classificação compatível com os objetivos do 

planejamento territorial urbano, incluindo-se as bacias de drenagem nos limites das bacias 

hidrográficas. Tal opção deveu-se a alguns aspectos comentados a seguir. As bacias de 

drenagem natural estão associadas em sua maior parte a unidades integrantes de ambientes 

costeiros, como dunas e terraços marinhos de composição arenosa, que não funcionam com 

áreas de escoamento superficial das águas. As chuvas infiltram-se nestas unidades, formando 

aquíferos subterrâneos, que podem ser englobados nas bacias hidrográficas, mesmo que não 

apresente um comportamento hidrológico clássico. 
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A questão de escala é outro aspecto importante. Por serem unidades territoriais de pequena 

dimensão, consideramos mais adequado agregar bacias de drenagens e bacias de pequena 

dimensão em bacias maiores, já que precisamos construir unidades de planejamento territorial 

mais simplificadas e compatíveis com funções ambientais mais amplas, portanto mais 

apropriadas para o planejamento territorial da cidade. As antigas regiões administrativas, por 

exemplo, seccionam grandes bacias hidrográficas ao meio, e não possibilita construir comitês 

de sub-bacias, uma iniciativa bastante interessante para o incentivo a modelos de gestão 

territorial participativos. Sendo assim, para efeito deste trabalho, foram definidas 10 bacias 

hidrográficas (Mapa 7.3g), incluindo as bacias de drenagens nos seus limites, descritas 

sumariamente a seguir.  

 
Mapa 7.3g – Limites das bacias hidrográficas agregadas para  

unidades de planejamento territorial. 

 
Elaboração: FIPE (2015). 
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7.3.4.1.1 Bacia da Barra 

Situada na porção extremo sul do Município, ocupa uma área de 585,9 ha com rede 

hidrográfica principal com extensões máximas de 1,9 Km, orientadas no sentido sul 

discordante com o trend regional das demais bacias. Face às suas dimensões reduzidas, foram 

agrupadas com este nome inúmeras sub-bacias que deságuam nas praias da porção extremo 

sul do Município no trecho compreendido entre o Farol da Barra e Ondina (Mapa 7.3h). Do 

ponto de vista morfológico, apresenta relevos até cotas máximas de 60 metros, com vales 

ocupados por sistema viário (avenidas de vale). 

O divisor de drenagem localiza-se ao longo do corredor da Vitória, Federação e Av. Cardeal 

da Silva, englobando os bairros de Vitória, Barra, Ondina e Federação. Nesta bacia 

predominam ocupações programadas, com alguns enclaves espontâneos, a exemplo da Roça 

da Sabina, Calabar, Alto de São Lázaro, Vila Matos e Alto da Sereia. A maior parte das 

famílias residente tem rendimentos médios anuais superiores a 10 salários mínimos (Mapa 

7.3i). 

Mapa 7.3h – Bacias de planejamento: Barra, Lucaia e Pituba. 
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Mapa 7.3i – Bacias de planejamento: Barra, Lucaia e Pituba – Renda familiar. 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

 

7.3.4.1.2 Lucaia 

Situada contiguamente e ao norte da bacia da Barra, distribui-se longitudinalmente na direção 

noroeste – sudeste (NW-SE), ao longo de um eixo de aproximadamente 5,5 Km, com 

afluentes de aproximadamente 1,2 Km que deságuam na drenagem principal que corre para 

sudeste, desaguando na praia do Rio Vermelho. Ocupa uma área de 1.396 ha (Mapas 6.6p e 

6.6q). Os seus divisores de drenagem encontram em cotas médias de 60 metros, limitando-se 

pelos bairros de Brotas, Canela, Federação e Itaigara. O leito do seu rio principal é ocupado 

por avenidas de vale que possibilitam uma boa conexão entre as diferentes partes da bacia. 

As suas nascentes concentram-se na parte antiga da cidade, ao longo da Avenida Joana 

Angélica, recebendo contribuições dos bairros programados do Campo Grande, Garcia, Barris 

e Nazaré, percorrendo a Av. Vasco da Gama, onde passa a receber contribuições de uma rede 
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de drenagem com extensões médias de 1,5 Km, vinda dos bairros do Alto do Gantois, Vale da 

Muriçoca, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Ogunjá etc. A 

distribuição dos rendimentos anuais familiares são variáveis e distribuem-se no território em 

conformidade com o mapa de renda.  

7.3.4.1.3 Pituba 

Situada entre a Bacia do Lucaia e o Oceano Atlântico distribui-se longitudinalmente no 

sentido nordeste – sudoeste (NE-SW) em uma área de 273,9 ha, com rede de drenagem 

natural correndo no sentido sudeste, completamente comprometida pelas alterações 

provocadas pela urbanização (Mapas 7.3h e 7.3i). 

Nesta bacia se desenvolvem os bairros de Amaralina, Parque Júlio César e Pituba, onde a rede 

de drenagem é praticamente toda artificial. A distribuição dos rendimentos anuais familiares é 

variável e distribuem-se no território em conformidade com o mapa de renda.  

7.3.4.1.4 Camaragibe 

Constitui-se em uma bacia nitidamente marcada por um controle geológico estrutural, com o 

seu eixo principal nitidamente orientado ao longo de dois trends principais que controlam as 

demais bacias hidrográficas. O primeiro trend acompanha o sentido preferencial da falha 

geológica que delimita a bacia sedimentar do Recôncavo, na direção nordeste – sudoeste (NE-

SW) ao longo do início da BR – 324 e o segundo, no sentido noroeste – sudeste (NE-SE) 

direcionando suas águas para o Oceano Atlântico. Este eixo sinuoso percorre uma distância de 

13,4 Km, com nascentes localizadas ao longo do vetor de expansão da pobreza da cidade, nas 

imediações dos bairros de Pirajá Velho, Bela Vista do Lobato, Marechal Rondon, Baixa do 

Dique, Calabetão, Mata Escura (Mapa 7.3j).  

Na sua porção média, o tecido social é similar, porém num maior grau de consolidação, 

passando pelos seguintes bairros: Pero Vaz, IAPI, Caixa d’água, Pau Miúdo, Saramandaia etc. 

No seu curso final sofre uma inflexão no sentido do mar, atravessando bairros de melhor 

padrão urbanístico como: Caminho das Árvores, Itaigara, Stiep, Costa Azul etc. No total, esta 

bacia ocupa uma área de 4.401 ha. A distribuição dos rendimentos anuais familiares é variável 

e distribuem-se no território em conformidade com o mapa de renda (Mapa 7.3k) .  
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Mapa 7.3j – Mapa hipsométrico da bacia do Camaragibe. 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

Mapa 7.3k – Mapa de renda média familiar da bacia do Camaragibe 

 
         Elaboração: FIPE (2015). 
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7.3.4.1.5 Pituaçu 

Acompanha o trend noroeste – sudeste (NW-SE) característico da porção baixa da bacia do 

Camaragibe, limitando-se ao sul com a mesma e ocupando uma área de 2.815 ha (Mapa 7.3l). 

O seu eixo principal formado pelo rio Pituaçu tem uma extensão aproximada de 9,4 Km e as 

áreas de nascente estão localizadas na proximidade do divisor de drenagem da bacia do 

Camaragibe, onde se localiza o Distrito Industrial Urbano – DINURB, às margens da BR-324. 

Na porção alta da bacia, predominam padrões urbanos espontâneos pouco infraestruturados, 

relativos aos bairros de Pau da Lima, São Marcos, Sussuarana, Nova Sussuarana, localizados 

na porção norte da bacia. 

Secundariamente, na porção sul da bacia, ocorrem as sub-bacias dos rios Saboeiro e das 

Pedras, onde se desenvolve padrão urbano similar ao anterior associado aos bairros do Cabula 

VI, Engomadeira, Beiru, Narandiba. Na porção baixa da bacia, existe um antigo manancial de 

abastecimento – represa de Pituçu – e o Parque Metropolitano de Pituaçu. O padrão urbano é 

significativamente melhor, porém exerce pouca influência sobre a qualidade da bacia, face à 

sua localização a jusante dos padrões urbanos mais degradados. Em relação aos rendimentos 

familiares dos moradores, a bacia é segregada pela Av. Paralela, onde as famílias com maior 

rendimento moram nas partes baixas da bacia e as de menor rendimentos nas partes altas 

(Mapa 7.3m). 
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Mapa 7.3l – Mapa hipsométrico da bacia de Pituaçu 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

Mapa 7.3m – Mapa de renda média familiar da bacia de Pituaçu 

 
Elaboração: FIPE (2015). 
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7.3.4.1.6 Jaguaribe 

Representa a última bacia transversal aos vetores de expansão da cidade, inteiramente 

localizada no município, ocupando uma área de 6.068 ha, onde seu rio principal – Jaguaribe – 

percorre uma distância aproximada de 15,2 Km da sua desembocadura à sua área de nascentes 

na região de Águas Claras e Valéria, nas proximidades da BR-324 (Mapa 7.3n). Associam-se 

ainda a esta zona, os conjuntos residenciais populares Cajazeiras III, V e IX, além dos bairros 

de Nogueira. 

Na porção sul da bacia, ocorrem as sub-bacias dos rios Cambonas e Mocambo, intensamente 

ocupadas conjuntos habitacionais populares (Castela Branco) e habitações espontâneas, 

bastante carentes de infraestrutura, alguma das quais em fase de recuperação pelo governo do 

estado. A presença do antigo aterro de Canabrava, apesar de desativado, representa um fator 

de risco para os mananciais hídricos superficiais e subterrâneos. 

Na porção média da bacia, existe uma grande faixa de área verde associada ao domínio de 

Mata Atlântica, compreendida entre a estrada velha do aeroporto e a Av. Otávio Mangabeira, 

que se constitui em um elemento importante para a manutenção da qualidade da bacia, apesar 

de existirem áreas degradadas a montante. Na porção baixa da bacia, na proximidade de sua 

foz, ocorre um padrão urbano de melhor qualidade. 

Em relação aos rendimentos familiares dos moradores, a bacia é segregada pela Av. Paralela, 

onde as famílias com maior rendimento moram nas partes baixas da bacia e as de menor 

rendimento nas partes altas (Mapa 7.3o).  

7.3.4.1.7 Ipitanga 

Distribui-se ao longo do limite norte do Município, fazendo contato com os municípios de 

Lauro de Freitas e Simões Filho (Mapa 7.3p). Apresenta baixíssimas densidades 

demográficas, com grandes vazios urbanos, compatíveis com uma área de proteção de 

manancial das represas do Ipitanga I e II, que integram o sistema de abastecimento da cidade. 

Os usos urbanos são incipientes, predominados como atividade produtiva pequenos sítios e 

minerações de granito. 
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Em relação aos rendimentos familiares dos moradores, a maior parte da bacia é habitada por 

famílias com baixos rendimentos. As rendas mais altas estão localizadas nas porções mais 

próximas da praia, notadamente na região de Stela Maris (Mapa 7.3q).  

 
Mapa 7.3n – Mapa hipsométrico da bacia de Jaguaribe 

 
Elaboração: FIPE (2015). 
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Mapa 7.3o – Mapa de renda média familiar da bacia de Jaguaribe 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

 
 

Mapa 7.3p – Mapa hipsométrico da bacia do rio Ipitanga 

 
Elaboração: FIPE (2015). 
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Mapa 7.3q – Mapa de renda média familiar da bacia do rio Ipitanga 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

 

7.3.4.1.8 Cidade Baixa 

É formada por um conjunto de pequenas bacias resultantes das diversas drenagens que partem 

da escarpa da falha de Salvador, no sentido da Baía de Todos os Santos, englobando trecho do 

Comércio ao norte da Av. da França, Península Itapagipana até o trecho da Av. Suburbana 

próximo a Novos Alagados (Mapa 7.3r). 

Caracteriza uma região de padrão urbano diversificado, marcado por ocupações programadas 

na parte oeste da península Itapagipana, ocupações espontâneas consolidadas nas vertentes da 

falésia de falha. Habitações precárias ocorrem nas áreas de influência das marés, na enseada 

dos Tanheiros. Os rendimentos familiares dos seus moradores são predominantemente baixos, 

com melhores rendas concentradas no bairro do Bonfim (Mapa 7.3s). 
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Mapa 7.3r – Mapa hipsométrico da bacia da Cidade Baixa 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

 
Mapa 7.3s – Mapa de renda média familiar da bacia da Cidade Baixa. 

  
Elaboração: FIPE (2015). 
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7.3.4.1.9 Subúrbio 

Corresponde a uma série de pequenas bacias que nascem nas vertentes acima da Av. 

Suburbana, divisora de drenagem com a bacia do Cobre imediatamente a leste, ocupadas em 

sua maioria por construções espontâneas consolidadas. Seccionados por um sistema 

ferroviário, fazem parte desta bacia os bairros de Plataforma, Praia Grande, Periperi e Paripe, 

com elevadas carências de infraestrutura urbana (Mapa 7.3t). A proximidade da Baía de 

Todos os Santos e possibilidade de melhoria viária a outras partes da cidade através de 

sistemas ferroviários geram possibilidade de melhoria da qualidade urbana desta bacia. As 

diversas sub-bacias são habitadas por populações com baixo rendimento (Mapa 7.3u). 

7.3.4.1.10  Cobre 

Parte integrante de uma área de proteção de manancial, a sua disposição espacial norte-sul, 

paralela aos vetores de expansão da cidade, minimiza bastante as pressões urbanas sobre o seu 

território (Mapa 7.3v). Constitui-se, portanto, uma bacia relativamente conservada, com a 

presença de expressivas manchas de cobertura vegetal associadas ao domínio da Mata 

Atlântica, que protegem os mananciais de abastecimento da represa do cobre contido na bacia. 

Na sua porção sul, mais precisamente na sub-bacia do baixo Cobre, as pressões urbanas são 

maiores, comprometendo a qualidade das águas da enseada do Cabrito. A bacia é habitada 

predominantemente por famílias com baixos rendimentos (Mapa 7.3w). 
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Mapa 7.3t – Mapa hipsométrico da bacia do Subúrbio 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

 
 

Mapa 7.3u – Mapa de renda média familiar da bacia do Subúrbio. 
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Mapa 7.3v – Mapa hipsométrico da bacia do Cobre 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

 
Mapa 7.3w – Mapa de renda média familiar da bacia do Cobre. 

 
Elaboração: FIPE (2015). 
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7.3.4.2 Avaliação da qualidade das bacias 

Para avaliação da qualidade das bacias foram analisados alguns aspectos urbanos ambientais 

das respectivas bacias e resultados das análises das águas obtidas no documento “O Caminho 

das Águas de Salvador”. Neste documento, foram feitas duas seções de coleta de água em 

períodos de chuvas e tempo seco (agosto – setembro / 2008) e em tempo chuvoso (março – 

abril / 2009), tendo sido selecionado o parâmetro coliformes termotolerantes como indicador 

de referência, por entender-se que o mesmo indica fezes humanas em corpos d´água, e 

considerando que as bacias hidrográficas estão em áreas densamente urbanizadas, este 

indicador funciona muito bem para saber as condições de infraestrutura sanitária nas bacias. 

7.3.4.2.1 Aspectos Urbanos Ambientais 

Para a compreensão dos efeitos das dinâmicas urbanas sobre a qualidade ambiental da cidade, 

a utilização unidade bacia hidrográfica é muito importante, pois possibilita uma visão 

sistêmica dos processos urbanos geradores de impactos ambientais. Para entender os 

resultados da qualidade das águas é preciso entender como as populações se distribuem sobre 

as bacias e como o poder público trata os diferentes segmentos sociais em termos de prestação 

de serviços públicos. 

A análise da distribuição das rendas médias anuais familiares é um bom indicador de como a 

segregação social da cidade afeta a qualidade das bacias hidrográficas (Mapa 7.3x). A análise 

da distribuição espacial dos rendimentos revela que as famílias com rendimentos médios 

acima de 10 salários mínimos estão localizadas nas partes baixas das bacias que drenam para 

a orla marítima Atlântica. Estas famílias residem numa estreita faixa de terra compreendida 

entre a Av. Paralela e as praias da orla Atlântica. 

As demais partes destas bacias, nas suas porções topograficamente mais altas, são ocupadas 

por famílias com rendimentos médios inferiores a 2 salários mínimos. Esta configuração 

poderia não ter nenhuma implicação ambiental se os serviços públicos fossem distribuídos 

igualmente em todas as partes da cidade. O problema é que nas áreas mais pobres a 

infraestrutura urbana é bastante precária. Grande parte destas áreas foi ocupada de forma 

espontânea, sem qualquer planejamento, o que dificulta a implantação de redes de esgoto, 

pavimentação e drenagem. 
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Mapa 7.3x – Distribuição dos rendimentos médios familiares nas bacias hidrográficas 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

Tendo uma visão de onde se localizam as populações mais pobres, quando se analisa as 

populações totais e densidades demográficas por bacia, constata-se maiores concentrações 

populacionais na porção sul do Município (Mapas 7.3y e 7.3z). Quando se analisa as 

populações totais por bacia, constata-se que a bacia do Camaragibe é a mais populosa, e 

mesmo bacias de pequenas dimensões, como a do Lucaia, apresenta uma população superior 

(267.753 hab) à da imensa bacia do Ipitanga (170.976 hab) na porção extremo norte da 

cidade. 

Quando se calcula a densidade demográfica, em habitantes por hectare, fica evidente a forte 

concentração populacional nas bacias da porção sul da cidade (Mapa 7.3z). As bacias 

hidrográficas da Pituba, Lucaia e Camarajipe apresentam densidades demográficas superiores 

a 150 habitantes por hectare e este adensamento vai refletir sobre a qualidade ambiental da 

área, em função da infraestrutura urbana disponível nestas bacias. Sistemas de esgotamento 
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sanitário e serviços de limpeza urbana são essenciais para minimizar os impactos do 

adensamento populacional sobre os sistemas naturais e isto é um problema muito sério a ser 

resolvido. 

 
Mapa 7.3y – Distribuição da população (2010) por bacia de planejamento.  

 
Elaboração: FIPE (2015). 
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Mapa 7.3z – Distribuição da densidade demográfica por bacias em 2010. 

 

Não existem informações oficiais confiáveis sobre a eficiência dos sistemas de esgotamento 

sanitário e limpeza pública na cidade. As informações do Censo 2010 apresentam um quadro 

bastante positivo, já que o tipo de pergunta feita nos questionários não se adequada ao tipo de 

informação que interessa ao planejamento ambiental. Quando se pergunta ao entrevistado 

sobre rede de esgoto, a questão refere-se existência de uma tubulação que retira o esgoto para 

fora do domicílio e não se esta tubulação está ligada a um sistema de tratamento adequado. 

Diversos bairros da cidade lançam os seus esgotos domésticos nas drenagens pluviais ou 

diretamente sobre cursos d´água. Muitas vezes existe até rede coletora da Embasa implantada, 

mas esta rede não está ligada a interceptores que levam os esgotos ao sistema de emissários 

submarinos da cidade. Mesmo considerando a imprecisão das informações censitárias, em 

decorrência do tipo de questão formulada, constata-se um menor índice dos serviços de 

esgotamento sanitário nas bacias ao norte da cidade. Enquanto que nas bacias da parte sul o 

percentual de “rede de esgoto” é superior a 90%, na porção norte estes percentuais são 

inferiores a 80% (Mapa 7.3z1). 
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Se considerado que os mananciais de abastecimento de água da cidade estão localizados na 

porção norte, vislumbra-se um cenário preocupante, se as tendências de crescimento 

populacional e expansão do tecido urbano sejam mantidas. 

 
Mapa 7.3z1 – Distribuição do percentual de domicílios com rede de esgoto por bacias 

 
Elaboração: FIPE (2015) a partir de dados do Censo 2010. 

Em relação aos serviços de coleta de lixo, as informações censitárias revelam maiores 

percentuais na porção sul, com valores superiores a 95% (Mapa 7.3z2). Nas porções central e 

oeste do Município, os percentuais ficam na faixa de 94%.  

É importante frisar também que estas informações censitárias devem ser lidas com certa 

cautela, já que em grande parte da cidade não existe coleta porta a porta, principalmente nas 

áreas de encostas e fundo de vales, onde o caminhão de coleta não consegue chegar. Quando 

o morador é perguntado se existe coleta, ele muitas vezes diz que sim. Existe uma caixa 

coletora no topo dos morros onde o caminhão passa, mas dificilmente o morador vai levar o 

seu lixo para estas caixas coletoras por dificuldade de acesso. É bastante difícil acessar as 

partes altas dos morros através de escadas improvisadas para levar o seu lixo para a caixa 

coletora. 
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Mapa 7.3z2 – Distribuição do percentual de domicílios com coleta de lixo por bacia  

 
Elaboração: FIPE (2015) a partir de dados do Censo 2010. 

 

As análises censitárias de populações, sistema de esgotamento sanitário e coleta de lixo 

revelam deficiências na porção norte do Município. Porém, nestas áreas as populações são 

menores, o que minimiza os impactos ambientais por ainda ser um tecido urbano pouco 

denso, mesmo que possa ser verificada uma tendência de reprodução do modelo de ocupação 

das partes sul nas partes norte. Os percentuais de crescimento populacional total entre os anos 

de 2000 e 2010 (Mapa 7.3z3) revelam um crescimento populacional bastante elevado nas 

bacias de Pituaçu, Jaguaribe, Cobre e Ipitanga. A fim de melhor explicitar o problema, em três 

das quatro bacias existem represamentos de rios para o abastecimento de água e os 

mananciais das bacias mais a sul estão comprometidos.  
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A barragem de Pituaçu não é mais utilizada e a do rio do Cobre só em períodos críticos. 

Apenas o manancial do Ipitanga é utilizado, mas vem sofrendo pressões urbanas reveladas 

nestas tendências de crescimento. A taxas anuais de crescimento são mais altas nestas áreas 

(Mapa 7.3z4), o que pode vir a representar um sério problema para o abastecimento de uma 

cidade que cresce de forma desordenada em direção aos seus mananciais. Associado a isto, 

programas habitacionais têm implantado conjuntos habitacionais em áreas de proteção de 

mananciais do sistema de abastecimento Joanes – Ipitanga, induzindo processos de 

urbanização em áreas que deveriam ser conservadas. 

 

Mapa 7.3z3 – Distribuição do percentual de crescimento populacional bruto  
entre os anos de 2000 e 2010 por bacia. 

 
Elaboração: FIPE (2015) a partir de dados do Censo 2010. 
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Mapa 7.3z4 – Distribuição das taxas anuais de crescimento populacional bruto  
entre os anos de 2000 e 2010 por bacia. 

 
Elaboração: FIPE (2015) a partir de dados do Censo 2010. 

7.3.4.2.2 Análise das águas 

A partir das informações secundárias colhidas no Censo 2010 e espacializadas por bacias 

hidrográficas, além de informações das concessionárias que prestam serviços de saneamento, 

pode-se imaginar um cenário confortável já que valores de cobertura de rede de esgoto e 

coleta de lixo são bastante positivos. Entretanto, as impressões do dia a dia revelam uma 

realidade não tão favorável quanto os dados oficiais. O lançamento de esgotos diretamente na 

rede de drenagem pluvial ou diretamente nos riachos que alimentam os rios principais das 

bacias é um fato e a eficiência do “sistema implantado” deixa dúvida sobre sua qualidade. 

Para avaliar a eficiência dos sistemas de saneamento existentes, utilizaram-se dados secundários 

das análises de água do projeto “Caminhos das Águas de Salvador” e, como o objetivo era avaliar 

a eficiência do sistema de saneamento municipal, procurou-se um indicador capaz de demonstrar a 

qualidade dos serviços. 
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Elegeu-se como objeto de análise o parâmetro Coliforme Termotolerante, em função do mesmo 

ser um indicador de contaminação das águas por esgotos domésticos. Segundo JORDÃO (1975), 

para se indicar a poluição de origem humana e mensurar a grandeza desta contribuição, adota-se as 

bactérias do grupo "coliforme termotolerante" (CT) como seu indicador. Estas bactérias são típicas 

do intestino do homem e de outros animais de sangue quente (mamíferos em geral), e justamente 

por estarem sempre presentes em grande número no excremento humano, da ordem de 100 a 400 

bilhões de coliformes/hab.dia, são de simples detecção. Este grupo de bactérias é usualmente 

adotado como referência para indicar e medir a grandeza da poluição de origem humana. 

A mensuração dos coliformes é dada por uma estimativa estatística da sua concentração, 

conhecida como o Número Mais Provável-NMP (NPM/ml ou NPM/100mL), determinada por 

técnicas próprias de laboratório. O esgoto bruto contém cerca de 108 a 1011 NMP/100mL. Para a 

avaliação dos resultados obtidos considerou-se os parâmetros e definições da Resolução Conama 

274 de 2000. 

Art. 1º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

d) coliformes fecais (termotolerantes): bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais 

caracterizadas pela presença da enzima ß-galactosidade e pela capacidade de fermentar a lactose 

com produção de gás em 24 horas à temperatura de 44-45°C em meios contendo sais biliares ou 

outros agentes tenso-ativos com propriedades inibidoras semelhantes. Além de presentes em fezes 

humanas e de animais podem, também, ser encontradas em solos, plantas ou quaisquer efluentes 

contendo matéria orgânica; 

Art. 2º As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação de contato 

primário) terão sua condição avaliada nas categorias própria e imprópria.  

§ 1º As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes categorias:  

a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco 

semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes fecais 

(termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por l00 mililitros; 

b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 

cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 coliformes fecais 

(termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros; 

c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das 

cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 1.000 coliformes fecais 

(termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros. 
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§ 4o As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado, for verificada uma das 

seguintes ocorrências: 

a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias; 

b) valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 

2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros;” 

 

Para avaliar a qualidade das bacias hidrográficas de Salvador foram utilizados estes critérios, 

sendo lançadas as amostras da pesquisa, coletadas no ano de 2008 e 2009.  

A pesquisa de qualidade de águas foi realizada em três campanhas com o objetivo de qualificar as 

águas em distintos momentos. A primeira Campanha, a Piloto, foi realizada em novembro de 2007 

nas bacias hidrográficas dos rios Camarajipe, Cobre, Jaguaribe e Pituaçu. Seu objetivo foi realizar 

uma caracterização preliminar e, desse modo, produzir referências empíricas capazes de orientar a 

estruturação do conjunto do trabalho de campo. Foram os seguintes os critérios utilizados para a 

seleção das bacias piloto: importância do manancial para Salvador e sua região; informações 

preliminares sobre a qualidade do manancial e desenvolvimento de ações pela EMBASA, SMA e 

SEMA nas referidas bacias. 

A segunda e terceira campanhas contemplaram as 12 bacias dos rios do Seixos (Barrra / 

Centenário), Camarajipe, Cobre, Ipitanga, Jaguaribe, Lucaia, Paraguari, Passa Vaca, Pedras / 

Pituaçu, Ilha de Maré e Ilha dos Frades, realizadas, respectivamente, em tempo chuvoso, em 

agosto e setembro de 2008 e tempo seco, em março e abril de 2009. A seleção dos pontos da rede 

amostral, levou em conta os seguintes critérios: (i) proximidade da nascente e da foz do rio; (ii) 

equidistância aproximada entre os pontos de coleta a fim de adquirir dados físico-químicos do rio 

em toda sua extensão; (iii) apreciação dos locais de contribuição dos afluentes no rio principal; (iv) 

apreciação dos principais afluentes da bacia; (v) apreciação de pontos amostrais à montante e à 

jusante de espelhos d'água relevantes, a fim de analisar o processo de depuração natural; (vi) 

adensamento populacional; (vii) apreciação de áreas que sofrerão intervenções de infraestrutura, 

realizadas pela CONDER, através de programas federais de desenvolvimento urbano, com o 

intuito de adquirir informações acerca da qualidade das águas antes da referida ação; (viii) 

facilidade de acesso aos pontos, principalmente, relacionando os mesmos às vias públicas e a áreas 

onde o rio não se apresenta encapsulado; (ix) facilidade de coleta, levando em consideração a 

conformação das margens, além de elevados, pontes ou estruturas que atravessem sobre o rio. 

Para efeitos de classificação, foram utilizados os critérios definidos na legislação, 

complementados por critérios empíricos relacionados à gradação dos valores encontrados, já 
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que alguns resultados encontrados se aproximavam bastante de valores de coliformes 

termotolerantes encontrados em esgotos “in natura”. Utilizando-se os parâmetros do Conama 

274/00 e critérios adicionais de valoração (Tabela 7.3d) dos resultados encontrados, foram 

definidas as seguintes classes de valoração.  

 
Tabela 7.3d Classificação da presença de coliformes Termotolerantes 

Coliformes Termotolerantes UFC/100mL Classificação 

0 – 250 Excelente 

250 – 500 Muito boa 

500 – 2.500 Satisfatória 

2.500 – 50.000 Insatisfatória 

50.000 – 250.000 Perigosa 

> 250.000.000 Muito perigosa 

                              Elaboração: FIPE 

Portanto, as amostras coletadas neste trabalho foram geoprocessadas e geraram mapas nas 

duas campanhas, apresentadas a seguir.  

7.3.4.2.2.1 Campanha em tempo seco (agosto e setembro de 2008) 

A análise da distribuição espacial dos valores de coliformes termotolerantes (Figura 7.3j) 

indica uma situação bastante insatisfatória da qualidade dos cursos d´água que drenam a 

cidade de Salvador, já que foram encontrados índices altíssimos de coliformes, alguns muito 

próximos a valores encontrados em esgotos domésticos “in natura”. A média dos valores 

encontrados é de 1.676.981 por 100 mililitros em tempo seco, um indicador bastante 

preocupante em termos de eficiência do sistema de saneamento implantado. Os valores 

máximos podem chegar a 29.000.000. 

A bacia do rio Camaragibe se destaca como a que apresentou maiores valores, com 10 das 11 

amostras analisadas, apresentando valores de coliformes termotolerantes superiores a 

1.000.000 por 100 mililitros, destoando das demais bacias. Nesta categoria, apenas duas 
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bacias apresentam amostras com estes valores. São elas a bacia do Jaguaribe, em dois pontos 

na sua parte alta, onde habitam populações de baixa renda em condições precárias de 

urbanização; e no estuário do rio do Cobre, na região dos Novos Alagados, onde também 

existem habitações precárias. 

Destoam deste modelo pontos amostrados na proximidade da nascente do rio do Cobre, onde 

os valores estão na classe excelente. Ainda na mesma bacia, a jusante da represa do Cobre, a 

qualidade da água foi muito boa, um indicador da qualidade desta bacia e do papel de 

proteção que a vegetação da bacia do Cobre exerce sobre a qualidade do manancial de 

abastecimento. 

 
Figura 7.3j – Distribuição dos resultados das análises de coliformes termotolerantes  

coletados em tempo seco (2008) x densidade demográfica das bacias. 

 
Elaboração: FIPE (2015).  

7.3.4.2.2.1 Campanha em tempo chuvoso (março e abril de 2009) 

Em tempo chuvoso, os valores gerais diminuem um pouco em função do papel diluidor das 

vazões aumentadas dos rios. Nos períodos da campanha, a média encontrada de coliformes 
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termotolerantes foi de 823.892 por mililitro, inferior à média de tempo seco, e os valores 

máximos foram de 10.000.000 por mililitro, registrado em amostra da bacia do Camaragibe 

(Figura 6.6n).  Nesta bacia, as tendências de tempo seco se mantêm, com oito pontos 

amostrais dando resultados iguais ou superiores a 1.000.000 de coliformes por mililitro. 

Nas demais bacias (Figura 7.3k), os parâmetros em tempo chuvoso melhoram um pouco, mas 

continuam mantendo proporcionalmente padrões elevados de presença de fezes humanas nos 

corpos d´água, um indicativo da ineficiência do sistema de saneamento da cidade. 

 
Figura 7.3k – Distribuição dos resultados das análises de coliformes termotolerantes coletados em 

tempo chuvoso (2009) x densidade demográfica das bacias.  

 
Elaboração: FIPE (2015).  

 

7.3.4.3 Zonas críticas de drenagem 

De uma maneira geral, as dificuldades envolvidas na execução, operação e manutenção do 

sistema de drenagem urbana resultam da forma de ocupação em áreas não programadas, que 
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se caracterizam pela topografia acidentada, elevada densidade das edificações, precário 

sistema viário, urbanização insuficiente, habitações singelas e inexistência ou deficiência do 

sistema de drenagem e coleta de lixo. Na perspectiva da universalização da drenagem pluvial, 

a principal e mais grave consequência deste tipo de situações é representada pelas ocupações 

das áreas de fundos de vale, onde se concentra o escoamento principal das águas pluviais 

precipitadas, e pelas ocupações das várzeas marginais aos cursos de água que formam o 

sistema de macro drenagem do Município (SETIN, 2012).  

Nesse contexto, foram identificadas dezenas de locais de maior gravidade. Estes locais foram 

chamados de “Zonas Críticas” que correspondem a áreas do sistema de macro drenagem onde 

faltam os espaços indispensáveis para a implantação de coletores, interceptores e emissários 

dos sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial (Figura 7.3l e Tabela 7.3e). 

Estas zonas críticas apresentam três tipologias básicas, caracterizadas por: 

 Ocupação de margens de lagos ou reservatórios: Correspondem aos lagos e reservatórios 

cujas margens vêm sendo progressivamente ocupadas por construções, geralmente 

residenciais, que se expandem para o interior dos lagos, reduzindo-lhes os espaços 

reservados ao amortecimento das águas pluviais precipitadas. Os coletores-tronco de 

esgoto são projetados na margem desses lagos. A intervenção necessária para viabilizar o 

sistema de esgoto sanitário envolve a execução de faixas de aterro, desapropriações, vias 

de acesso para manutenção do sistema e sistema de drenagem (SETIN, 2012). 

 Ocupação de margens de cursos de água naturais: Constitui-se por leitos naturais de 

regatos, riachos e córregos cujos leitos estão reduzidos e assoreados. As margens são 

ocupadas por casas e por vegetação. A intervenção definitiva envolveria a retificação e 

possível revestimento do canal e a implantação de faixas laterais destinadas ao sistema 

viário. Os custos abrangidos são os de desapropriação, movimentação de terra, 

pavimentação e, se for o caso, limpeza e canalização dos cursos de água (SETIN, 2012).  

 Ocupação de Margens e Canais já Revestidos: Diferencia-se do anterior pela existência 

de curso de água já canalizados, sendo em parte recobertos com lajes de concreto. Em 

alguns casos há necessidade de relocação de imóveis construídos sobre os mesmos e 

reconstrução de canais, quando os atuais demonstrarem sub-dimensionamento. Nesses 

casos verifica-se uma pequena ou nenhuma disponibilidade de espaço para implantação 
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dos coletores de esgotos, bem como dificuldade relativa à profundidade de execução das 

redes. O custo para atender às necessidades do sistema de esgoto envolvem 

desapropriação, pavimentação, vias de acesso e eventualmente reconstrução do canal (a 

Figura e a tabela seguintes apresentam a localização e a caracterização das zonas críticas 

identificadas). 

Figura 7.3l– Localização das zonas críticas de drenagem na cidade do Salvador 

 
Fonte: adaptado de EMBASA (2001).  

Apenas a zona crítica localizada na Península de Itapagipe se localiza na área de estudo da 

presente avaliação ambiental. 
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Tabela 7.3e – Resumo das Zonas Críticas 

Fonte: Adaptado de EMBASA (2001 apud SETIN, 2012). 

 

  

Bacia Sub-bacia Trecho 
Situação do 
coletor 

Extensão do 
Trecho (m) 

Redes de esgoto 
afetadas 

N.º de 
imóveis 
afetados 

Alto 

Camurujipe 

ACP-1 

1 
Não 
executado 

400 

54 704 5 620 2 Executado 600 

3 
Não 
executado 

400 

ACP-2 4 Executado 300 13 942 2 136 

ASC-2 5 Executado 600 11 674 2 621 

Cobre 

CO-2.1 1 
Não 
executado 

290 8 325 1 489 

CO-1 2 
Não 
executado 

700 26 853 2 995 

CO-2.3 3 
Não 
executado 

440 10 362 836 

Lobato LO-1 1 
Não 
executado 

1 650 16 150 1 550 

Península IV 1 
Não 
executado 

- 11 522 871 

Periperi 

PP-MS3 1 
Não 
executado 

- 14 451 1 603 

PP5-MS1 2 
Parc. 
Executado 

800 8 960 1 163 

Saboeiro 

A 1 Executado - 26 178,08 1 948 

B C J F 2 Executado 350 33 428 3 524 

D E 3 
Parc. 
Executado 

- 45 304,6 3 157 

Tripas 

TP-19 A1 1 Executado 515 8 200 

1 265 
TP-19 A2 2 

Não 
executado 

437 3 500 

Médio 
Jaguaribe 

1 1 
Parc. 
Executado 

360 7 954,63 850 

Total 7 842 301 508,31 31 628 
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7.3.4.4 Áreas sujeitas à inundação 

As áreas sujeitas a inundações caracterizam-se pelas infraestruturas inadequadas de drenagem 

e concentração de fluxo de águas pluviais ao longo de vales ocupados. São áreas úmidas que 

necessitam de aterros e soluções para os graves problemas de enchentes nos períodos 

chuvosos. Algumas destas áreas apresentam traçado viário confuso, outras já apresentam 

alguma clareza, pois são semi- consolidadas ou consolidadas. Existem em Salvador diversas 

zonas críticas sujeitas a alagamento, as principais e mais conhecidas encontram-se na cidade 

baixa, sendo que na cidade alta existem ainda alguns pontos em que o asfalto foi feito forma 

inadequada, criando verdadeiras bacias pluviais. Dentre estas áreas identificam-se: Calçada, 

Baixa do Fiscal, Itapagipe, Bonfim, Ribeira, Água de Meninos, Paralela, Av. ACM, Pituba, 

Orla e Itaigara.  

No entanto, com base em diagnósticos detalhados, realizados no contexto do PMSB e em 

conjunto com levantamentos da CODESAL, foi possível identificar 119 Zonas de alagamento 

no município do Salvador, referentes às inundações de 1999/2000 (Figura 7.3m e Tabela 

7.3f), sendo 67 consideradas como locais de perigo iminente. Estas zonas foram classificadas 

em duas categorias, de acordo com a gravidade de alagamento:  

 Zonas de gravidade alta – alagamentos que comprometem apenas a malha viária; 

 Zonas de gravidade crítica – alagamentos que atingem as edificações, provocando 

danos materiais e deslocamento de famílias. 
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Figura 7.3m – Localização das zonas críticas sujeitas a alagamento (SINDEC 2012). 

 

 
Tabela 7.3f – Zonas sujeitas a alagamento em Salvador 

Fonte: Adaptado de SETIN (2012). 

 

Bacia 
Zonas de 
gravidade alta 

Zonas gravidade 
crítica 

Total 

Barra/Centenário 2 - 2 

Ondina 1 1 2 

Garibaldi 1 - 1 

Lucaia 10 9 19 

Camaragibe 6 17 23 

Cobre - 4 4 

Jaguaribe 2 15 17 

Subúrbio/Península; Itapagipe; 
Comércio 

29 17 46 

Pituaçu/Pedras; Armação 1 4 5 

Total 52 67 119 
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7.3.4.5 Balneabilidade das praias 

Em termos físicos, o ambiente de praia pode ser entendido como a região litorânea 

compreendida entre a zona onde as ondas começam agir sobre o fundo marinho e os cordões 

dunas, que se formam logo acima das áreas de ação das marés, representando, portanto, um 

ambiente bastante complexo regulado por intensidade e direção dos ventos, morfologia do 

fundo, direções de correntes, saídas de estuário etc. No caso específico deste trabalho, a faixa 

de praia está sendo considerada apenas como a faixa arenosa utilizada para lazer pelos 

banhistas, tendo sido considerados apenas aspectos relativos à sua balneabilidade. Foram 

analisados os dados obtidos das análises realizadas pelo INEMA nas estações de coleta 

distribuídas ao longo das praias de Salvador. 

A classificação da balneabilidade das praias é realizada de acordo com os critérios 

estabelecidos pela resolução Resolução CONAMA Nº 274 de 29 de novembro de 2000.  

Art. 2º As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação de contato 

primário) terão sua condição avaliada nas categorias próprias e impróprias.  

§1º As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes categorias: Escherichia 

coli – Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco 

semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo: 200 – Excelente; 400 – Muito 

Boa; 800- Satisfatória.   

§4°. As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado, for verificada uma das 

seguintes ocorrências: 

a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;  

b)valor obtido na última amostragem for superior a 2000 Escherichia coli; 

Na avaliação da balneabilidade das praias é utilizado método estatístico simplificado com base em 

05 (cinco) amostras semanais consecutivas num mesmo ponto, através do qual é determinado o 

Número Mais Provável (NMP) de coliformes Fecais em 100ml da amostra. 

As praias consideradas PRÓPRIAS são aquelas nas quais 80% dos resultados obtidos nas 05 

(cinco) amostras, apresenta NMP inferior a 1.000. As que estiverem acima são consideradas 

IMPRÓPRIAS. A avaliação das praias tem como objetivo básico informar aos usuários as 

condições de balneabilidade das praias, possibilitando a escolha dos locais de uso, bem como 
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fornecer subsídios às autoridades governamentais competentes, visando à implantação de 

medidas de saneamento básico. 

No caso específico deste trabalho, os dados fornecidos pelo INEMA podem ser utilizados 

para uma compreensão mais ampla de um problema maior: identificação das causas 

responsáveis pelos resultados dos boletins de balneabilidade fornecidos sazonalmente. Se as 

praias em determinados trechos apresentam-se em séries históricas impróprias é sinal de que 

os fatores responsáveis pela baixa qualidade das águas se mantêm. 

No caso específico de cidade de Salvador, a estruturação de pequenas bacias hidrográficas, 

cujos rios principais deságuam ao longo das praias é um indicador importante para 

compreender a qualidade das bacias hidrográficas que alimentam.  

Como elemento de referência deste trabalho, foi utilizado boletim nº 27/15 divulgado pelo 

INEMA em 10/07/2015, onde são apresentados os resultados da balneabilidade das praias de 

Salvador (Figura 7.3n).  É importante explicitar que a apresentação do resultado mais recente, 

não é estatisticamente representativa, servindo apenas para mostrar a qualidade num tempo 

mais próximo da realização deste trabalho. Para análises de mais longo prazo, o gráfico 6.6g 

apresenta os índices de qualidade de monitoramento das praias ao longo do ano de 2012, 

cobrindo todas as estações do ano, o que dá mais consistência aos resultados e elementos para 

a análise dos dados atuais. Para avaliações mais consistentes seria necessário considerar séries 

históricas mais longas e a não interrupção do monitoramento por parte do INEMA, órgão 

responsável pela coleta, análise e divulgação dos resultados. Seria importante também que o 

INEMA implantasse novos pontos de coleta nas saídas dos rios, já que a qualidade das praias 

está diretamente relacionada às águas poluídas dos rios que deságuam nas mesmas. 

O mapeamento da distribuição dos valores de balneabilidade revela praias impróprias em 

quase toda a orla marítima Atlântica, com trecho compreendido entre as praias do Farol da 

Barra até o Corsário complemente comprometido. Ainda na costa Atlântica, os resultados só 

melhoram na porção norte a partir de Piatã. Provavelmente correntes de deriva litorânea no 

sentido sul, tenham impedido que as águas poluídas do rio Jaguaribe chegassem até as praias 

do norte. No trecho da Baía de Todos os Santos, os resultados do período revelaram apenas o 

trecho compreendido entre as praias de Cantagalo e Boa Viagem como adequados ao banho. 
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Figura 7.3n – Mapa do resultado das análises de balneabilidade das praias 

 
       Elaboração: FIPE (2015) a partir do Boletim nº 27/15 – INEMA. 

 

Uma análise estatística mais representativa considerando todo o ano de 2012 (Gráfico 7.3a) 

revela que as praias localizadas próximas a desembocaduras dos rios das bacias hidrográficas 

mais populosas, apresentam praias impróprias para o banho na maior parte do tempo, um 

indicativo de que os cursos d´água destas bacias estão contaminados por esgotos domésticos, 

mais um indicador da ineficiência do sistema de saneamento existente nestas bacias. 

Provavelmente as boas condições de balneabilidade de algumas praias nos dados do ano de 

2012 estejam relacionadas às dinâmicas marinhas, que dispersam as cargas poluentes dos rios 

além dos pontos de coleta do INEMA. 
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Gráfico 7.3a - Condições de balneabilidade das praias de Salvador em 2012. 

 
Fonte: INEMA. 

7.3.5 Saneamento Básico 

A oferta precária de saneamento básico é um quadro vivido pelos brasileiros há muitas 

décadas tendo o panorama sido agravado na década de 1970, quando a população brasileira se 

torna majoritariamente urbana. À época, a cobertura dos serviços atingia 12% de 

abastecimento de água e apenas 6,5% de coleta de esgoto. A situação culminou na criação do 

Sistema Nacional de Saneamento, sendo a elaboração do Plano Nacional de Saneamento 

(Planasa), a primeira iniciativa do governo federal nesse setor, dando início a criação das 

companhias estaduais de saneamento, dentre elas a Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(Embasa), criada pela Lei Estadual nº 2.929/71. Neste período, os repasses e financiamentos 

com recursos oriundos do Governo Federal se restringiam “companhias estaduais de 

saneamento, condicionando o benefício aos municípios que lhes delegassem os seus serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário”48.  

Os efeitos do déficit são amplamente conhecidos e apontavam, na década de 1990, a falta de 

saneamento como responsável por 65% das internações hospitalares no Brasil, em 

levantamento realizado pela Agenda 21. Além da relação histórica existente entre saúde 

                                                           
48 PMSB-SSA, volume II 

Condição de balneabilidade de praias do município de Salvador em 2012                                    

(Resolução CONAMA n.º 274, de 2000)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
E
N
H
A
 

B
O
G

A
R
I 

P
E
D
R
A
 F

U
R
A
D
A
 

B
O
A
 V

IA
G
E
M

  

R
O
M

A
   

C
A
N
T
A
 G

A
LO

 

P
O
R
TO

 D
A
 B

A
R
R
A
 

S
A
N
TA

 M
A
R
IA

 

FA
R
O
L 

D
A
 B

A
R
R
A
 

FA
R
O
L 

D
A
 B

A
R
R
A
 

O
N
D
IN

A
 

O
N
D
IN

A
 

R
IO

 V
E
R
M

E
LH

O
 

R
IO

 V
E
R
M

E
LH

O
 

A
M

A
R
A
LI

N
A
 

A
M

A
R
A
LI

N
A
 

P
IT

U
B
A
 

P
IT

U
B
A
 

A
R
M

A
Ç
Ã
O

 

B
O
C
A
 D

O
 R

IO
 

C
O
R
S
Á
R
IO

 

C
O
R
S
Á
R
IO

P
IA

T
Ã
 

P
LA

C
A
F
O
R
 

IT
A
P
U
Ã
 

IT
A
P
U
Ã
 

FA
R
O
L 

D
E
 IT

A
P
U
Ã
 

A
m

o
s
tr

a
s

IMPRÓPRIA

PRÓPRIA



 

392 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

pública e exclusão social, a segregação espacial concentra a problemática em assentamentos 

precários das grandes metrópoles, onde os índices de atendimento e cobertura de água, esgoto, 

drenagem e coleta de resíduos sólidos são significativamente inferiores.  

Em 2007, a Lei Federal nº 11.445 estabeleceu as diretrizes nacionais para a política de 

saneamento básico, trazendo em seu artigo 2º os seguintes princípios fundamentais:  

“I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada 

um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas 

pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate 

à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico 

seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários 

e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.” 

Conforme definido pela Constituição Federal de 1988, os municípios são os titulares dos 

serviços e, portanto, responsáveis pela formulação da política local de saneamento básico, 

devendo: elaborar o plano municipal de saneamento básico (PMSB), prestar ou delegar a 
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prestação dos serviços, estabelecer sistema de informações sobre os serviços articulado com o 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS).  

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Salvador (PMSB-SSA) foi elaborado em 2010 e 

organizado em quatro volumes: I – Caracterização Geral do Município; II – Sistemas de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Salvador; III – Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos; IV – Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas. O volume V – Plano Estratégico de Saneamento Integrado previsto inicialmente 

não foi elaborado. Encontra-se aprovado apenas o volume II pela Lei Municipal nº 7.981/11, 

que também autoriza o Município a celebrar contrato de programa com a Embasa e institui o 

Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB).  

O PMSB-SSA traz uma análise dos princípios e diretrizes da Lei Orgânica do Município 

(LOM) de Salvador (1990) a serem observados. Reproduzindo a Constituição Federal em 

relação às competências, a LOM traz como princípio fundamental no inciso IV do seu art. 6º: 

“IV - a garantia de acesso de todos os munícipes, de forma justa e igualitária, aos bens e 

serviços públicos que assegurem as condições essenciais de existência digna;”, devendo este 

ser incorporado como prioridade no PMSB-SSA. Em relação à fixação de preços e tarifas, 

destacam-se: o inciso III do artigo 7º, que determina como competência do Município “III - 

instituir e arrecadar tributos, fixar tarifas, estabelecer e cobrar preços e aplicar suas rendas, 

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados 

em lei” e os incisos XXXVI e XXXVII do artigo 52, que instituem competência do Prefeito 

“fixar os preços dos serviços prestados pelo Município e os relativos à concessão, cessão, 

permissão ou autorização de uso de seus bens e serviços” e “fixar tarifas dos serviços 

públicos de sua competência”. Para assumir estas tarefas, a Arsal, que antes tratava 

exclusivamente dos serviços de limpeza urbana, teve sua competência ampliada e, de acordo 

com o PMSB-SSA, “A delegação já existente a título precário das atividades administrativas 

de regulação e fiscalização dos referidos serviços públicos para o Coresab49deverá ser assim 

encerrada”.  

 

                                                           
49  A Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (Coresab) foi substituída pela Agência 

Reguladora do Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 
Saneamento (SIHS) e criada pela Lei Estadual nº 12.602/12. 
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Em relação à prestação de serviços de água e esgoto, esta foi delegada ao Estado da Bahia em 

1925 por meio de convênio administrativo. Inicialmente com prazo de 20 anos, a delegação 

foi prorrogada por prazo indefinido em 1929. Com a criação da Embasa, esta assumiu os 

instrumentos da delegação em 1971. Novas condições desta relação contratual foram 

estabelecidas pelo art. 241 da Constituição Federal e subsequente legislação, a saber: Lei 

Federal nº 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços), Lei Federal nº 11.107/05 e 

art. 11 da Lei 11.445/07.  

Visando a evitar descontinuidade dos serviços, o Município do Salvador celebrou Termo de 

Compromisso com o Governo Federal, se comprometendo a renovar a contratação da Embasa 

por tempo necessário à execução dos investimentos já contratados. Em 22 de dezembro de 

2009, foi celebrado o “Convênio de Cooperação entre Entes Federados” pelo estado da Bahia 

e pelo Município do Salvador, com fundamento no art. 241 da Constituição Federal. O 

documento previa a celebração de contrato de programa do Município – titular dos serviços – 

com a Embasa, até o final de 2010, quando se encerrava o prazo fixado pela legislação 

federal. Este documento foi ratificado pela Lei Municipal nº 7.981/11 que também aprova o 

Plano de Saneamento Básico – serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

autoriza o município a celebrar contrato de programa com a Embasa e institui o Fundo 

Municipal de Saneamento Básico (FMSB).  

Em 1999, foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 2077 que questiona mudanças ocorridas na Constituição da 

Bahia com uma PEC aprovada naquele ano. A emenda teria restringido o interesse local, 

dando ao Estado da Bahia a titularidade dos serviços de saneamento.  

A ação argumenta que as mudanças na constituição estadual usurparam a competência da União 

para legislar sobre diretrizes dos serviços de água e saneamento e ofendem princípios da 

autonomia municipal e da proporcionalidade. Os artigos da Constituição Federal violados pela 

emenda seriam o 18, que trata da autonomia dos entes da federação; 21, da competência da União 

para instituir diretrizes para serviços públicos; 23, sobre a competência comum da União, do 

Estado e do município, além dos artigos 30, que atribui ao município a organização e prestação 

dos serviços públicos de interesse local, diretamente ou sob regime de concessão; 175, sobre a 

permissão e concessão de serviço público e 200, que atribui ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

participar da formulação das políticas de saneamento.50 

                                                           
50 CALLEGARI, 2012.  
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Em março de 2013, foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal em parte a medida cautelar 

para suspender, até o julgamento final, a expressão “assim considerados aqueles cuja 

execução tenha início e conclusão no seu limite territorial, e que seja realizado, quando for o 

caso, exclusivamente com seus recursos naturais”, presente no art. 59, V, da Constituição do 

Estado da Bahia. O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (ATA Nº 146/2014. 

DJE nº 197) no dia 9 de outubro de 2014. Embora a disputa acerca do compartilhamento da 

titularidade dos serviços ainda esteja em andamento, isso não impede que Governo do Estado 

e Município encontrem saída jurídica para a assinatura do contrato de programa, da mesma 

forma que foi feito pelo município de São Paulo. A Lei 11.445/07, em seu parágrafo 3º do 

artigo 19, também determina que: “Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis 

com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.” Essa compatibilização 

não está demonstrada no Plano Municipal de Saneamento Básico de Salvador (PMSB 

Salvador), elaborado em 2010.   

A Política Estadual de Recursos Hídricos é relativamente recente, regulamentada pela Lei 

Estadual nº 11.612/09 – mais de quatro anos depois da elaboração do PERH – e alterada pela 

Lei Estadual nº 12.377/11. A lei institui também o Sistema Estadual de Saneamento Básico, 

tendo como órgão superior o Conselho Estadual das Cidades, e o Sistema Estadual de 

Informações em Saneamento Básico articulado com o Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico (Sinisa). O Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (Ferhba), 

vinculado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), suporta financeiramente a política estadual 

e também as ações previstas no PERH e planos de bacias.  

O Município abdicou por longo tempo das suas competências e responsabilidades relativas à 

gestão dos serviços de água e esgoto, em especial o planejamento e a regulação, assim como a 

fiscalização. Os índices de cobertura têm melhorado nas últimas décadas, embora em ritmo 

descontínuo e de forma desigual no território. Nos anos 2000, o Programa Bahia Azul 

executado pela Embasa obteve bons resultados, tendo recebido reconhecimentos como o 

Prêmio Nacional da Gestão Pública. “Com este programa, Salvador e mais dez cidades no 

entorno da Baía de Todos os Santos foram beneficiadas com várias obras de esgotamento 

sanitário. A cobertura dos serviços de esgotamento na capital, que era de 26% antes das 

obras (1995), subiu para 67%”. 
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No âmbito municipal, o PDDU de Salvador trata em seu Capítulo II do Saneamento, 

definindo-o para fins da aplicação da lei. A lei cria o Sistema Municipal de Saneamento 

Básico que deverá estar integrado ao Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, tendo sua 

estrutura mínima estabelecida em seu art. 96:  

 Órgão municipal regulador e fiscalizador;  

 Câmara Técnica de Saneamento Básico, integrante do Conselho Municipal de 

Salvador, entidade de participação e controle social ainda não implementada; 

 Fundo Municipal de Saneamento Básico, instituído pela Lei Municipal nº 7.981/11. 

Publicado em abril de 2015, o “Ranking do Saneamento” do Instituto Trata Brasil elaborado 

pela GO Associados, traz análise dos dados públicos do SNIS de 2013. Utilizando indicadores 

de água, esgoto, tratamento, investimentos versus arrecadação, melhora da cobertura e perdas, 

o ranking é publicado desde 2007 e teve sua metodologia aprimorada em 2012. Dentre os 20 

melhores colocados no ranking, a Bahia tem apenas um representante – Vitória da Conquista 

– em 14º lugar. O município do Salvador aparece como 37º colocado do ranking (Tabela 

7.3g), tendo sido verificada uma piora em relação ao ano anterior (34º colocado). A situação 

das capitais é bastante desigual e os indicadores variam drasticamente (ex. 100% coleta de 

esgoto em Belo Horizonte e 2,7% em Porto Velho).  

 
Tabela 7.3g – Quadro Comparativo – Índices de Saneamento Básico em Salvador 

 
Elaboração: Fipe a partir dos dados de Salvador extraídos do Quadro 27 do “Ranking do Saneamento”, do Instituto Trata 

Brasil. 

Principais indicadores Salvador
Média cidades 

analisadas

Média

 Brasileira

20 melhores 

ranking

Indicador de atendimento total de água (%) 93,5 91,4 82,5 100,0

Indicador de atendimento total de esgoto (%) 77,7 62,5 48,6 100,0 - 96,0

Indicador de esgoto tratado por água consumida (%) 77,7 40,9 39,0 98,3 - 69,8

Investimento Embasa (milhões R$/ano) 77,00 - - -

Arrecadação Embasa (mihões R$/ano) 684,99 - - -

Investimento/arrecadação (%) 0,1 0,3 - 2,35 - 0,4

Novas ligações de água/ligações faltantes (máx. 1) 0,3 0,5 - 1,0

Novas ligações de esgoto/ligações faltantes (máx. 1) 0,2 0,2 - 1 - 0,39

Perdas totais de água - faturamento e vazamento (%) 52,5 40,2 - < 27

Nota total (máx. 10) 6,0 - - 9,55 - 7,32
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Além de representarem requisitos legais e políticos, a participação e o controle social são tão 

fundamentais para o planejamento, a implantação e a gestão das políticas públicas quanto os 

aspectos técnicos. O controle social está situado entre os doze princípios fundamentais que 

sustentam as diretrizes nacionais para a prestação de serviços públicos de Saneamento Básico 

e tem como base legal a legislação federal (Lei no 11.445/07, art.3º, inciso IV) e a legislação 

estadual (Lei no 11.172/08, art. 8º, inciso III). O PMSB-SSA aborda seus fundamentos, 

“enfocando os seguintes aspectos: i) antecedentes e tipos de controle social; ii) os desafios da 

participação social; iii) estratégia gradualista para implementação do controle social; e, iv) 

etapas da implementação do controle social.51” 

7.3.5.1 Produção e Abastecimento de Água  

Abastecimento de água potável: “constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 

prediais e respectivos instrumentos de medição;” (Lei Federal nº 11.445/07, Art. 3º, inciso I,a) 

Salvador é abastecida pelos mananciais e respectivos sistemas produtores de água listados na 

Tabela 7.3h a seguir, que também fornecem água potável para diversos outros municípios: 

Simões Filho, Candeias, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo 

Amaro, Cachoeira, São Félix e Amélia Rodrigues (Figura 7.3o).  

 
Tabela 7.3h – Mananciais utilizados e capacidades para o SIAA de Salvador 

 
                          Fonte: FIPE (2015) a partir de dados do PMSB-SSA, volume II, p. 88 e p. 123. 

                                                           
51 PMSB-SSA, volume IV, página 176.  

Manancial Barragem

Vazão 

regularizada 

máxima (m3/s)

Vazão 

disponível 

(m3/s)

Rio Joanes Joanes I 1,00 0,80

Rio Joanes Joanes II 4,00 4,00

Rio do Cobre Cobre 0,10 0,10

Rio Ipitanga Ipitanga I, II e III 0,80 0,80

Rio Jacuípe Santa Helena 10,00 8,40

Rio Paraguaçu Pedra do Cavalo 21,00 7,37

Total 36,90 21,47
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A água produzida é tratada e distribuída pelo sistema, composto por uma rede de adutoras e 

pelasseguintes Estações de Tratamento de Água (ETA):  

 ETAs Parque da Bolandeira (Vieira de Mello e Teodoro Sampaio - 5 m3/s);  

 ETA Principal (8 m3/s);  

 ETA do Cobre (0,1 m3/s) e Suburbana (0,4 m3/s), de baixa capacidade e que tendem a 

ser desativadas 

 
Figura 7.3o – Sistemas Produtores de Água para Abastecimento de Salvador e RMS 

 
Fonte: Publicação “Ações da Embasa em Salvador” (set./2013), p. 11. 

Das ETAs, a distribuição para os 25 centros de reservação com capacidade total de 193.716 

m3 é realizada através das adutoras de água tratada, com extensão total de 119 km. 

Finalmente, 4.756 km compõem a rede de distribuição (Mapa 7.3z5).  

O nível de atendimento de água evoluiu de 86,97% em 2009 para 93,45% em 2013, ou seja, 

7% (Gráfico 7.3b). Para monitorar seu serviço, a Embasa utiliza o Índice de Atendimento 

Urbano de Água (IAA) – 98% em 2009 – calculado a partir da população atendida com água 
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sobre a população urbana do município. Trata-se de índice menos preciso do que o Índice de 

Cobertura de Água (ICA) que se baseia na quantidade de domicílios urbanos existentes. 

Adotar esse novo indicador em estudo permitiria diferenciar o índice de cobertura do índice 

de atendimento. De acordo com o IAA da Embasa, “2% da população estimada de Salvador, 

ou percentual maior se considerados os domicílios sem acesso ao serviço, não utiliza os 

serviços de abastecimento de água. Os soteropolitanos, ainda carentes desse serviço, se 

concentram basicamente em áreas onde prevalecem assentamentos urbanos precários, de 

ocupação desordenada e irregular, onde não foram feitas intervenções mínimas de 

infraestruturas e serviços básicos ou sequer planejadas pelo Poder Público”. As Figuras 7.3p e 

7.3q mostram a relação entre a área urbanizada em 2015 e a rede de abastecimento de água 

implantada (dez/2013), demonstrando as regiões da cidade ainda descobertas, onde o serviço 

não é oferecido ou necessita de ampliações.Em relação ao nível de perdas, foi registrada uma 

piora no período de 2009 a 2013, crescendo de 49% para 53%. Sendo 15% o índice 

considerado ideal pela metodologia do “Ranking de Saneamento”, verifica-se que os índices 

atuais são bastante elevados. O Gráfico 7.3c, compilado a partir de dados extraídos do SNIS, 

demonstra o aumento do índice, refletindo sua piora.  

 

Gráfico 7.3b – Percentual da população urbana e rural atendida por abastecimento de água 

 
Elaboração: Fipe (2015) a partir de dados do SNIS. 
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Gráfico 7.3c – Índice de perdas de água na distribuição 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

 
Figura 7.3p– Redes de Abastecimento de Água sobre foto aérea 2015; porção norte do município. 

 
Elaboração: Fipe (2015) a partir de dados do SNIS. 
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Figura 7.3q– Redes de Abastecimento de Água sobre foto aérea 2015; porção central do município. 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

O PMSB-SSA apresenta também um balanço da demanda versus disponibilidade hídrica para 

o período 2008-2030. Estes estudos visam verificar se a evolução projetada da população e 

demais usuários do recurso poderão ser atendidos no futuro, visto que mesmo que a 

disponibilidade seja grande, o balanço pode se mostrar desfavorável. Além disso, o balanço 

deve ser quali-quantitativo, analisando também possíveis sobrecargas causadas pela poluição. 

A poluição advinda da oferta incompleta ou ineficiente causa perda de mananciais e 

consequente agravamento da situação de escassez hídrica – vivida atualmente por diversos 

municípios país afora – tornando-se necessário buscar e investir em novos sistemas de 

produção de água. Prover água adequadamente implica que seja: na quantidade necessária, 

com qualidade compatível com o uso, no local onde é necessária, com distribuição temporal 

adequada aos usos e demandas e com garantia compatível com seus usos. Apesar de o balanço 

hídrico ser desfavorável na sub-bacia, a vazão máxima dos sistemas produtores de água que 

abastecem Salvador apresentaria situação bastante confortável caso estivesse completamente 

disponível, especialmente a capacidade do sistema Pedra do Cavalo. É importante ressaltar 

que apesar desta vazão regularizada máximaser alta, a infraestrutura de adução não se 
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encontra completamente implantada, exigindo obras de alto custo52 devido à distância de seu 

maiorreservatório.  

A projeção da demanda por água bruta atualizada53, considerando não apenas o município de 

Salvador, mas também aqueles que são abastecidos54 pelo SIAA de Salvador, permite 

elaborar cenários diversos55 em função da evolução do índice de perdas de água. (Tabela 7.3i)  

 
  

                                                           
52 “Os mananciais que abastecem a RM Salvador possuem disponibilidade hídrica para o atendimento das demandas 

futuras. Entretanto, o aumento da capacidade dos sistemas de produção de água requer as seguintes intervenções 
principais: a) ampliar a adutora de água tratada que liga a ETA Principal ao centro de reservação de Cabula; b) ampliar o 
Sistema Santa Helena/Joanes II, com a implantação de elevatória e adutoras para aumentar a vazão disponível na 
Barragem Joanes II; c) ampliar e adequar unidades da ETA Principal; d) duplicação do sistema adutor de água tratada 
para Candeias; e) implantar novo sistema para São Francisco do Conde; e f) ampliar os sistemas de poços de Camaçari, 
Dias d’Ávila, Mata de São João e São Sebastião do Passé. O total de investimentos previstos para RM Salvador é de R$ 
217 milhões.” (extraído do site da ANA em ago/15 - 
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/RegiaoMetropolitana.aspx?rme=19 ) 

53 Baseada na metodologia apresentada no PMSB – Volume II, a projeção acrescenta o horizonte temporal do Plano 
Salvador 500 e leva em consideração:  

projeção de população residente elaborada pela FIPE;  
taxas de projeção da população flutuante da Embasa;  
consumo médio per capta de 170,9 l/hab.dia para população residente e 229 l/hab.dia para população flutuante;  
os dados do SNIS, entretanto, mostram que o consumo médio per capta (IN022) verificado para a regional Salvador foi de 

118 l/hab.dia no período de 1995 a 2013.  
coeficiente do dia de maior consumo (K1 = 1,2) e acréscimo de 5% sobre demanda de água tratada para cálculo da 

demanda de água bruta; 
demanda industrial de 20% sobre a demanda urbana de água bruta.  
54Candeias, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Simões Filho e também aqueles que não integram a 

RMS: Amélia Rodrigues, Cachoeira, Santo Amaro e São Félix.  
55 Os cenários levam em consideração os índices de perda de água do SNIS (IN049), disponíveis até 2013, e foram 

construídos da seguinte forma:  
otimista: projeção linear do índice, reduzindo-o para 35% em 2030 e 26% em 2049;  
estagnação: manutenção do índice de 2013, ou seja 43%, até o ano de 2049;  
pessimista: mantém a tendência atual de piora, chegando a 50% em 2049.  

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/RegiaoMetropolitana.aspx?rme=19
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Tabela 7.3i – Cenários de projeção de demanda por água bruta (SIAA Salvador) 

 
                   Elaboração: FIPE (2015). 

 

Se a vazão disponível informada no PMSB (2010) era de 21.470 l/s(Tabela 7.3h), verifica-se 

que a redução dos índices de perdas bem como a implantação da infraestrutura de adução 

mostram-se urgentes para que a vazão disponível possa acomodar o crescimento da demanda 

e a vazão regularizada máxima, de 36.900 l/s, possa tornar-se disponível para o abastecimento 

a longo prazo. 

 

Cenário 01 Cenário 02 Cenário 03

otimista estagnação pessimista

l/s l/s l/s

2010 17.701 17.701 17.701

2015 19.970 20.300 18.866

2020 19.849 20.997 20.042

2025 19.675 21.624 21.216

2030 19.436 22.164 22.368

2035 19.083 22.549 23.428

2040 18.654 22.813 24.422

2045 18.135 22.927 25.313

2049 17.653 22.900 26.102

Demanda Total por Água Bruta



 

 

 

 

Mapa 7.3z5 Mapa 7.3z5 
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7..3.5.2 Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 

Esgotamento sanitário: “constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;” (Lei 

Federal nº 11.445/07, Art. 3º, inciso I, b). 

Segundo relatório “Ranking do Saneamento” do Instituto Trata Brasil, o nível de atendimento 

de esgoto de Salvador evoluiu de 70,37% em 2009 para 77,7% em 2013. Como os índices 

apresentados para o tratamento de esgoto são idênticos, ano a ano, aos da coleta, pode-se 

inferir que a concessionária considera tratar a totalidade do esgoto coletado. Cabe destacar 

também a informação apresentada pelo estudo em relação ao indicador “novas ligações de 

esgoto/ligações faltantes de esgoto”, que varia de 0 a 1. Apesar do valor desta estatística 

alcançado por Salvador estar abaixo da média dos 100 municípios de estudo, indicando a 

gravidade da situação, ele foi o segundo município que mais fez novas ligações de esgoto 

(25.971) em 2013, superado apenas pelo Rio de Janeiro.  

A fim de ampliar o índice de atendimento, a Embasa vem adotando diversas ações, entre elas:  

 aplicação da Lei Estadual nº 7.307/98, que torna obrigatória a ligação do imóvel à 

rede, onde esta estiver disponível;  

 convênio firmado com a Prefeitura de Salvador para emissão de alvarás condicionada 

a comunicado da Embasa informando que o imóvel está ligado à rede;  

 convênio com o Instituto de Meio Ambiente (IMA), substituído pelo Inema, para 

notificar imóveis que não estejam conectados à rede;  

 condicionar ligação de água à ligação de esgoto;  

 financiamento de ligações intradomiciliares, com parcelamento na conta de água;  

 programa intensivo de “caça-esgoto”;  

 acompanhamento de assistentes sociais e mobilizadores para ações de educação 

ambiental e conscientização.  
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A Embasa utiliza o Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (IAE) – 82,92% em 2009 – 

calculado a partir da população atendida com água sobre a população urbana do município, 

mesmo critério adotado para o indicador de água. A quota per capita média útil de esgoto é de 

172 l/hab/dia. O Gráfico 7.3d, elaborado com dados do SNIS, demonstra a evolução do 

atendimento conforme informado pela concessionária, especializado pelo Mapa 6.6am. Se a 

situação da população sem atendimento de água é grave, o impacto na qualidade de vida 

daqueles sem acesso à rede de esgoto é ainda maior. Da mesma forma que ocorre com o 

índice de água, o IAE não considera os domicílios sem acesso ao serviço, principalmente 

aqueles localizados nos assentamentos precários, mascarando a situação de fato. A situação 

fica bastante evidente nas Figuras 7.3r e 7.3s que mostram a relação entre a área urbanizada 

em 2015 e a rede de esgotamento sanitário implantada (dez/2013), demonstrando grandes 

porções do território ainda descobertas, onde o serviço não é oferecido ou necessita de 

ampliações. Além da questão da disponibilidade da rede junto aos domicílios, permitindo que 

estes se conectem a ela, há também aquela referente às ligações domiciliares e aos coletores-

tronco que devem encaminhar a coleta aos emissários, o que esta escala de análise não 

permite avaliar.  

 
Gráfico 7.3d – Percentual da população urbana e rural atendida por coleta de esgoto, compilado a 

partir de dados do SNIS 

 
Elaboração: FIPE, 2015. 
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Além disso, do ponto de vista de projeto e execução de obras, implantar redes de esgoto em 

assentamentos precários – ou trechos críticos, onde se concentra o déficit – é um grande 

desafio, pois as redes não trabalham pressurizadas como as de água e o escoamento exige 

soluções que se utilizem da gravidade, muitas vezes exigindo o reassentamento de parte das 

famílias. Esse tipo de intervenção – que deve ser adotada como prioridade do atendimento nas 

grandes cidades brasileiras – vem sendo realizada desde a década de 1960 no Brasil, tendo sua 

metodologia e diretrizes evoluído enormemente a partir de pesquisas e da prática. Exigem, 

entretanto, parceria entre o poder público local e a concessionária para viabilizar todas as 

etapas de planejamento e obras de forma integrada. 

 



 

 

 

 

Mapa 7.3z6 
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Figura 7.3r – Redes de Esgotamento Sanitário sobre foto aérea 2015;  
porção norte do município. 

 
 

Figura 7.3s – Redes de Esgotamento Sanitário sobre foto aérea 2015;  
porção central do município. 
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Um exemplo de integração que tem trazido bons resultados é o do município de São Paulo. A 

fim de vencer os desafios de compatibilização das intervenções necessárias a serem realizadas 

por diferentes órgãos públicos e concessionárias, garantindo que os orçamentos necessários 

não sobrecarregassem apenas um deles e inviabilizando, portanto, a execução, São Paulo 

exigiu como contrapartida para celebração do contrato de programa com a concessionária 

Sabesp a destinação de percentual de sua receita bruta obtida por meio da exploração dos 

serviços públicos para seu fundo de saneamento. A Lei Municipal nº 14.934/09 estabelece as 

regras e define as ações a serem suportadas pelos recursos, estando incluídas obras de 

urbanização de assentamento precário e desapropriações:  

Art. 5º. A partir da data de celebração dos ajustes referidos no art. 1º, e durante todo o período de 

vigência de tais instrumentos, incluindo eventual prorrogação, a SABESP deverá destinar, no 

mínimo, os percentuais abaixo indicados, aplicados sobre a receita bruta obtida a partir da 

exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de São 

Paulo, observadas as deduções previstas no § 2º:  

I – 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) para o Fundo Municipal de Saneamento 

Ambiental e Infraestrutura, em periodicidade trimestral, sendo que eventuais inadimplências dos 

órgãos da administração direta, fundações e autarquias do Município serão deduzidas do montante 

a ser transferido;  

II – 13,0% (treze inteiros por cento) para investimentos em ações de saneamento básico e 

ambiental de interesse do Município, a serem definidos nos ajustes referidos no art. 1º e realizados 

pela Sabesp.  

§ 1º. Com o início da destinação prevista no inciso I deste artigo, a Sabesp e o Município 

pactuarão o término do convênio atualmente existente entre o Município e a Sabesp, pelo qual a 

Sabesp destina a totalidade dos valores a ela pagos pelo Município, descontados os tributos 

incidentes, à realização de ações em saneamento básico e ambiental de interesse do Município. (...)  

Art. 6º. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, junto à 

Secretaria Municipal de Habitação, destinado a apoiar e suportar ações de saneamento básico e 

ambiental e de infraestrutura no Município. Parágrafo único. Sem prejuízo das ações de 

saneamento básico e ambiental de responsabilidade da Sabesp, os recursos do Fundo deverão ser 

aplicados no custeio de obras e serviços relativos a:  

I – intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa 

renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de 

parcelamentos do solo irregulares;  
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II - limpeza, despoluição e canalização de córregos;  

III - abertura ou melhoria do viário principal e secundário, vielas, escadarias e congêneres, em 

áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à 

regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo 

irregulares;  

IV – provisão habitacional para atendimento de famílias em áreas de influência ou ocupadas 

predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária 

de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares;  

V - implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à proteção das 

condições naturais e de produção de água no Município, de reservatórios para o amortecimento de 

picos de cheias, de áreas de esporte, de obras de paisagismo e de áreas de lazer;  

VI – drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamentos;  

VII - desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade do Fundo. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Salvador (Mapa 7.3z6) subdivide o território 

em 34 bacias de esgotamento, agrupadas em 6 subsistemas: Camaragibe, Comércio, Ipitanga 

B, Jaguaribe, Pituaçu, Subúrbios. É dividido em duas vertentes: Vertente Baía (para a Baía de 

Todos os Santos) e a Vertente Oceânica (drena para o litoral Atlântico) e conta com 3.678 km 

de redes coletoras apoiadas por 217 estações elevatórias de esgoto (EEE). A principal solução 

de tratamento e destino final adotada é a disposição oceânica por meio de emissários 

submarinos do Rio Vermelho e do Jaguaribe (Tabela 7.3j). De acordo com o PMSB-SSA, 

para cidades litorâneas, o emissário submarino é a melhor alternativa técnica, econômica e 

ambiental, considerando: 

 Disponibilidade de área; 
 Ocorrência de odores; 
 Desvalorização de terrenos próximos; 
 Custos elevados de soluções alternativas; 
 Riscos operacionais; 
 Energia do oceano. 

Atualmente, há dois Sistemas de Disposição Oceânica (SDO) em funcionamento, cada um 

dotado de sua própria Estação de Condicionamento Prévio (ECP), que remove sólidos 

grosseiros, areia e sólidos finos com diâmetros maiores que 2 mm, em várias fases do 

processo. Os resíduos gerados são recolhidos e processados pela Embasa e encaminhados para 
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o aterro sanitário. Uma vez universalizado o serviço de coleta de esgoto na cidade, ao qual 

deve ser dada prioridade, estudos de impacto ambiental da disposição oceânica concentrada 

poderão subsidiar avaliações de viabilidade técnica e econômica do tratamento do efluente, 

previamente ao seu lançamento no oceano Atlântico.  

 
Tabela 7.3j – Características dos Sistemas de Disposição Oceânica (SDO) de Salvador 

 
Elaboração: Fipe (2015). 

Além dos SDO (Mapa 7.3z7), há 72 estações de tratamento de esgoto (ETE) de sistemas de 

conjuntos habitacionais e 4.229 fossas individuais, que serão desativadas à medida que a rede 

coletora de Salvador for ampliada, conectando-as aos emissários.  

Apesar de o sistema ser do tipo “separador absoluto”, são feitas ao menos 13 captações em 

tempo seco em rios, riachos, galerias de águas pluviais e canais de drenagem, visando a evitar 

o lançamento, nas praias, dos esgotos que são carreados por esses sistemas. São soluções 

classificadas como temporárias que utilizam os rios para conduzir o esgoto, legitimando sua 

condição de poluição permanente. Tal procedimento culmina por consolidar a degradação dos 

rios, sendo apenas paliativa para amenizar os problemas de poluição que interferem na 

balneabilidade das praias nos períodos de estiagem, uma vez que em tempo de chuva o esgoto 

é tão somente diluído no canal. Nos períodos de chuva, o maior volume de água impede o 

funcionamento dessa captação e os esgotos lançados nos córregos são lançados diretamente 

nos estuários e praias, poluindo-os e deixando-os impróprios para uso da população. 

Conforme já abordado anteriormente, a implantação completa das redes de coleta de esgoto 

no município do Salvador faz-se urgente, antes mesmo do debate acerca da eficácia do SDO 

como solução final. 

 

Rio Vermelho Jaguaribe / Boca do Rio

Trecho terrestre (m) 1.000 1.368

Trecho submarino (m) 2.350 3.648

Diâmetro (mm) 1.750

Vazão máxima de operação (m3/s) 8,3 4,9

Operação 1975 2011



 

 

 

 

Mapa 7.3z7 



 

414 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

Gráfico 7.3e – Índice de esgoto tratado referido à água consumida 

 
Elaboração: FIPE (2015) a partir de dados do SNIS. 

As informações prestadas pela concessionária ao SNIS (Gráfico 7.3e) têm gerado índices com 

grandes variações. O índice é calculado pela seguinte fórmula apresentada a seguir, 

ocasionando desvios de cálculo quando o percentual extrapola os 100%.   

Volume de Esgoto Tratado56+ Volume de Esgoto Bruto Exportado Tratado nas instalações do 

exportador57 

Volume de Água Consumido58 - Volume de Água Tratado Exportado59 

                                                           
56  VOLUME DE ESGOTO TRATADO - Volume anual de esgoto coletado na área de atuação do prestador de serviços e que 

foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s)ETE(s). Não inclui o volume de esgoto bruto 
importado que foi tratado nas instalações do importador, nem o volume de esgoto bruto exportado que foi tratado nas 
instalações do importador. Unidade: 1.000 m3/ano. 

57  VOLUME DE ESGOTO BRUTO EXPORTADO TRATADO NAS INSTALAÇOES DO IMPORTADOR - Volume de esgoto bruto 
transferido para outro(s) agente(s) e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s). 
Esse volume se refere à parcela do volume de esgoto bruto exportado que foi efetivamente tratada. Para prestadores de 
serviços de abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o 
volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador deve corresponder à parcela do volume de 
esgoto bruto exportado para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador e que 
efetivamente foi submetido a tratamento. Unidade: 1.000 m3/ano. 

58  VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO- Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume 
micromedido, o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, 
acrescido do volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços. Não deve ser confundido com o volume 
de água faturado, pois para o cálculo desse último, os prestadores de serviços adotam parâmetros de consumo mínimo 
ou médio, que podem ser superiores aos volumes efetivamente consumidos. Unidade: 1.000 m3/ano. 
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7.3.5.3 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: “conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas;” (Lei Federal nº 11.445/07, Art. 3º, inciso I, d). 

A cidade apresenta densa rede hidrográfica estruturada em duas áreas distintas: vertente da 

Baía de Todos os Santos e vertente do Atlântico, as mesmas aproveitadas pelo SES. As bacias 

hidrográficas localizam-se transversalmente à direção norte da cidade, atual vetor de expansão 

urbana.  

Atualmente, o sistema hidrográfico da cidade apresenta-se em avançado estado de degradação 

devido ao “aumento da área impermeabilizada, acarretando menores taxas de infiltração, 

maiores intensidades do escoamento superficial e a consequente redução da capacidade de 

amortecimento natural das bacias hidrográficas.60” A evolução da malha urbana ocorreu de 

forma muito rápida a partir da segunda metade do século XX, acompanhando o crescimento 

populacional já demonstrado anteriormente. O padrão de ocupação e uso do solo utiliza-se 

extensivamente do território, alcançando uma média de densidade demográfica baixa e 

espraiada. Segundo análise do PMSP-SSA,  

A apropriação do espaço urbano vem ocorrendo na sua maioria de modo informal não respeitando, 

portanto, os percentuais obrigatórios por lei de disponibilização de áreas permeáveis (...) A Área 

Efetivamente Ocupada, incluindo os terrenos edificados e os espaços vazios integrantes das 

unidades imobiliárias, as áreas ocupadas pelo sistema viário, equipamentos e infraestrutura totaliza 

cerca 187 km2, equivalente a cerca de 67% do território do Município.61 

O PDDU traz um mapeamento que define treze categorias de ocupação do solo que 

representam o ambiente urbano de Salvador, contendo informações relevantes para análises 

de drenagem como densidade da ocupação do solo, tamanho do lote e níveis de 

permeabilidade do solo. O estudo da relação entre a mancha urbana e áreas verdes 

                                                                                                                                                                                     
59  VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO - Volume anual de água potável, previamente tratada, transferido para outros 

agentes distribuidores. Deve estar computado nos volumes de água consumido e faturado, nesse último caso se 
efetivamente ocorreu faturamento. A receita com a exportação de água deve estar computada em receita operacional 
direta de água exportada (bruta ou tratada). Unidade: 1.000 m3/ano. 

60 PMSB-SSA, volume IV, página 41 
61  ibidem, página 43 
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remanescentes é fundamental para que se possa determinar, a partir também de análises de 

escalas menores, o padrão de impermeabilização dos lotes, contribuindo para o 

estabelecimento de estratégias de restrição de vazão no próprio lote, diminuindo o 

escoamento. As técnicas compensatórias de drenagem têm enorme potencial de contribuição 

para a mitigação dos efeitos das inundações, agravados no caso de Salvador pela dinâmica das 

marés. Entretanto, a ausência de um Plano Municipal de Drenagem torna esta tarefa mais 

complexa, pois o mesmo poderia oferecer os devidos subsídios técnicos para o 

desenvolvimento dos instrumentos urbanísticos adequados ao caso de Salvador.  

O sistema de drenagem natural sofre também com a interferência física dos demais sistemas 

de saneamento, as redes de água e esgoto, que por vezes funcionam como barreiras. “As 

tubulações dos sistemas adutores e das redes de distribuição de água [e dos sistemas de 

coleta de esgoto e interceptores] operadas pela EMBASA cruzam com o sistema de 

macrodrenagem, apresentando obstáculos ao fluxo natural das águas e reduzindo a 

capacidade de descarga dos canais.62” O mesmo pode ser observado em relação às 

deficiências na prestação dos serviços de limpeza pública, pois descartes irregulares de 

resíduos sólidos ocasionam assoreamento da rede de macrodrenagem, redução da capacidade 

de descarga dos canais e prejuízos e degradação das áreas de preservação permanente (APP) 

dos mananciais, prejudicando seu importante desempenho no amortecimento dos picos de 

cheia e inundação.  

A competência pela prestação do serviço de drenagem urbana é exclusiva do município do 

Salvador, não havendo sido estabelecida tarifa específica para sua remuneração, como ocorre 

na maioria dos municípios brasileiros. “Embora não exista um sistema de cadastro atualizado 

da rede de drenagem de Salvador, estima-se que cerca de 86% da área urbana seja atendida 

por sistemas de micro-drenagem, e que os sistemas de macro-drenagem atinjam uma 

extensão total da ordem de 50,1 km.63” O sistema de drenagem em Salvador é composto por: 

 Sistema natural de macro-drenagem (cursos d´água); 

 Sistema de canais de macro-drenagem (cursos d´água canalizados);  

 Sistema de controle e direcionamento da chuva (meio-fio, sarjeta, boca-de-lobo, 

tubulações, poços de visita, galerias).  

                                                           
62 ibidem, página 53 
63 PMSB-SSA, volume IV, página 84 
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O adensamento urbano das bacias hidrográficas resulta em três categorias de ocupação: 

totalmente urbanizadas (Subúrbio, Itapagipe, Comércio, Camaragibe, Lucaia, Barra, 

Centenário, Ondina, Rio Vermelho e Pituba); semi-urbanizadas (Cobre e Pituaçu); e pouco 

urbanizadas (Jaguaribe e Ipitanga). As redes de drenagem se concentram naquelas bacias 

classificadas como totalmente urbanizadas.  

As bacias existentes na parte central da cidade são as mais beneficiadas com equipamentos e 

sistemas de drenagem, quais sejam: Camaragibe, Península de Itapagipe, Comércio, 

Vitória/Gamboa, Centenário, Barra, Ondina, Lucaia, Rio vermelho/Amaralina, Pituba e Litoral 

Atlântico. As demais Bacias da cidade não são dotadas de dispositivos de drenagem, a exemplo de: 

Subúrbio, Cobre, Ipitanga, Jaguaribe, Stella Mares e Pituaçu.64” 

Em áreas de fundo de vale ou de encosta com alta declividade, caracterizadas por 

apresentarem risco geotécnico de escorregamento ou solapamento, a ausência de 

infraestrutura de drenagem urbana coloca as famílias ocupantes em situação ainda mais 

vulnerável, aumentando a probabilidade de acidentes. O risco é ainda maior no caso das 

ocupações sobre aterros de múltiplas camadas de resíduos sólidos, cujo solo é extremamente 

frágil e instável. Estes problemas concentram-se nas áreas ocupadas por famílias de baixa 

renda, onde o padrão de ocupação deixa pouco ou nada dos terrenos como área permeável e a 

falta de outros serviços públicos determina quadro de vulnerabilidade social, ambiental e 

econômica. Estas áreas foram objeto de estudo específico da Embasa65, classificando alguns 

casos como trechos críticos, onde a implantação das redes de água e esgoto representa um 

desafio maior para a concessionária, comprometendo também a capacidade já instalada.  

Além das áreas de risco geotécnico, os pontos de alagamento também merecem destaque. Em 

1999 e 2000, a Codesal realizou levantamento das áreas atingidas por alagamentos, 

totalizando 32 pontos mapeados. Em diagnóstico realizado em conjunto com técnicos da 

Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop), 119 pontos de 

alagamento foram identificados, classificados como pontos críticos (comprometem apenas a 

malha viária) ou pontos graves (atingem as edificações, provocando danos materiais e 

deslocamento das famílias).  

 

                                                           
64ibidem, página 66 
65BAHIA/SEINFRA/EMBASA. A Problemática dos Trechos Críticos. Salvador, 2005. 



 

418 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

A forma de ocupação e construção da cidade está intimamente ligada com os efeitos causados 

pelos déficits de infraestrutura ou decisões equivocadas de parcelamento e edificação. Para “a 

implantação da cidade, a escolha do sítio foi definida priorizando a necessidade de defesa 

militar (acrópole), o papel de porto exportador (acessibilidade), a disponibilidade de água e 

as condições de salubridade.66” Profundas modificações no uso do solo, sejam elas realizadas 

pelas obras de infraestrutura viária ou de edificações para as classes de renda mais baixa – 

frequentemente nas encostas e alagadiços, como constata Mário Leal Ferreira – ou das classes 

de alta renda nas cumeadas, causam impactos nos processos de infiltração e drenagem.  

Atenção especial deve ser dedicada às áreas com tendência de crescimento, principalmente 

aquelas onde a expansão urbana ocorre em vazios urbanos, alterando com maior intensidade 

as dinâmicas naturais de drenagem. Os empreendimentos do Programa Minha Casa Minha 

Vida, do Governo Federal, têm sido implantados em áreas vazias, nas periferias dos centros 

urbanos ou em regiões de baixa dinâmica urbana, principalmente devido ao menor custo do 

terreno. Em Salvador, destacam-se “as áreas de Canabrava, Vale dos Lagos e Trobogy [que] 

permanecem com baixa densidade, por conta de vazios urbanos ainda existentes, 

principalmente, ao longo da Paralela (...)67”.  

O PMSB-SSA ressente do fato que o PDDU, em vigor desde 2008, “por absurdo, deixou de 

proceder à regulamentação dos novos empreendimentos estabelecendo as medidas 

adequadas para o desenvolvimento da drenagem urbana e o que se tem é o descontrole do 

uso e da ocupação do solo, acarretando a ampliação dos riscos de cheias por cada 

loteamento.” Além do plano diretor, também de acordo com o PMSB-SSA a “Lei de 

Ordenação do Uso e Ocupação do Solo de Salvador (Lei nº 3.377/84) precisa aprimorar os 

dispositivos de regulação dos índices de permeabilidade permitidos, e também da capacidade 

de suporte da infraestrutura instalada.68” O momento atual de revisão é uma excelente 

oportunidade para que estes parâmetros sejam reavaliados e novos instrumentos possam ser 

incorporados aos dispositivos legais, contribuindo para o crescimento mais sustentável da 

mancha urbana e também para a gestão da drenagem.  
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Estes instrumentos reguladores devem estabelecer mecanismos que possam contribuir para a 

ocupação sustentável do espaço urbano, considerando as pré-existências e o crescimento 

desejável da cidade. A falta de conhecimento e consciência a respeito do sistema de drenagem 

de forma integrada,  acarreta em ações de urbanização que, se realizadas de forma desconexa, 

podem ser prejudiciais ao manejo das águas pluviais: impermeabilização, sistema viário, 

resíduos sólidos etc. Especificamente em relação ao controle da produção do escoamento nos 

lotes, sua implementação requer o “desenvolvimento de padrões de dispositivos que possam 

levar em conta a tipologia do lote, suas características de ocupação, capacidade financeira 

dos proprietários e outros elementos que variam de forma significativa nos diversos tipos de 

ocupação praticados na cidade.69” 

Adotar nova abordagem de manejo sustentável das águas pluviais exige compreendê-lo como 

sistema complexo, composto por aspectos de natureza institucional, ambiental e tecnológica, a 

ser integrado a outras disciplinas urbanas como habitação, mobilidade e conforto ambiental. A 

elaboração de um Plano Municipal de Drenagem Urbana permitirá instaurar indicadores e 

metas, a exemplo do trabalho realizado pelo governo do Estado da Bahia com o Plano 

Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário (Pemapes), que não incluiu a 

Região Metropolitana de Salvador (RMS).  

Além dos instrumentos de técnicas compensatórias de drenagem, o PMSB-SSA também 

propõe a criação do Sistema Hídrico de Valor Ambiental de Salvador (Shivam), envolvendo a 

RMS e sua área de influência, com o objetivo de preservação dos recursos naturais, 

incremento do potencial turístico, oportunidades de educação ambiental, recreação e lazer. Os 

reservatórios dos mananciais têm papel fundamental no amortecimento das cheias e melhoria 

da qualidade de vida no ambiente urbano, devendo seu manejo estar integrado às demais 

ações ambientais e de recursos hídrico. Para construção e consolidação institucional do 

PMSB-SSA, propõem-se três fases de implantação: I - Emergencial; II – Transição (ações de 

curto prazo); III – Consolidação (médio e longo prazo).  

A implementação de políticas públicas sustentáveis, entretanto, demanda a cooperação 

interinstitucional. São citados como fatores que a dificultam e/ou impedem: 
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histórico clientelismo, as lamentáveis ingerências político-administrativas, sobretudo no que tange 

às decisões locais, o corporativismo, o grau insuficiente de capacitação dos quadros técnicos dos 

órgãos encarregados da fiscalização, os baixos salários do funcionalismo público, a insuficiência 

de recursos, a excessiva burocratização, a corrupção, o generalizado desconhecimento da 

legislação ambiental, a apatia e alienação das comunidades territoriais, a imobilidade e leniência 

administrativa, a falta de transparência e a inadequação do aparelho de Estado para garantir o 

exercício da gestão participativa e, acima de tudo, a inadequação do aparato legislativo e 

institucional capaz de propiciar o permanente amadurecimento das instituições de forma a impedir 

ou dificultar a progressão da burocracia e da corrupção.70 

A oportunidade da construção do Plano Salvador 500 e revisão do PDDU e da LOUOS 

contribuirá para o planejamento e integração de ações públicas e privadas, tratando também 

dos aspectos de governança, tão importantes para tornar planos e projetos viáveis.  

Dentre as propostas de ações estruturantes estão aquelas elaboradas para o Manejo das Águas 

Pluviais no município do Salvador, contemplando os seguintes objetivos:  

 promover a regulamentação técnica que estabelecerá as diretrizes dos estudos diversos a 

serem desenvolvidos para o setor;  

 estabelecer as bases ambientais sob as quais deve ser regulado o setor;  

 incorporar o uso de instrumentos econômicos entre as alternativas de ações a serem 

implementadas com vistas à efetiva melhoria dos serviços prestados;  

 implantar a base de informações para que se estabeleça um processo permanente de 

planejamento do sistema;  

 promover a capacitação técnica dos profissionais que militam na área com vistas à 

incorporação de novas práticas sustentáveis nas diversas etapas relacionadas com os 

serviços de manejo de águas pluviais e a drenagem urbana.71 
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