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RESUMO:A falta de esgotamento sanitário nas residências localizadas na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Pedras/Pituaçú no município de Salvador/BA, vem ocasionando uma diminuição na 

qualidade das águas dos rios dessa Bacia. Através de estudo de caso, com pesquisa exploratória e 

descritiva, foram levantados, analisados e organizados materiais bibliográficos, definindo o material 

de maior importância para desenvolvimento do tema. Verificou-se a ineficiência da rede de 

esgotamento sanitário nos bairros causado pelo crescimento desordenado do município, são fatores 

que colaboram para o alto nível de degradação dos rios da Bacia, e consequentemente afetam a 

balneabilidade da praia que comporta o exutório desta. Os reflexos das ações de impacto ao longo 

do corpo hídrico são sentidos em sua foz, devido aos elevados índices de coliformes termotolerantes 

localizados na praia da Boca do Rio classifica como imprópria para banho, reiterando, a 

interferência da qualidade das águas da Bacia na balneabilidade. A melhoria do saneamento 

ambiental na área de estudo, pode ser compreendida como solução na mitigação dos impactos 

causados nos rios e praias, demandando de políticas públicas desenvolvidas em consonância com o 

crescimento do município.  
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INTRODUÇÃO  

Salvador é uma cidade peculiar, sua posição estratégica na Baía de Todos os Santos, exerceu 

uma grande influência no desenvolvimento e urbanização do estado. Sua Região Metropolitana 

abrange 10 municípios e segundo o senso de 2000 do IBGE sua população é de 3.021.572 

habitantes, sendo que, deste total 2.433.107 residem no município de Salvador e correspondem a 

18,7% da população do estado. 

Segundo Souza (2001), a urbanização de Salvador é resultado dos processos formais e 

informais, acumulados historicamente na capital baiana, que conferiram uma justaposição de 

padrões diferenciados de ocupação e de produção do espaço construído. A cidade ainda apresenta 

como uma de suas principais características o fato de ser um núcleo urbano de topografia 

acidentada, formada por sucessões diversas de colinas e vales (ANDRADE, BRANDÃO, 2009). 
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As características geográficas do relevo e clima de Salvador lhe conferiram uma grande malha 

hidrográfica, formada por 21 bacias que entrecortam toda a cidade, sendo 12 bacias hidrográficas, e 

09 bacias de drenagem natural. Atualmente, muitos dos rios pertencentes às bacias de Salvador 

encontram-se encapsulados e a sua grande maioria eutrofizados.  

A Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A – EMBASA realiza os serviços de 

abastecimento de água, coleta de efluentes domésticos e ligação do esgotamento sanitário em 

Salvador. Infelizmente, existe uma parcela da população que não é atendida pelo Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Salvador – SES, formando pontos críticos nos serviços de esgotamento. 

Segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia – INEMA 

(2014), de acordo com a Lei n° 12.212/2011 é de sua competência coordenar, executar, 

acompanhar, monitorar e avaliar a qualidade ambiental e de recursos hídricos. O índice utilizado 

pelo INEMA para avaliar a situação dos rios de Salvador é o Índice de Qualidade da Água – IQA. 

Já a balneabilidade, águas destinadas à recreação de contato primário, das praias é analisada de 

acordo com os parâmetros pré-estabelecidos pela Resolução CONAMA 274/00. 

Pelas características intrínsecas de sua composição natural e urbana, a cidade tem como um de 

seus principais atrativos a recreação em suas praias, que compõe uma das maiores orlas do Brasil. 

Porém, dos anos 2010 a 2013 foi observado um aumento crescente do número de praias impróprias 

para banho em Salvador, com destaque especial para a praia da Boca do Rio, onde localiza-se o 

exutório da bacia do Rio das Pedras/Pituaçú, 4ª maior em superfície (27,05 km²) e 3ª maior em 

densidade demográfica (10.194,31 hab/km²) da capital (SANTOS et al., 2010). 

A Bacia Hidrográfica compreende um total de 19 bairros. Esta bacia, ocupa 8,76% do 

território soteropolitano, tem como particularidade, a junção de algumas sub-bacias: o Rio Pituaçú, 

Cachoeirinha, Saboeiro, Cascão e Rio das Pedras, além das represas do Cascão e Pituaçú (MOTA, 

2008).  

Por ser considerada uma bacia com uma grande densidade populacional, e grande malha 

hidrológica, o artigo tem o objetivo de identificar a situação do esgotamento sanitário nas residências 

dos bairros que circundam a bacia hidrográfica do Rio das Pedras/ Pituaçú, e a qualidade das águas dos 

seus rios e a foz. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta investigação foi desenvolvida com base na metodologia de estudo de caso 

fundamentando-se nas seguintes atividades: revisão bibliográfica e seleção das informações. O 

levantamento bibliográfico foi realizado através de leituras, interpretações e análises de livros, 

artigos, sites, mapas, documentos e imagens, a fim de definir o material de maior relevância acerca 

do tema proposto no estudo. Com o auxílio do software QGis, foram criados dois mapas para 

compor o trabalho.  

Além de diversos artigos, foram utilizados relatório, boletins e diagnósticos de monitoramento 

de diversos setores e Órgãos.  

 

 

 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para entender a razão da falta de qualidade das águas da Bacia do Rio das Pedras/Pituaçú e da 

praia da Boca do Rio, foi identificado que a principal causa é o crescimento urbano desordenado, 

pois além de dificultar a implantação de serviços urbanos e de infraestrutura, podem trazem danos 

ao meio ambiente devido a falta de critério de ocupação, retirada da vegetação e impermeabilização 

do solo. Esses fatores somados trazem consequências drásticas aos corpos hídricos, que por ventura 

cortem essas áreas. O resultado destas ações, são: assoreamento e poluição dos rios, enchentes e 

deslizamento de encostas. Além disso, a ineficiência na implementação da rede coletora de 

efluentes domésticos, seja pela dificuldade de acesso ou pela falta de políticas públicas que 

incentivem estas obras, impacta ainda mais nas condições dos rios urbanos (SANTOS et al., 2010). 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Salvador, em 2004 foi elaborada a revisão e 

atualização do Plano Municipal de Esgotamento Sanitário da cidade, que evidenciou a necessidade 

de atuação nas 43 bacias de esgotamento de Salvador. A previsão de alcance das metas do Plano é 

até 2030, considerando a projeção do aumento da população até a data proposta. Dentro deste 

contexto existem estudos e projetos que estão em andamento em várias bacias da cidade, estes, tem 

como intuito, requalificar ou ampliar o SES já existente. 

Em 2010, com a parceria com a EMBASA, a Prefeitura Municipal de Salvador e, no período, 

a Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infraestrutura, elaboraram o Diagnóstico da 

Situação do Saneamento Básico em Salvador: Serviços de Abastecimento de água e Esgotamento 

Sanitário, apresentando uma visão geral do sistema. Segundo os dados disponibilizados no 

documento, 24% dos domicílios da cidade não são atendidos pela SES. Significa que esta parcela 

está contribuindo diretamente para a poluição dos rios na cidade.  

Segundo a Prefeitura Municipal de Salvador, a população que ainda está excluída do serviço, 

ocupa “trechos críticos” dentro das bacias que já possuem esgotamento sanitário, que somados, 

totalizam 35 pontos na cidade. Apesar da problemática em questão, os trechos críticos possuem 

planos individuais ou coletivos de adaptação e ou melhoria, porém, o andamento destes projetos 

varia no tempo e por motivações políticas ou prioritárias, algumas obras estão em andamento ou 

foram executadas e outras estão paradas.  

No período da implantação do Programa Bahia Azul, que representa um conjunto de obras e 

ações na área de saneamento em Salvador, a Embasa defrontou vários obstáculos, dificultando a 

implantação do SES e em outros locais impedindo as ações da Empresa. A maior parte das áreas 

envolvidas nesse contexto, estão situadas na periferia e os principais fatores que entravaram a 

Embasa, estão relacionados á elevada densidade, precariedade no sistema viário, topografia 

acentuada, urbanização deficiente ou insuficiente e inexistência ou fragilidade do sistema de 

drenagem e coleta de resíduos, esses fatores somados caracterizam os chamados trechos críticos 

(SALVADOR, 2010). 

No sub-sistema de Pituaçú, que corresponde a Bacia Hidrográfica do Rio das Pedras/Pituaçú, 

a Embasa mapeou 09 (nove) trechos, dos quais, a grande maioria, de acordo com o Diagnóstico da 

Situação do Saneamento Básico em Salvador: Serviços de Abastecimento de água e Esgotamento 

Sanitário, não recebeu nenhum tipo de intervenção. 

De acordo com o levantamento realizado pela EMBASA, no ano de 2009, 33.408 residências 

que não possuem ligação à rede de esgotamento sanitário na bacia hidrográfica do Rio das Pedras, 

configurando esta bacia como a mais carente de saneamento na cidade. Se comparada, por exemplo, 

à bacia do Camarajipe, que é a 3ª maior em extensão e possui a maior densidade demográfica e 
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número de habitantes, é preocupante a diferença entre o número de residências sem ligação de 

esgoto.  

Através dos dados disponibilizados no Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico em 

Salvador, Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário é possível mensurar que 

11.870 domicílios encontram-se nos trechos críticos da bacia, porem sua última atualização foi no 

ano de 2010, devido a uma disputa entre á EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento da 

Bahia e CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, pela execução do 

serviço. 

De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, no ano de 2010, 5.548 residências 

permanentes não possuíam ligação à rede de esgotamento sanitário na bacia hidrográfica Rio das 

Pedras/Pituaçú, esse valor reflete uma porcentagem de 6% do total de imóveis analisados pelo 

Instituto dentro da Bacia. A metodologia utilizada pelo IBGE, subdivide as cidades pela quantidade 

de população, Salvador possui mais de 500.000 habitantes, destarte foram visitados 5% da fração 

amostral de domicílios. Logo abaixo no quadro 01, segue a tabela constando os bairros, quantidade 

de imóveis atendidos, e outras opções de esgotamento. 

Quadro 1 - Domicílio Particular Permanente com os Tipos de Esgotamento Sanitário no ano de 2010. 

Bairro Rede 
Fossa 

Séptica 

Fossa 

Rudimentar 

Descarte 

em Rio, 

Lago ou 

Mar 

Descarte 

em Vala 
Outro 

Sem 

Banheiro/ 

Sanitário 

Arenoso 5.034 29 109 50 7 6 14 

Beiru / Tancredo 

Neves 
15.737 126 104 92 151 41 28 

Boca do Rio 15.016 224 147 171 73 14 41 

Cabula 7.947 133 59 2 16 8 1 

Cabula VI 3.722 17 11 15 8 2 0 

Campinas de 

Pirajá 
3.384 44 48 135 98 11 20 

Centro 

Administrativo 

da Bahia / CAB 

0 0 0 0 0 0 0 

Doron 2.648 12 31 32 1 0 1 

Engomadeira 3.927 24 19 55 2 10 6 

Granjas Rurais 

Presidente 

Vargas 

594 9 9 1 0 0 5 

Imbuí 8.803 323 3 23 12 0 3 

Jardim Cajazeiras 2.101 70 47 5 77 10 24 

Narandiba 3.835 19 23 86 935 3 9 

Nova Sussuarana 3.215 15 68 23 181 18 107 

Novo Horizonte 3.825 35 91 24 37 10 8 

Pituaçú 4.374 166 203 10 6 16 16 

Porto Seco Pirajá 21 0 0 0 0 0 0 

Saboeiro 2.212 23 63 1 4 0 3 

Sussuarana 8.821 57 106 10 173 52 68 

Total 95.216 1.336 1.141 735 1.781 201 354 

Total Salvador 779.773 19.905 21.483 11.377 19.251 3.387 3.621 

 

O quantitativo parece ínfimo quanto comparado ao valor total, porém os efeitos causados por 

estes e demais domicílios que não foram contemplados pelo Censo, são perceptíveis ao estudar os 
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quadros comparativos do IQA e IET, como também interferem diretamente na qualidade das águas 

das praias da cidade. 

As coletas realizadas pelo INEMA tiveram a metodologia de identificar pontos amostrais 

dispostos preferencialmente: um próximo a nascente, um na foz e os demais a meio curso. 

O quadro 02 resume os dados obtidos para IQA e IET nos anos de 2013 a 2015.  

Quadro 2 - Valor e classificação do IQA e IET na Bacia do Rio das Pedras/Pituaçú 

Ponto 
2013 2014 2015 

IQA IET IQA IET IQA IET 

P01 24 60,41 23 60,11 13 68 

P02 17 64,92 32 55,25 22 69,2 

P03 19 71,11 20 58,84 15 70 

P04 19 57,4 14 63,67 15 69,21 

P05 67 45,83 63 58,5 58 51 

P06 27 62,72 18 69 16 65,48 

P

P07 

2

3 

5

4,45 
21 62,26 27 70 

P

P08 

2

4 

6

4,64 
15 65,43 19 65 

. 

Analisando o IQA verificamos um alto nível de poluição nos rios da Bacia, com exceção do 

P05, onde estar localizado o Rio Cascão, que neste trecho encontra-se na propriedade do 19º 

Batalhão dos Caçadores do Exército e está resguardado devido a conservação de seu remanescente 

de Mata Atlântica. Porem, observando o IET, é visível que a eutrofização foi encontrada em todos 

os pontos, mesmo em menores quantidades. Nos quadros 03 e 04 são identificadas as classificações 

utilizadas pelo INEMA. 

Quadro 03 - Índice de Qualidade de Água.  

 

Quadro 04 - Índice Do Estado Trófico. 

 

 

 

 

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

79 < IQA ≤  100 51 < IQA ≤  79 36 < IQA ≤  51 19 < IQA ≤  36 IQA ≤  19

Ultraligotrófico Oligrotrófico Mesotrófico Eutrófico Supereutrófico Hipereutrófico 

IET≤47 
47 

<IET≤52 

52<I

ET≤59 

59<I

ET≤63 

63<IET

≤67 
IET>67 
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CONCLUSÕES 

A Bacia Hidrográfica Rio das Pedras/Pituaçú é composta por quatro rios, estes em grande 

parte do seu curso encontram-se em nível alto de degradação, que é favorecido pela ausência do 

saneamento ambiental nos bairros que margeiam os cursos d’água. Vale ressaltar que as 

informações encontradas e utilizadas referentes ao esgotamento sanitário e os trechos críticos datam 

do ano de 2010, haja vista que não houve divulgação de novos trabalhos relacionados ao tema. 

Relacionando os dados desde 2011, quando o INEMA tornou-se responsável pela coleta e a 

análise das águas das praias do estado da Bahia, até o ano de 2015 foram realizadas 187 coletas, 

destas, apenas 02 (11/07 e 18/07/2011) apresentaram classificação de própria para banho, 

comprovando que a deficiência do esgotamento sanitário afeta a qualidade das águas do Rio das 

Pedras/Pituaçú, e de modo consequente interfere na qualidade das águas da praia da Boca do Rio, 

prejudicando assim o uso dessa praia pela população. 

A melhoria do saneamento ambiental na área estudada pode ser entendida como solução a 

mitigação dos impactos causados aos rios da bacia. Será necessário, portanto, que as políticas 

públicas de gestão de uso e ocupação do solo, assim como do esgotamento sanitário, sejam 

desenvolvidas considerando o avanço acelerado do município, abrangendo metodologias e 

ferramentas que garantam o acesso à rede de esgotamento sanitário para todas as residências.  
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