
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano Estratégico Vitória da Conquista 2020 
Etapa I – Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano 

e Agência Reguladora Municipal 

 

Produto 7  
Tomo II – Relatório de Diagnóstico do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Volume III –Diagnóstico do Saneamento Básico, 

Energia Elétrica e Telecomunicações  



 
 

 

 

 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Herzem Gusmão Pereira 

 
 

Secretaria de Infraestrutura Urbana 
José Antônio de Jesus Vieira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano Estratégico Vitória da Conquista 2020 
Etapa I – Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano 

e Agência Reguladora Municipal 

 
 
 

Produto 7 
Tomo II – Relatório de Diagnóstico do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Volume III – Diagnóstico do Saneamento Básico, 

Energia Elétrica e Telecomunicações 

 
 
 
 
 

Salvador – Julho/2019 
 

 

Apoio Técnico 
  



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
Herzem Gusmão Pereira 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA 
José Antônio de Jesus Vieira 

 

 

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA – FEP 
Prof. Luiz Antônio Magalhães Pontes - Diretor Geral 

 
EQUIPE TÉCNICA 

Eng. Luiz Alberto Novaes Camargo - Coordenador 

Milton Carlos da Mota Cedraz – Engenheiro Agrônomo 

Raymundo José Santos Garrido – Engenheiro Civil 

Antônio Heliodório Lima Sampaio – Arquiteto Urbanista 

Liana Silvia de Viveiros e Oliveira – Arquiteta Urbanista 

Heraldo Peixoto da Silva – Engenheiro Agrônomo 

Naiah Caroline Rodrigues de Souza – Engenheira Sanitarista e Ambiental 

Jackson Ornelas Mendonça – Economista 

Antônio Marcos Santos Pereira – Geólogo 

Grazia Burmann – Matemática Estatística 

Daniela Reitermajer - Bióloga 

Camila Martins de Abreu Farias - Arquiteta Urbanista 

Rebeca Daltro Ferrari Bulhões - Arquiteta Urbanista 

Socorro Fialho – Arquiteta Urbanista 

Ernesto Galindo – Arquiteto Urbanista 

Maria Auxiliadora Lobão – Socióloga  

Alexandra de Nicola – Jornalista e Assistente Social 

Joice de Jesus Moraes – Assistente Social 

Julia Marques Dell’Orto – Advogada 

Luiz Mário Gentil Silva Júnior – Engenheiro Civil e Economista 

Leonardo Ogando Insuela Camargo – Engenheiro Civil 

Anderson Lima Aragão – Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

Eric Gaspar de Queiroz Ferreira - Economista 

Renata Mota Baptista – Gestora Ambiental e Mobilizadora Social 

Rebeca Gonçalves de Jesus Santos – Estagiária de Eng. Sanitária e Ambiental 

Cristiane Mota Baptista – Técnica Administrativa 

Luana Baptista Ribeiro – Estagiária de Direito 

Amanda Baptista Silva– Administradora 

Arley Lima Santos – Analista Administrativo 

Carlos Apolo Oliveira Gomes – Gerente Operacional 

Jane Cleude Ferreira dos Santos – Secretaria Administrativa 

Helder Beltrão Guimarães – Engenheiro Civil 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

PMVC-PDDU-RT-007-R0 

Revisão Data Assunto Visto CQ 

R0 27/05/2019 Emissão inicial  

R1 10/07/2019 Ajustes e Complementações  

    

    

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO DOS VOLUMES DO PRODUTO 07 
 

Tomos Número Título do Relatório 

Tomo I PMVC-PDDU-RT-006-R1 
Relatório da 2ª reunião do Grupo de Trabalho e 
Acompanhamento (GTA) 

Tomo II PMVC-PDDU-RT-006-R1 

Relatório do Diagnóstico do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – Volume I – Diagnóstico 
Socioeconômico e Metodologia Participativa 

Relatório do Diagnóstico do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – Volume II – Diagnóstico 
Preliminar Físico-Ambiental 

Relatório do Diagnóstico do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – Volume III – Diagnóstico 
Saneamento Básico, Energia Elétrica e 
Telecomunicações 

Relatório do Diagnóstico do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – Volume IV – Diagnóstico 
Preliminar da Morfologia e Estrutura Urbana 

Relatório do Diagnóstico do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – Volume V – Diagnóstico da 
Gestão Urbana 

Relatório do Diagnóstico do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – Volume VI – Diagnóstico 
do Patrimônio Histórico – Cultural, paisagístico e 
Arqueológico 

Relatório do Diagnóstico do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – Volume VII – Diagnóstico 
da Circulação Viária 

Tomo III PMVC-PDAP-RT-005-R1 
Relatório do Plano Diretor do Distrito Aeroportuário 
(PDAP) 

Tomo IV PMVC-PDDU-GER-006-R1 

Volume de Mapas – Volume I – Mapas do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Volume de Mapas – Volume II – Mapas do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano – Sistema Viário 

Volume de Mapas – Volume III – Mapas do Plano 
Urbanístico do Distrito Aeroportuário (PDAP) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

PRODUTO 07 – TOMO II 
VOLUME III – DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO, ENERGIA ELÉTRICA E 

TELECOMUNICAÇÕES 
RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
 

SUMÁRIO 
 

1. APRESENTAÇÃO .................................................................................................. 22 

2. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 23 

3. SANEAMENTO BÁSICO ........................................................................................ 24 

3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA ................................................................................ 25 

3.1.1. Dados Operacionais ........................................................................................... 32 

3.1.2. Ações do PMSA implementadas ....................................................................... 86 

3.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO ................................................................................ 91 

3.2.1. Dados Operacionais ........................................................................................... 98 

3.2.2. Ações do PMSA implementadas ..................................................................... 135 

3.3. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS .............................. 138 

3.3.1. Infraestrutura de Drenagem e Manejo de águas pluviais urbanas ............. 143 

3.3.2. Resultados e Análise do Estudo Hidrológico na Área Urbana de Vitória da 
Conquista ......................................................................................................................... 189 

3.3.3. Ações do PMSA implementadas ..................................................................... 198 

3.4. LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ............................... 199 

3.4.1. Aterro Sanitário ................................................................................................. 215 

3.4.2. Cooperativa de recicláveis .............................................................................. 226 

3.4.3. Ações do PMSA implementadas ..................................................................... 230 

3.4.4. Destaques e Investimentos impactantes ....................................................... 233 

4. SISTEMA SANEAMENTO BÁSICO DOS DISTRITOS E LOCALIDADES RURAIS
 234 

4.1. DISTRITO SEDE ................................................................................................... 272 

4.1.1. Bairros/Perímetro urbano ................................................................................ 273 

4.1.2. Localidades Rurais ........................................................................................... 287 



 
 
 

 

 
 

 
 

4.2. DISTRITO SÃO SEBASTIÃO................................................................................ 312 

4.2.1. Abastecimento de Água ................................................................................... 313 

4.2.2. Esgotamento Sanitário ..................................................................................... 317 

4.2.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais ......................................................... 319 

4.2.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos .......................................... 321 

4.3. DISTRITO JOSÉ GONÇALVES ............................................................................ 323 

4.3.1. Abastecimento de Água ................................................................................... 324 

4.3.2. Esgotamento Sanitário ..................................................................................... 331 

4.3.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais ......................................................... 337 

4.3.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos .......................................... 338 

4.4. DISTRITO CABECEIRA DA JIBOIA ..................................................................... 339 

4.4.1. Abastecimento de Água ................................................................................... 340 

4.4.2. Esgotamento Sanitário ..................................................................................... 344 

4.4.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais ......................................................... 346 

4.4.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos .......................................... 347 

4.5. DISTRITO PRADOSO ........................................................................................... 349 

4.5.1. Abastecimento de Água ................................................................................... 349 

4.5.2. Esgotamento Sanitário ..................................................................................... 354 

4.5.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais ......................................................... 357 

4.5.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos .......................................... 358 

4.6. DISTRITO BATE PÉ .............................................................................................. 361 

4.6.1. Abastecimento de Água ................................................................................... 361 

4.6.2. Esgotamento Sanitário ..................................................................................... 368 

4.6.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais ......................................................... 372 

4.6.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos .......................................... 373 

4.7. DISTRITO SÃO JOÃO DA VITÓRIA (BATUQUE) ............................................... 375 

4.7.1. Abastecimento de Água ................................................................................... 375 

4.7.2. Esgotamento Sanitário ..................................................................................... 380 



 
 
 

 

 
 

 
 

4.7.3. Drenagem e manejo de águas pluviais .......................................................... 382 

4.7.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos .......................................... 382 

4.8. DISTRITO DANTILÂNDIA ..................................................................................... 384 

4.8.1. Abastecimento de Água ................................................................................... 385 

4.8.2. Esgotamento Sanitário ..................................................................................... 389 

4.8.3. Drenagem e manejo de águas pluviais .......................................................... 392 

4.8.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos .......................................... 392 

4.9. DISTRITO VEREDINHA ........................................................................................ 393 

4.9.1. Abastecimento de Água ................................................................................... 393 

4.9.2. Esgotamento Sanitário ..................................................................................... 395 

4.9.3. Drenagem e manejo de águas pluviais .......................................................... 396 

4.9.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos .......................................... 396 

4.10. DISTRITO IGUÁ .................................................................................................... 397 

4.10.1. Abastecimento de Água ............................................................................... 397 

4.10.2. Esgotamento Sanitário ................................................................................. 408 

4.10.3. Drenagem e manejo de águas pluviais ...................................................... 413 

4.10.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ....................................... 415 

4.11. DISTRITO CERCADINHO .................................................................................... 418 

4.11.1. Abastecimento de Água ............................................................................... 418 

4.11.2. Esgotamento Sanitário ................................................................................. 424 

4.11.3. Drenagem e manejo de águas pluviais ...................................................... 426 

4.11.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ....................................... 427 

4.12. DISTRITO INHOBIM ............................................................................................. 429 

4.12.1. Abastecimento de Água ............................................................................... 429 

4.12.2. Esgotamento Sanitário ................................................................................. 438 

4.12.3. Drenagem e manejo de águas pluviais ...................................................... 439 

4.12.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ....................................... 440 

5. ENERGIA ELÉTRICA ........................................................................................... 442 



 
 
 

 

 
 

 
 

6. TELECOMUNICAÇÃO.......................................................................................... 444 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 448 

8. APÊNDICES .......................................................................................................... 451 

APÊNDICE A - Estudo Hidrológico Área Urbana de Vitória da Conquista ............... 452 

APÊNDICE B – Questionário Saneamento Localidades Rurais ................................ 474 

APÊNDICE C – Questionário Saneamento Sede - Bairros ......................................... 479 

 
  



 
 
 

 

 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 
Tabela 1 - Formas de abastecimento de água em Vitória da Conquista em 2000 ............ 26 
Tabela 2 - Formas de abastecimento de água em Vitória da Conquista em 2010 ............ 27 
Tabela 3 - Formas de abastecimento nos distritos de Vitória da Conquista...................... 28 
Tabela 4 - Oferta hídrica do sistema de captação de água ............................................... 44 
Tabela 5 - Capacidade de atendimento da demanda ........................................................ 44 
Tabela 6 - Série Histórica da População atendida por abastecimento de água em Vitória da 
Conquista de 1996 a 2017 .................................................................................................. 69 
Tabela 7 - Nº de ligações e economias do SIAA de Vitória da Conquista ......................... 71 
Tabela 8 - Volumes de água produzido, consumido e faturado nos SIAA de Vitória da 
Conquista ............................................................................................................................. 73 
Tabela 9 - Histórico do índice de perdas do SIAA de Vitória da Conquista ....................... 75 
Tabela 10 - Perdas em Vitória da Conquista ...................................................................... 76 
Tabela 11 - Paralisações do SIAA de Vitória da Conquista (2000 a 2016) ....................... 78 
Tabela 12 - Intermitência em Vitória da Conquista ............................................................ 78 
Tabela 13 - Consumo de energia elétrica para abastecimento de água (2003 a 2017) ... 79 
Tabela 14 - Receitas operacionais e a arrecadação total nos SIAA em Vitória da Conquista, 
de 1996 a 2017. ................................................................................................................... 80 
Tabela 15 - Investimentos no SIAA e SES de Vitória da Conquista .................................. 83 
Tabela 16 - Tarifa média praticada ..................................................................................... 86 
Tabela 17 - Soluções de Esgotamento Sanitário em Vitória da Conquista – 2000 e 2010
 ............................................................................................................................................. 92 
Tabela 18 - Soluções de esgotamento sanitário adotadas nos distritos de Vitória da 
Conquista ............................................................................................................................. 94 
Tabela 19 - Resultados do Programa Caça Esgoto ........................................................... 99 
Tabela 20 - População atendida pelo sistema de esgotamento sanitário em Vitória da 
Conquista ........................................................................................................................... 125 
Tabela 21 - Tratamento de esgotos dos sistemas presente na área urbana de Vitória da 
Conquista ........................................................................................................................... 127 
Tabela 22 - Ligações e economias de esgoto ativas em Vitória da Conquista ............... 128 
Tabela 23 - Condições operacionais do SES de Vitória da Conquista ............................ 129 
Tabela 24 - Extravasamento do SES de Vitória da Conquista......................................... 130 
Tabela 25 - Receita Operacional Direta e o Investimento realizado em esgotamento 
sanitário realizado pelo prestado de serviço entre os anos de 1996 e 2016 ................... 131 
Tabela 26 - Investimentos em Vitória da Conquista ......................................................... 133 
Tabela 27 - Tarifa média de esgoto .................................................................................. 134 
Tabela 28 - Observações das calhas viárias do sistema de drenagem urbana em Vitória da 
Conquista ........................................................................................................................... 153 
Tabela 29 - Observações das bocas de lobo do sistema de drenagem urbana em Vitória 
da Conquista ...................................................................................................................... 153 
Tabela 30 - Observações das galerias e poços de visita do sistema de drenagem urbana 
em Vitória da Conquista .................................................................................................... 154 
Tabela 31 - Indicadores dos Aspectos Institucionais e Normativos ................................. 182 
Tabela 32 - Fatores, Qualificações e Indicadores da Bacia ............................................. 183 
Tabela 33 - Indicadores do Potencial de Implantação de Manejo Sustentável ............... 184 
Tabela 34 - Fatores, Qualificações e Indicadores da Macrodrenagem ........................... 185 
Tabela 35 - Fatores, Qualificações e Indicadores da Microdrenagem............................. 186 
Tabela 36 - Fatores, qualificações e indicadores da adequabilidade do Sistema existente
 ........................................................................................................................................... 186 
Tabela 37 - Índice de Infraestrutura de Drenagem Urbana a partir de seus Componentes
 ........................................................................................................................................... 187 



 
 
 

 

 
 

 
 

Tabela 38 - Fatores, Qualificações e Indicadores de Impactos ....................................... 188 
Tabela 39 - Síntese dos Índices para a Localidade ......................................................... 189 
Tabela 40 - Probabilidade de excedência e período de retorno para máximas anuais do 
posto 01440002 ................................................................................................................. 190 
Tabela 41 - Cálculo das precipitações máximas .............................................................. 191 
Tabela 42 - Altura pluviométrica média ............................................................................ 191 
Tabela 43 - Com os valores máximos, médios e mínimos de α temos as alturas........... 192 
Tabela 44 - Altura pluviométrica média em mm ................... Erro! Indicador não definido. 
Tabela 45 - Intensidade das chuvas nas sub-bacias do rio Verruga 1 ............................ 195 
Tabela 46 - Série de precipitações máximas .................................................................... 196 
Tabela 47 - Média, desvio padrão, número de observações, desvio padrão da variável 
reduzida e moda dos valores extremos ............................................................................ 197 
Tabela 48 - Variável reduzida e moda dos valores extremos .......................................... 197 
Tabela 49 - Vazão unitário e de projeto das Sub-bacias do rio Verruga ......................... 198 
Tabela 50 - Destinação dos resíduos sólidos de Vitória da Conquista - 2010 ................ 200 
Tabela 51 - Destinação dos resíduos sólidos nos distritos de Vitória da Conquista ....... 201 
Tabela 52 - Serviços, forma e abrangência dos serviços de Limpeza Pública e Manejo de 
Resíduos Sólidos ............................................................................................................... 207 
Tabela 53 - Recursos Humanos ....................................................................................... 208 
Tabela 54 - Composição gravimétrica dos resíduos recebidos no aterro de Vitória da 
Conquista ........................................................................................................................... 218 
Tabela 55 - Dados da Coleta seletiva ............................................................................... 223 
Tabela 56 - Ocupação das células do aterro .................................................................... 224 
Tabela 57 - Projeção da população residente para 15 anos ............................................ 225 
Tabela 58 - Projeção da Geração de Resíduos Sólidos (t/ano) ....................................... 225 
Tabela 59 - Indicadores de qualidade e continuidade para Vitória da Conquista ........... 443 
Tabela 60 - Probabilidade de excedência e período de retorno para máximas anuais do 
posto 01440002 ................................................................................................................. 459 
Tabela 61 - Variáveis da série de precipitações máximas ............................................... 460 
Tabela 62 - Cálculo das precipitações máximas .............................................................. 460 
Tabela 63 - Altura pluviométrica média ............................................................................ 461 
Tabela 64 - Com os valores máximos, médios e mínimos de α temos as alturas........... 462 
Tabela 65 - Altura pluviométrica média em mm ............................................................... 464 
Tabela 66 - Intensidade das chuvas (i) nas sub-bacias urbanas de Vitória da Conquista
 ........................................................................................................................................... 469 
Tabela 67 - Valores esperados da média (Yn) e desvio-padrão (Sn) da variável reduzida 
(y) em função do número de dados (n). ............................................................................ 470 
Tabela 68 - Série de precipitações máximas .................................................................... 471 
Tabela 69 - Média, desvio padrão, número de observações, desvio padrão da variável 
reduzida e moda dos valores extremos ............................................................................ 472 
Tabela 70 - Variável reduzida e moda dos valores extremos .......................................... 472 
Tabela 71 - Vazão unitário e de projeto das Sub-bacias do rio Verruga ......................... 473 

  



 
 
 

 

 
 

 
 

 
LISTA DE QUADROS 

 
 

Quadro 1 - Principais indicadores do Saneamento Municipal............................................ 25 
Quadro 2 - Dados do Sistema de Abastecimento de Água – 2017 Sede Municipal ......... 32 
Quadro 3 - Sistema Adutor do SIAA de Vitória da Conquista ............................................ 47 
Quadro 4 - Dados da ETA ................................................................................................... 48 
Quadro 5 - Registro de Volume tratado na ETA de Vitória da Conquista .......................... 52 
Quadro 6 - Registro de Volume consumido em Vitória da Conquista................................ 53 
Quadro 7 - Descrição dos reservatórios ............................................................................. 55 
Quadro 8 - Descrição da rede de distribuição .................................................................... 66 
Quadro 9 - Informações da rede coletora ........................................................................... 98 
Quadro 10 - Informações do emissário ............................................................................... 98 
Quadro 11 - Sistema de Esgotamento Sanitário .............................................................. 103 
Quadro 12 - Estações Elevatórias do SES de Vitória da Conquista ................................ 111 
Quadro 13 - Informações sobre o sistema de tratamento de esgoto em Vitória da Conquista
 ........................................................................................................................................... 116 
Quadro 14 - Controle de eficiência novembro2018 .......................................................... 116 
Quadro 15 - Dados do sistema de Drenagem Pluvial ...................................................... 139 
Quadro 16 - Dispositivo do sistema de microdrenagem e sua conservação ................... 146 
Quadro 17 - Dispositivos do sistema de macrodrenagem, suas características e a avaliação 
de seu estado de conservação ......................................................................................... 147 
Quadro 18 - Registros de emergência .............................................................................. 176 
Quadro 19 - Pontos de alagamento identificados em Vitória da Conquista .................... 177 
Quadro 20 - Parâmetros da equação de intensidade de chuvaErro! Indicador não 
definido. 
Quadro 21 - Dados do sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos ......... 205 
Quadro 22 - Terrenos clandestinos utilizados como destinação final de Entulhos ......... 212 
Quadro 23 - Quantidade de resíduos recebidos no Aterro Sanitário de Vitória da Conquista
 ........................................................................................................................................... 213 
Quadro 24 - Materiais recicláveis recuperados em 2017 ................................................. 213 
Quadro 25 - Quantidade de Localidades visitadas por Distrito ........................................ 236 
Quadro 26 - Localidades registradas pela Semagri ......................................................... 236 
Quadro 27 - Localidades assistidas pela Secretaria Municipal de Agricultura ................ 240 
Quadro 28 - Características dos bairros e localidades rurais da Sede ............................ 273 
Quadro 29 - Características dos bairros e localidades rurais da Sede ............................ 287 
Quadro 30 - Características dos reservatórios ................................................................. 295 
Quadro 31. Características das localidades de São Sebastião ....................................... 312 
Quadro 32 - Reservatórios de Distribuição de Água em São Sebastião ......................... 315 
Quadro 33 – Localidades José Gonçalves ....................................................................... 323 
Quadro 34 - Características do abastecimento de água nas localidades ........................ 325 
Quadro 35 - Reservatórios de distribuição de água em Cercadinho ............................... 330 
Quadro 36 - Características das localidades de Cabeceira da Jiboia ............................. 339 
Quadro 37 - Reservatórios de distribuição em Cabeceira da Jiboia ................................ 342 
Quadro 38 - Informações básicas das localidades ........................................................... 349 
Quadro 39 - Informações dos sistemas de abastecimento de água das localidades de 
Pradoso.............................................................................................................................. 350 
Quadro 40 - Relação de localidades que possuem coleta de resíduos ........................... 358 
Quadro 41 - Características das localidades do distrito de Bate Pé ................................ 361 
Quadro 42 - Informações relacionadas ao SAA (EMBASA) – Bate Pé ........................... 367 



 
 
 

 

 
 

 
 

Quadro 43 - Informações básicas de cada localidade em São João da Vitória .............. 375 
Quadro 44 - Informações relacionadas ao abastecimento de água ................................ 379 
Quadro 45 - Informações básicas de cada localidade de Dantilândia ............................. 384 
Quadro 46 - Características dos reservatórios existentes................................................ 386 
Quadro 47 - Características do abastecimento de água nas localidades de Dantilândia 389 
Quadro 48 - Características das localidades de Veredinha ............................................. 393 
Quadro 49 - Reservatórios de distribuição de água em Veredinha ................................. 395 
Quadro 50 - Informações básicas das localidades de Iguá ............................................. 397 
Quadro 51 - Informações relacionadas ao SAA (Embasa) - Iguá .................................... 398 
Quadro 52 - Relação das localidades e respectivas fontes alterativas de abastecimento em 
Iguá .................................................................................................................................... 400 
Quadro 53 - Informações relacionadas ao abastecimento de água, nas localidades ..... 407 
Quadro 54 - Informações dos reservatórios identificados ................................................ 408 
Quadro 55 - Relação de localidades que possuem coleta de resíduos - Iguá ................ 415 
Quadro 56 - Características das localidades de Cercadinho ........................................... 418 
Quadro 57 - Reservatórios de distribuição de água em Cercadinho ............................... 422 
Quadro 58 - Características das localidades de Inhobim ................................................. 429 
Quadro 59 - Reservatórios de distribuição de água em Inhobim ..................................... 432 
Quadro 60 - Reservatório de distribuição de água – SAA rio Pardo ................................ 434 
Quadro 61 - Consumidores por classe ............................................................................. 443 
Quadro 62 - Dados dos postos pluviométricos existentes ............................................... 452 
Quadro 63 -Características Fisiográficas das sub-bacias urbanas .................................. 458 
Quadro 64 - Parâmetros da equação de intensidade de chuvaErro! Indicador não 
definido. 
Quadro 65 - Valores de CN para bacias rurais ................................................................. 467 
Quadro 66 - Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas ..................................... 468 

 
 
 
 

  



 
 
 

 

 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 - Formas de abastecimento de água em Vitória da Conquista em 2000 ............ 26 
Figura 2 - Formas de Abastecimento de água em Vitória da Conquista, 2010 ................. 27 
Figura 3 - Forma de abastecimento de água em Vitória da Conquista por bairro, 2010 ... 30 
Figura 4 - Formas de abastecimento existentes nos distritos de Vitória da Conquista em 
2000 e 2010 ......................................................................................................................... 31 
Figura 5 - Sistema Produtor - SIAA Vitória da Conquista................................................... 34 
Figura 6 - Sistema de Distribuição - SIAA Vitória da Conquista ........................................ 35 
Figura 7 - Sistemas de Abastecimento de água de Vitória da Conquista .......................... 36 
Figura 8 - Trecho de encontro dos rios Água Fria e dos Monos ........................................ 37 
Figura 9 - Barragem de acumulação da captação Água Fria I........................................... 38 
Figura 10 - Trecho a jusante da barragem de Água Fria I ................................................. 38 
Figura 11 - Barragem de acumulação - Captação Água Fria II.......................................... 39 
Figura 12 - Lago da barragem de Água Fria II ................................................................... 40 
Figura 13 - Captação a fio d'água rio Água Fria ................................................................. 40 
Figura 14 - Trecho de captação no rio Catolé .................................................................... 41 
Figura 15 - Barragem de nível da captação do rio Catolé .................................................. 41 
Figura 16 - Captação rio Gaviãozinho ................................................................................ 43 
Figura 17 - Localização das barragens do Sistema de Abastecimento de água de Vitória da 
Conquista ............................................................................................................................. 46 
Figura 18 - Módulo 1 (antigo) da ETA de Vitória da Conquista.......................................... 49 
Figura 19 - Reservatório de armazenamento da água de lavagem dos filtros .................. 50 
Figura 20 - Reservatório da água de lavagem de decantadores e floculadores ............... 50 
Figura 21 - Reservatório de armazenamento do lodo dos decantadores .......................... 51 
Figura 22 – Sistema de desidratação do lodo da ETA ....................................................... 51 
Figura 23 - Laboratório da ETA ........................................................................................... 54 
Figura 24 - Reservatório Apoiado da EEAB 6 .................................................................... 56 
Figura 25 - Reservatório Apoiado da EEAB 4 .................................................................... 56 
Figura 26 - Sinalização e cercamento do RAP 1 ................................................................ 57 
Figura 27 - Reservatório apoiado 7..................................................................................... 58 
Figura 28 - Reservatório Elevado 1 .................................................................................... 59 
Figura 29 - Reservatório apoiado 8..................................................................................... 59 
Figura 30 - Reservatório Apoiado 6 .................................................................................... 60 
Figura 31 - Reservatório Apoiado 5 .................................................................................... 60 
Figura 32 - Reservatório Apoiado 4 .................................................................................... 60 
Figura 33 - Reservatório Apoiado 3 .................................................................................... 61 
Figura 34  - Reservatório Apoiado 2 ................................................................................... 61 
Figura 35 - Reservatório Elevado 2 .................................................................................... 62 
Figura 36 - Reservatório Apoiado - Nossa Senhora Aparecida ......................................... 62 
Figura 37 - Reservatório apoiado - Bruno Bacelar ............................................................. 63 
Figura 38 - Reservatório apoiado - Senhorinha Cairo ........................................................ 63 
Figura 39 - Reservatório apoiado - Cidade Serrana ........................................................... 64 
Figura 40 - Reservatório apoiado – Miro Cairo ................................................................... 64 
Figura 41 - Reservatório de José Gonçalves ..................................................................... 65 
Figura 42 - Localização dos componentes dos sistemas de abastecimento de água de 
Vitória da Conquista ............................................................................................................ 67 
Figura 43 - Série Histórica da População atendida por abastecimento de água em Vitória 
da Conquista de 1996 a 2017 ............................................................................................. 70 
Figura 44 - Nº de ligações e economias do SIAA de Vitória da Conquista ....................... 72 
Figura 45 - Índice de perdas do SIAA de Vitória da Conquista .......................................... 75 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 46 - Receitas Operacionais Totais e Arrecadação Total no SIAA em Vitória da 
Conquista de 1996 a 2017 .................................................................................................. 81 
Figura 47 - Receitas operacionais anuais diretas e indiretas ............................................. 82 
Figura 48 - Barragem de Água Fria .................................................................................... 89 
Figura 49 – Bacia Hidráulica da Barragem do rio Pardo .................................................... 90 
Figura 50 - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio .................. 92 
Figura 51 - Soluções de Esgotamento Sanitário em Vitória da Conquista em 2000 e 2010
 ............................................................................................................................................. 93 
Figura 52 - Tipos de esgotamento sanitário ....................................................................... 95 
Figura 53 - Soluções de esgotamento sanitário adotados nos distritos de vitória da 
Conquista, 2000 e 2010 ...................................................................................................... 97 
Figura 54 - Desobstrução de PV ......................................................................................... 99 
Figura 55 - Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário ............................................... 101 
Figura 56 - Croqui ilustrado do SES DE Vitória da Conquista ......................................... 102 
Figura 57 - EEE 7 .............................................................................................................. 104 
Figura 58 - EEE 6 .............................................................................................................. 104 
Figura 59 - EEE 5 .............................................................................................................. 105 
Figura 60 - Conduto Forçado ............................................................................................ 105 
Figura 61 - EEE Parque Real ............................................................................................ 106 
Figura 62 - EEE 2 .............................................................................................................. 106 
Figura 63 - EEE 3 .............................................................................................................. 107 
Figura 64 - EEE Morada Real ........................................................................................... 107 
Figura 65 - EEE4 ............................................................................................................... 108 
Figura 66 - EEE 1 .............................................................................................................. 108 
Figura 67 - Ampliação do SES de Vitória da Conquista - EEE ........................................ 109 
Figura 68 - Croqui das Elevatórias do Sistema de Esgotamento Sanitário ..................... 110 
Figura 69 - Estação de Tratamento de Esgoto ................................................................. 114 
Figura 70 - Vista das unidades da ETE ............................................................................ 114 
Figura 71 - Pré - tratamento .............................................................................................. 117 
Figura 72 - Digestores anaeróbicos e fluxo ascendente .................................................. 117 
Figura 73 - Lodos Ativados ............................................................................................... 118 
Figura 74 - Decantadores .................................................................................................. 118 
Figura 75 - Centrífuga ....................................................................................................... 119 
Figura 76 - Bags ................................................................................................................ 119 
Figura 77 - Sistema de Esgotamento Sanitário de Vitória da Conquista ......................... 121 
Figura 78 - Estações Elevatórias de Esgoto em José Gonçalves ................................... 122 
Figura 79 - Poços de Visita em José Gonçalves .............................................................. 123 
Figura 80 - DAFA José Gonçalves.................................................................................... 123 
Figura 81 - Lagoa de estabilização de José Gonçalves ................................................... 124 
Figura 82 - Área das valas de infiltração sem acesso - José Gonçalves ........................ 124 
Figura 83 - Série histórica da população atendida por esgotamento sanitário em Vitória da 
Conquista ........................................................................................................................... 126 
Figura 84 - Eficiência do SES de Vitória da Conquista .................................................... 135 
Figura 85 - Sistema de Drenagem do Município de Vitória da Conquista ....................... 140 
Figura 86 - Bacia de detenção .......................................................................................... 152 
Figura 87 - Canal improvisado sem revestimento e com depósito de resíduos no bairro 
Nossa Senhora Aparecida ................................................................................................ 157 
Figura 88 - Erosão no bairro Nossa Senhora Aparecida.................................................. 157 
Figura 89 - Grelha e tampa de caixa de visita no bairro Nossa Senhora Aparecida ....... 158 
Figura 90 - Início do trecho em manilha do canal da serra .............................................. 158 
Figura 91 - Início do trecho aberto do canal da Serra ...................................................... 159 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 92 - Lançamento irregular de esgoto sanitário o trecho com revestimento do canal 
da serra .............................................................................................................................. 159 
Figura 93 - Trecho sem revestimento ao longo da serra.................................................. 160 
Figura 94 - Trecho revestido do canal da serra ................................................................ 160 
Figura 95 - Final da galeria circular enterrada na rua 9 no Bairro Santa Cruz e início do 
trecho em canal aberto revestido em concreto ................................................................. 161 
Figura 96 - Final do canal aberto revestido em alvenaria de pedra que contorna a serra
 ........................................................................................................................................... 161 
Figura 97 - Final do canal aberto revestido em alvenaria de pedra com desague na Lagoa 
das Bateias. ....................................................................................................................... 162 
Figura 98 - Trecho danificado do Canal da Serra que desagua nas Bateias .................. 163 
Figura 99 - Descarga de água na lagoa das bateias do canal da Vila Serrana .............. 163 
Figura 100 - Saída de água da lagoa das bateias ............................................................ 164 
Figura 101 - Travessia longitudinal de estrutura física causando obstrução ................... 164 
Figura 102 - Trecho em manilhas de diâmetros distintos com presença de resíduos sólidos
 ........................................................................................................................................... 165 
Figura 103 - Trecho sem revestimento repleto de vegetação com desague no Córrego 
Verruga .............................................................................................................................. 165 
Figura 104 - Bocas de lobo (a) Av. Brumado; (b) Bairro Brasil; ....................................... 166 
Figura 105 - Caixa Coletora: (a) Bairro Brasil; (b)BR 116; (c) Av. Bartolomeu de Gusmão; 
(d) Guilhermino Novaes; Área próxima à Av Luis Eduardo .............................................. 167 
Figura 106: Canais: (a) Vila Serrana; (b) Bairro Brasil; (c) Av São Geraldo; (d) Alto Maron; 
(e) Av. Luis Eduardo Magalhães; (f) Campinhos .............................................................. 169 
Figura 107 - Galeria Av Bartolomeu de Gusmão.............................................................. 170 
Figura 108 - Canaletas: (a) Vila Serrana .......................................................................... 170 
Figura 109 - Ponto de Alagamento: (a) Bairro Brasil; Av Brumado; (c)Paulino Santos; 
Guilhermino Novaes; (e) Av Luiz Eduardo; (f)Campinhos; (g) Vila Elisa; (h) Lagoa das 
Flores ................................................................................................................................. 171 
Figura 110 - Canal de entrada de água pluvial: (a) Lagoa da Jurema; (b) rio Verruga ... 173 
Figura 111 - Canal em construção no bairro Jurema ....................................................... 174 
Figura 112 - Pontos de alagamento identificados no município de Vitória da Conquista 179 
Figura 113 - Mapa de risco de inundação ........................................................................ 180 
Figura 114 - Sistemas de manejo de águas pluviais ........................................................ 181 
Figura 115 - Curva IDF das precipitações máximas em Vitória da Conquista ................ 194 
Figura 116 - Coleta de resíduos domésticos em Vitória da Conquista por bairro, 2010 . 202 
Figura 117 - Coleta de resíduos nos distritos de Vitória da Conquista, 2000 e 2010 ..... 203 
Figura 118 - Coleta de Resíduos Domésticos por distrito ................................................ 204 
Figura 119 - Organograma da Secretaria de Serviços Públicos ...................................... 206 
Figura 120 - Setores de Coleta de Resíduos Sólidos ...................................................... 209 
Figura 121 - PEV Panorama ............................................................................................. 210 
Figura 122 - Caminhão transportando PEV ...................................................................... 211 
Figura 123 - Perfil da gestão dos resíduos biológicos gerados nos hospitais pesquisados 
de Vitória da Conquista ..................................................................................................... 214 
Figura 124 - Localização do Aterro Sanitário de Vitória da Conquista ............................ 215 
Figura 125 - Células do Aterro Sanitário ........................................................................... 216 
Figura 126 - Nova Célula do Aterro .................................................................................. 216 
Figura 127 - Área da Prefeitura para disposição de Entulho ........................................... 217 
Figura 128 - Resíduos depositados inadequadamente. ................................................... 217 
Figura 129 - Chegada de Caminhões ao Aterro Sanitário de Vitória da Conquista ........ 219 
Figura 130 - Lagoas de estabilização do sistema de tratamento do líquido percolado do 
Aterro Sanitário .................................................................................................................. 221 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 131 - Etapa do tratamento físico-químico do sistema de tratamento do líquido 
percolado do Aterro Sanitário............................................................................................ 221 
Figura 132 - Localização dos pontos de atuação da Cooperativa Recicla Conquista .... 228 
Figura 133 - Interface Web Data Goal .............................................................................. 235 
Figura 134 - Tipos de Abastecimento de água por Distrito em Vitória da Conquista ...... 238 
Figura 135 - Regularidade do abastecimento de água por Distrito em vitória da Conquista
 ........................................................................................................................................... 244 
Figura 136 - Qualidade da água segundo moradores dos distritos ................................. 246 
Figura 137 - Carros-pipa da Defesa Civil .......................................................................... 248 
Figura 138 - Percentual de água tratada nos distritos ...................................................... 248 
Figura 139 - Tipo de Solução de Esgotamento adotado nas localidades rurais dos distritos
 ........................................................................................................................................... 250 
Figura 140 - Disposição de águas cinzas nos Distritos de Vitória da Conquista ............. 252 
Figura 141 - Presença de estruturas de drenagem nos distritos. .................................... 254 
Figura 142 - Problemas relacionados à Drenagem nos distritos ..................................... 255 
Figura 143 – Presença de mecanismos de aproveitamento de água de chuva nos distritos
 ........................................................................................................................................... 258 
Figura 144 – Tipos de mecanismos de aproveitamento de água de chuva .................... 260 
Figura 145 - Atendimento do serviço de coleta e satisfação quanto ao serviço .............. 262 
Figura 146 - Frequência de coleta de Resíduos Sólidos nas localidades atendidas ...... 264 
Figura 147 - Destinação dos Resíduos Sólidos por Distrito ............................................. 267 
Figura 148 - Questões relacionadas a resíduos sólidos nos distritos .............................. 270 
Figura 149 - Armazenamento em caixa d´água no Distrito Industrial .............................. 275 
Figura 150 - Hidrômetro para medição de água em Periperi ........................................... 276 
Figura 151 - Cisterna para captação de água de chuva em Boa Vista ........................... 276 
Figura 152 - Cisterna de lona em Gameleira II ................................................................. 277 
Figura 153 - Reservatório de distribuição de água em Ribeirão II ................................... 277 
Figura 154 - Barragem em Gameleira II ........................................................................... 278 
Figura 155 - Fossa séptica em Distrito Industrial ............................................................. 279 
Figura 156 - Esgoto a céu aberto correndo em Campinhos ............................................ 279 
Figura 157 - Fossa absorvente em Gameleira II .............................................................. 280 
Figura 158 - Disposição de esgoto em manancial em Periperi ........................................ 280 
Figura 159 - Disposição de esgoto a céu aberto em Periperi .......................................... 281 
Figura 160 - Disposição de esgoto em manancial hídrico em Periperi ............................ 281 
Figura 161 - Caçamba de entulho no bairro Boa Vista .................................................... 282 
Figura 162 - Local de depósito de resíduos no bairro Espírito Santo .............................. 282 
Figura 163 - Lixeira pública no bairro Espírito Santo ....................................................... 283 
Figura 164 - Local de acúmulo de resíduos em Pedra Branca ........................................ 284 
Figura 165 - Boca de lobo no bairro Boa Vista ................................................................. 284 
Figura 166 - Canal de drenagem no bairro Candeias ...................................................... 285 
Figura 167 - Boca de lobo obstruída por resíduos descartados indevidamente no bairro 
Primavera .......................................................................................................................... 285 
Figura 168 - Erosão de estradas vicinais em Ribeirão II .................................................. 286 
Figura 169 – Alagamento de vias vicinais em Periperi ..................................................... 286 
Figura 170 – Infraestrutura de drenagem de águas pluviais em Periperi ........................ 287 
Figura 171 - Poço particular para captação de água ....................................................... 289 
Figura 172 - Rio Verruga localidade do Limoeiro ............................................................. 289 
Figura 173 - Nascente para captação de água de consumo no Limoeiro ....................... 290 
Figura 174 - Acesso a localidade do Limoeiro .................................................................. 290 
Figura 175 - Cisterna em Povoado de Estiva ................................................................... 291 
Figura 176 - Poço artesiano em Faz. São Bernardo ........................................................ 292 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 177 - Caminhão pipa da Prefeitura utilizado no Povoado de Saquinho ............... 292 
Figura 178 - Barragem localizada em Fazenda Graciosa ................................................ 293 
Figura 179 - Armazenamento em chafariz com sistema simplificado da CERB e caixa 
d’água ao fundo em Fazenda Graciosa ............................................................................ 293 
Figura 180 - Abastecimento de água (a) poço particular na fazenda União (b) contador da 
Embasa em Lagoa das Flores .......................................................................................... 294 
Figura 181 - Cisternas (a) fazenda União (b) Barrocas (c) Braúnas (d) São Joaquim de 
Paulo I e II .......................................................................................................................... 294 
Figura 182 - Reservatórios Barrocas ................................................................................ 296 
Figura 183 - Reservatório Fazenda Baixão ...................................................................... 296 
Figura 184 - Poço artesiano de uma residência e reservatórios de água ....................... 297 
Figura 185 - Antigo sistema de abastecimento de água do assentamento ..................... 297 
Figura 186 - Hidrômetro de medição da Embasa ............................................................. 298 
Figura 187 - Rio Verruga passando pelo assentamento .................................................. 298 
Figura 188 - Hidrômetro da Embasa e reservatório da escola local ................................ 299 
Figura 189 - Hidrômetro para medição de água em Periperi ........................................... 299 
Figura 190 - Cisterna para captação de água de chuva em Boa Vista ........................... 300 
Figura 191 - Cisterna de lona em Gameleira II ................................................................. 300 
Figura 192 - Reservatório de distribuição de água em Ribeirão II ................................... 301 
Figura 193 - Barragem em Gameleira II ........................................................................... 301 
Figura 194 - Fossa absorvente em Povoado de Estiva.................................................... 302 
Figura 195 - Fossa absorvente fechada com cimento e terra em Faz. São Bernardo .... 303 
Figura 196 - Efluente de lavanderia descartado no quintal em Pov. de Estiva ............... 303 
Figura 197 - Fossas absorventes (a) Baixão (b) Barrocas II ............................................ 304 
Figura 198 - Lançamento de águas cinzas (a) no terreno em Chacarás Guarany (b) na 
sarjeta em Lagoa das Flores ............................................................................................. 305 
Figura 199 – Disposição de águas cinza e fossa absorvente .......................................... 306 
Figura 200 - Fossa absorvente em Gameleira II .............................................................. 306 
Figura 201 - Disposição de esgoto em manancial em Periperi ........................................ 307 
Figura 202 - Disposição de esgoto a céu aberto em Periperi .......................................... 307 
Figura 203 - Disposição de esgoto em manancial hídrico em Periperi ............................ 308 
Figura 204 - Boca de Lobo e Buraco nas ruas_Lagoa das Flores ................................... 308 
Figura 205 - Erosão de estradas vicinais em Ribeirão II .................................................. 309 
Figura 206 – Alagamento de vias vicinais em Periperi ............................................... 309 
Figura 207 – Infraestrutura de drenagem de águas pluviais em Periperi ................ 310 
Figura 208 - Armazenamento de material reciclável para venda ..................................... 311 
Figura 209 - (a) acúmulo de entulho em Lagoa das flores (b) local de acúmulo de lixo em 
Lago das Flores (c) local de acúmulo de Lixo em São Joaquim de Paulo I e II .............. 311 
Figura 210 - Local de acúmulo de resíduos em Pedra Branca ........................................ 312 
Figura 211 - Abastecimento de água em Fazenda São Domingos I (a) reservatório que 
recebe água da Embasa (b) cisterna ................................................................................ 314 
Figura 212 - Abastecimento de água em Fazenda São Domingos II (a) poço particular (b) 
cisterna .............................................................................................................................. 314 
Figura 213 - Reservatórios Fazenda Caldeirão (a) reservatório do sistema simplificado da 
CERB (b) reservatório desativado com torneira externa na escola ................................. 316 
Figura 214 - Abastecimento de água Serra do Taquaral (a) reservatório do sistema 
simplificado da CERB (b) cisterna .................................................................................... 316 
Figura 215 - Disposição de esgoto (a) fossa absorvente na Fazenda São Domingos I (b) 
lançamento de água cinzas no terreno em Fazenda Volta Grande ................................. 317 
Figura 216 - Cobra encontrada morta junto ao canal de esgoto a céu aberto ................ 318 
Figura 217 - Canal de drenagem que recebe esgoto a céu aberto na Sede ................... 318 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 218 - Acúmulo de esgoto a céu aberto na sede do Distrito de São Sebastião .... 319 
Figura 219 - Rua sem Pavimentação povoado do Brejo .................................................. 320 
Figura 220 - Açude Fazenda Volta Grande ...................................................................... 320 
Figura 221 - Ponto de Alagamento na Sede .................................................................... 321 
Figura 222 - Ponto de Acúmulo de Entulho na Sede ....................................................... 322 
Figura 223 - Lixão no povoado de Choça ......................................................................... 322 
Figura 224 - Cisterna de uma residência em Lagoa Francisco da Chagas ..................... 324 
Figura 225 - Cisterna de uma residência em Fazenda Batalha ....................................... 324 
Figura 226 - Sistema Simplificado de abastecimento de água do assentamento Tigre .. 325 
Figura 227 – Reservatório de fibra apoiado (10.000L) para armazenar a água recebida da 
Embasa, em Itaipu ............................................................................................................. 326 
Figura 228 - Cisterna para captação de água em Povoado de Roseira .......................... 327 
Figura 229 - Estação Elevatória da Embasa – Sede de José Gonçalves ....................... 327 
Figura 230 - Chafariz instalado na praça principal da Sede do distrito de José Gonçalves
 ........................................................................................................................................... 328 
Figura 231 - Poço artesiano particular - José Gonçalves ................................................ 328 
Figura 232 - Cisterna pré-moldada Lagoa do Justino ...................................................... 328 
Figura 233 - Cisterna pré-moldada Baixa Grande ............................................................ 329 
Figura 234 - Caixa adquirida pelo morador em Deus Dará .............................................. 329 
Figura 235 - Sistema da CERB localizado em Tanque Velho .......................................... 331 
Figura 236 - Estação Elevatória na sede do distrito – José Gonçalves ........................... 331 
Figura 237 - Fossa absorvente na localidade de Faz. Batalha ........................................ 332 
Figura 238 - Fossa absorvente em Lagoa Francisco das Chagas .................................. 332 
Figura 239 - Fossa absorvente em Lagoa da Peda ......................................................... 333 
Figura 240 - Fossa absorvente com tampa de mourão em Baixa do Cedro ................... 333 
Figura 241 - Fossa absorvente com tampa de material diversificado em Povoado Barreiro 
Fazenda Nova ................................................................................................................... 334 
Figura 242 - Banheiro rústico em Povoado Barreiro Faz. Nova....................................... 334 
Figura 243 - Disposição de águas servidas em Lagoa Francisco das Chagas ............... 335 
Figura 244 - Disposição de águas servidas em Assentamento Tigre .............................. 335 
Figura 245 - Fossa absorvente utilizada para descartar águas servidas em Serra Grande
 ........................................................................................................................................... 336 
Figura 246 - Fossa absorvente com caixa de gordura acoplada em Lagoa dos Patos .. 336 
Figura 247 - Ponta de rede de drenagem – Sede José Gonçalves ................................. 337 
Figura 248 - Lagoa onde é destinada a drenagem pluvial – José Gonçalves ................. 337 
Figura 249 - Caminhão da Prefeitura recolhendo os resíduos sólidos em Lagoa de Xavier
 ........................................................................................................................................... 338 
Figura 250 - Exemplo de Cisternas em Cabeceira da Jiboia (a) Boa Vista/Pau Copa (b) 
Bonito (Povoado de Limeira II) (c) Espirito Santo e Boqueirão do Espírito Santo (Docha) (c) 
Fazendinha/Fazenda Jussara. .......................................................................................... 341 
Figura 251 - Poços Particulares (a) Riachinho I (b) Riachinho II (c) Sede (duas Vendas)
 ........................................................................................................................................... 341 
Figura 252 - Reservatórios de distribuição da CERB (a) Boa vista/Pau copa (b) Bonito (c) 
Brejo (d) e (e) Espírito Santo e Docha (f) Lajedinho ........................................................ 342 
Figura 253 - Reservatórios de Distribuição da CERB (a) e (b) Jiboia I e Jiboia II (c) e(d) 
Limeira I (e) sede ............................................................................................................... 343 
Figura 254 - Exemplo de fossa absorvente (a)Limeira I (b) Espírito Santo ..................... 345 
Figura 255 - Exemplo de lançamento de esgoto no terreno (a) Lajedinho/Larguinha (b) 
Espírito Santo (Docha) ...................................................................................................... 345 
Figura 256 - Jiboia I (Bandinha)/ jiboia II (Casa de Telha) - Rua sem pavimentação, com 
buracos e erosão ............................................................................................................... 346 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 257 - Disposição de resíduos em terrenos baldios (a) Brejo (b) Jiboia I e II ........ 347 
Figura 258 - Lixeiras públicas (a) Bonito (b) Sede ........................................................... 348 
Figura 259 - Hidrômetro da Embasa em Outeiro .............................................................. 350 
Figura 260 - Lagoa na sede de Pradoso para fins não potáveis e dessedentação de animais
 ........................................................................................................................................... 351 
Figura 261 - Reservatório que atende parte da localidade de Saguim ............................ 351 
Figura 262 - Lagoa em Saguim para fins não potáveis e dessedentação de animais .... 352 
Figura 263 - Reservatório desativado em Lagoa de Maria Clemencia ............................ 352 
Figura 264 - Lagoa utilizada pelos moradores de Cachoeira das Araras ........................ 353 
Figura 265 - Cisterna para captação de água da chuva .................................................. 353 
Figura 266 - Torre de equilíbrio próximo a comunidade de Gameleira............................ 354 
Figura 267 - Fossa absorvente em Malhada .................................................................... 355 
Figura 268 - Fossa absorvente na sede de Pradoso ....................................................... 355 
Figura 269 - Disposição de águas cinza na sede de Pradoso ......................................... 356 
Figura 270 - Disposição de águas cinza nas ruas de Malhada........................................ 356 
Figura 271 - Destinação de águas servidas para irrigação em Cachoeira das Araras ... 356 
Figura 272 - Vias não pavimentadas da localidade de Saguim ....................................... 357 
Figura 273 - Vias não pavimentadas da localidade de Laranjeiras ................................. 357 
Figura 274 - Resíduos espalhados nas ruas de Cachoeira das Araras .......................... 359 
Figura 275 - Limpeza nas ruas da sede ........................................................................... 359 
Figura 276 - Acúmulo de entulho próximo a lagoa ........................................................... 360 
Figura 277 - Pedreira que fica dentro da comunidade de Saguim ................................... 360 
Figura 278 - Reservatório que atende a sede de Bate Pé, Ribeirão e Pau Ferro ........... 362 
Figura 279 - Lagoa utilizada como alternativa para o abastecimento local em Bate Pé . 362 
Figura 280 - Qualidade da água do poço local de Amargoso .......................................... 363 
Figura 281 - Sistema simplificado instalado pela Cerb em Salobro ................................. 363 
Figura 282 - Sistema simplificado de água de Poço de Aninha ....................................... 364 
Figura 283 - Sistema Simplificado de Boa Vista............................................................... 364 
Figura 284 - Moradora utilizando animais para pegar água no sistema de Boa Vista .... 365 
Figura 285 - Sistema Simplifica na localidade de Japão .................................................. 365 
Figura 286 - Casa da bomba do poço de Japão .............................................................. 366 
Figura 287 - Carro-pipa abastecendo reservatório que fica ao lado da Escola Municipal em 
Matinha .............................................................................................................................. 366 
Figura 288 - Cisterna para captação de água da chuva em Mota ................................... 367 
Figura 289 - Fossa absorvente de uma residência na sede de Bate Pé ......................... 368 
Figura 290 - Fossa absorvente de uma residência em Salobro....................................... 369 
Figura 291 - Fossa absorvente de uma residência em Braga ......................................... 369 
Figura 292 - Instalação sanitária de uma residência em Manoel Antônio ....................... 370 
Figura 293 - Disposição de águas servidas em Olhos d'água dos Monteiros ................. 370 
Figura 294 - Disposição de águas cinza na sede de Bate Pé.......................................... 371 
Figura 295 - Disposição de águas cinza na sede de Bate Pé.......................................... 371 
Figura 296 - Vias não pavimentadas da localidade de Poço de Aninha no distrito de Bate 
Pé ....................................................................................................................................... 372 
Figura 297 - Vias não pavimentadas da localidade de Matinha no distrito de Bate Pé .. 372 
Figura 298 - Locais com acúmulo de resíduos em Bate Pé ............................................. 373 
Figura 299 - Locais com acúmulo de resíduos em Bate Pé ............................................. 373 
Figura 300 - Acúmulo de resíduos próximo a escola municipal ....................................... 374 
Figura 301 - Lixeira da concessionária em uma praça de Bate Pé ................................. 374 
Figura 302 - Hidrômetro .................................................................................................... 376 
Figura 303 - Sistema de captação de água subterrânea ................................................. 376 
Figura 304 - Uso de Lagoa para fins não potáveis e dessedentação de animais ........... 376 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 305 - Hidrômetro instalado em Vereda do Progresso ........................................... 377 
Figura 306 - Captação em nascente na Fazenda Anteiro ................................................ 377 
Figura 307 - Cisterna em Fazenda Anteiro ....................................................................... 378 
Figura 308 - Reservação de água de carro-pipa em Fazenda Anteiro ............................ 378 
Figura 309 - Captação subterrânea em Corta Lote .......................................................... 378 
Figura 310 - Cisterna em Poço Verde .............................................................................. 379 
Figura 311 - Fossa absorvente na Sede do distrito .......................................................... 380 
Figura 312 - Fossa absorvente em precárias condições (Corta Lote) ............................. 380 
Figura 313 - Disposição de águas servidas em Vereda do Progresso ............................ 381 
Figura 314 - Águas servidas na Sede do distrito .............................................................. 381 
Figura 315 - Acúmulo de águas servidas em Corta Lote ................................................. 381 
Figura 316 - Processo erosivo em Corta Lote .................................................................. 382 
Figura 317 - Compartimento para acondicionamento de resíduos em Corta Lote .......... 383 
Figura 318 - Equipamentos de limpeza das vias .............................................................. 383 
Figura 319 - Carreamento de resíduos em Corta Lote ..................................................... 384 
Figura 320 - Hidrômetro localizado na Sede do distrito ................................................... 385 
Figura 321 - Poço particular na Sede do distrito .............................................................. 385 
Figura 322 - Reservatório na Sede do distrito .................................................................. 386 
Figura 323 - Cisterna localizada no Cedro ....................................................................... 387 
Figura 324 - Coleta de água de reservatórios vizinhos, no Cedro ................................... 387 
Figura 325 - Cisterna na Lagoa do Torquato .................................................................... 388 
Figura 326 - Reservatório localizado em Lagoa Danta .................................................... 388 
Figura 327 - Fossa absorvente em Lagoa Danta ............................................................. 389 
Figura 328 - Fossa absorvente na Sede do distrito .......................................................... 390 
Figura 329 - Fossa absorvente em Tabatinga 2 ............................................................... 390 
Figura 330 - Disposição de águas servidas em Lagoa Danta .......................................... 391 
Figura 331 - Área de disposição de águas servidas em Lagoa do Torquato .................. 391 
Figura 332 - Tubulação de águas servidas em Tabatinga 2 ............................................ 392 
Figura 333 - Reservatório da CERB para abastecimento da comunidade ...................... 394 
Figura 334 - Poço particular para captação de água ....................................................... 394 
Figura 335 - Cisterna para captação de águas de chuva ................................................ 394 
Figura 336 - Fossa absorvente com tampa de concreto .................................................. 395 
Figura 337 - Lançamento de efluentes para o quintal da residência ............................... 396 
Figura 338 - Local para queima de resíduos sólidos produzidos ..................................... 396 
Figura 339 - Hidrômetro instalado em residência no Tesoureiro ..................................... 398 
Figura 340 - Hidrômetro na Sede do distrito ..................................................................... 399 
Figura 341 - Hidrômetro em Lagoa do Boi........................................................................ 399 
Figura 342 - Hidrômetro em Lagoa José Luiz .................................................................. 399 
Figura 343 - Lago entre a Sede e Tesoureiro ................................................................... 400 
Figura 344 - Cisterna em Lagoa do Juazeiro ................................................................... 401 
Figura 345 - Novo sistema simplificado de captação subterrânea (Cerb) ....................... 401 
Figura 346 - Sistema simplificado de captação de água subterrânea – Quatis dos 
Fernandes .......................................................................................................................... 402 
Figura 347 - Cisterna em Baixão do Iguá ......................................................................... 403 
Figura 348 - Poço particular em Baixão do Iguá .............................................................. 403 
Figura 349 - Sistema simplificado de captação subterrânea, desativado – Baixão do Iguá
 ........................................................................................................................................... 404 
Figura 350 - Cisterna em Furadinho ................................................................................. 404 
Figura 351 - Captação subterrânea que abastece a localidade de Campo Formoso ..... 405 
Figura 352 - Reservatório desativado em Campo Formoso ............................................ 405 
Figura 353 - Abastecimento da comunidade de Rancho Alegre, por carro-pipa ............. 406 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 354 - Sistema de reservação de água de Carros-pipa ......................................... 407 
Figura 355 - Fossa absorvente na localidade de Batuquinho .......................................... 409 
Figura 356 - Fossa absorvente sem tamponamento adequado, em Cachoeira dos Porcos
 ........................................................................................................................................... 409 
Figura 357 - Fossa absorvente, sob banheiro, em Lagoa Formosa 2 ............................. 409 
Figura 358 - Fossa absorvente na Sede do distrito .......................................................... 410 
Figura 359 - Destinação de águas servidas para irrigação .............................................. 410 
Figura 360 - Tubulação de águas servidas em Furadinho ............................................... 411 
Figura 361 - Disposição de águas servidas em Lagoa do Boi ......................................... 411 
Figura 362 - Disposição de águas servidas em Lagoa do Juazeiro ................................ 412 
Figura 363 - Disposição de águas servidas na Sede do distrito ...................................... 412 
Figura 364 - Escoamento de efluentes do banheiro público ............................................ 413 
Figura 365 - Alagamento em via de acesso entre Cachoeira dos Porcos e Lagoa Formosa 
1 ......................................................................................................................................... 414 
Figura 366 - Processo erosivo em Rancho Alegre ........................................................... 414 
Figura 367 - Dispositivo para acondicionamento de resíduos da Sede do distrito .......... 415 
Figura 368 - Acondicionamento dos resíduos para posterior coleta, em São José ........ 416 
Figura 369 - Queima de resíduos em Quatis dos Fernandes .......................................... 416 
Figura 370 - Sistema simplificado de abastecimento em Faz. Salitre ............................. 419 
Figura 371 - Poço artesiano em Assentamento Caldeirão ............................................... 419 
Figura 372 - Cisterna de placas em Faz. Salitre .............................................................. 419 
Figura 373 - Cisterna de lona em Assentamento Mutum II .............................................. 420 
Figura 374 – Armazenamento em caixas d´água no Assentamento Monte das Oliveiras
 ........................................................................................................................................... 420 
Figura 375 - Armazenamento em caixas d´água no Assentamento Mutum II ................. 421 
Figura 376 - Poço artesiano desativado em Cortesia/Campo Grande ............................ 422 
Figura 377 - Área de localização do poço tubular que abastece a sede de Cercadinho 423 
Figura 378 - Reservatório de distribuição de água na sede ............................................. 423 
Figura 379 - Reservatório II de distribuição de água da Sede ......................................... 424 
Figura 380 - Reservatório de distribuição de água para Posto de Saúde ....................... 424 
Figura 381 - Fossa absorvente com tampa de cimento ................................................... 425 
Figura 382 - Fossa absorvente com tampa de lona ......................................................... 425 
Figura 383 - Disposição de águas servidas para irrigação .............................................. 426 
Figura 384 - Disposição de água servidas a céu aberto .................................................. 426 
Figura 385 - Erosão em vias vicinais ................................................................................ 427 
Figura 386 - Bueiro para drenagem de águas pluviais na sede....................................... 427 
Figura 387 - Canaleta para drenagem de águas pluviais na sede .................................. 427 
Figura 388 - Local de armazenamento de resíduos sólidos na sede .............................. 428 
Figura 389 - Sistema simplificado de abastecimento em Afrânio Fonseca ..................... 430 
Figura 390 - Sistema simplificado de abastecimento em Baixão ..................................... 430 
Figura 391 - Cisterna de placas em Barreiros do Rio Pardo ............................................ 431 
Figura 392 - Cisterna de lona e caixa d´água em Izídio ................................................... 431 
Figura 393 - Barragem em Brejo ....................................................................................... 432 
Figura 394 – Poço de captação em nascente para abastecimento da sede ................... 433 
Figura 395 - Reservatório de distribuição de água na sede ............................................. 433 
Figura 396 -Manancial de captação de água no Rio Pardo ............................................. 434 
Figura 397 - Equipamento de captação de água.............................................................. 435 
Figura 398 - Poço do Rio Pardo com baixo nível de água ............................................... 435 
Figura 399 - Acesso de animais ao local de captação ..................................................... 436 
Figura 400 - Reservatório de distribuição de água inativo ............................................... 436 
Figura 401 - Reservatórios apoiados inativos e sistema de tratamento de água ............ 436 



 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 402 - Reservatório inativo em Assentamento Cipó ............................................... 437 
Figura 403 - Reservatório inativo em Assentamento Caldeirão ....................................... 437 
Figura 404 - Reservatório inativo em Assentamento Mutum II ........................................ 437 
Figura 405 - Estação Elevatória de água em Cipó ........................................................... 438 
Figura 406 - Fossa absorvente sem tampa em Izídio ...................................................... 438 
Figura 407 - Fossa absorvente em Assentamento Baixão .............................................. 439 
Figura 408 - Disposição de águas servidas em Assentamento Baixão ........................... 439 
Figura 409 - Erosões em vias vicinais na sede de Inhobim ............................................. 440 
Figura 410 - Local de deposição e queima de resíduos na comunidade de Baixa da Porteira.
 ........................................................................................................................................... 440 
Figura 411 - Local de deposição resíduos em Abelhas ................................................... 441 
Figura 412 - Estações de Rádio Base instaladas em Vitória da Conquista: a) claro; b) nextel; 
c)oi; d) tim; d) vivo ............................................................................................................. 445 
Figura 413 - Acesso à rede de voz ................................................................................... 446 
Figura 414 - Acesso à rede de dados ............................................................................... 447 
Figura 415 - Localização dos postos pluviométricos registrados em Vitória da Conquista
 ........................................................................................................................................... 453 
Figura 416 - Pluviograma posto 0144002 ......................................................................... 453 
Figura 417 - Precipitação média mensal do período de 1934 a 1985 ............................. 454 
Figura 418 - Precipitação total - Vitória da Conquista ...................................................... 455 
Figura 419 - Hidrografia de Vitória da Conquista ............................................................. 456 
Figura 420 - Sub bacias Urbanas de Vitória da Conquista .............................................. 457 
Figura 421 - Curva IDF das precipitações máximas em Vitória da Conquista ................ 465 
 
  



 
 
 

 

 
 

 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
AAB – Adutora de Água Bruta 

AAT – Adutora de Água Tratada 

Agersa – Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 

ANA – Agência Nacional de Águas 

Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações 

ANC – Água não contabilizada 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANF – Água não faturada 

APA – Área de Proteção Ambiental 

APP – Área de Preservação Permanente 

BA – Bahia 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CAR – Cadastro Ambiental Rural 

CERB – Companhia de Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos da Bahia 

CETAS – Centro de Triagem de Animais Silvestres 

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

CMB – Conjuntos Motor-Bomba 

CN – Número da Curva 

Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COOPMAC – Cooperativa Mista Conquistense Ltda 

CRAS – Centros de Referência de Assistência Social 

CSP – Captação Superficial Água Fria  

DAFA – Digestores Anaeróbios e Fluxo Ascendente 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DEC: Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

DIC: Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora 

DICRI: duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora 

ou ponto de conexão 

DMIC: duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou por ponto de 

conexão 

DQO – Demanda Química de Oxigênio 

EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta 

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada 



 
 
 

 

 
 

 
 

Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A 

ETA – Estação de Tratamento de Água 

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 

FAPES – Fundação de Administração e Pesquisa Econômica Social 

FEC: Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

FEP – Fundação Escola Politécnica da Bahia 

FIC: Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora 

Finisa – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento  

Funasa – Fundação Nacional de Saúde 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICA – Índice de Conformidade de Água 

IFBA – Instituto Federal da Bahia 

IPD – Índice de Perda de Distribuição 

IPL – Índice de Perda por Ligação. 

IQE – Índice de Qualidade do Esgoto 

LTDA – Limitada 

NRCS – Natural Resources Conservation Service 

OG – Óleos e graxas 

OGU – Orçamento Geral da União 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil para o Interesse Público 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 

Pangea – Centro de Estudos Socioambientais  

PDAP – Plano Diretor do Distrito Aeroportuário 

PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Pemapes – Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário 

Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A 

PEV – Ponto de Entrega Voluntária 

PGRSS – Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

PH – Potencial de Hidrogênio  

Plansab – Plano Nacional de Saneamento Básico 

PMSA – Plano Municipal de Saneamento Ambiental 

PMVC – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

PSAB – Perda Sistema de Água Bruta 

PSP – Perda Sistema Produtor 



 
 
 

 

 
 

 
 

PST – Perda Sistema de Tratamento 

RAP – Reservatório Apoiado 

REL – Reservatório Elevado 

SAA – Sistema de Abastecimento de Água 

SCS – Soil Conservation Service 

SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura 

SEMAGRI – Secretaria Municipal de Agricultura 

SEMOB – Secretaria de Mobilidade Urbana 

SES – Sistemas de Esgotamento Sanitário 

SESEP – Secretaria de Serviços Públicos 

SIAA – Sistema Integrado de Abastecimento de Água 

SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 

SRH – Superintendência de Recursos Hídricos 

SS – Sólidos Sedimentáveis 

STE – Secretaria de Telecomunicações 

UESB – Universidade Estadual do Sudoeste Baiano 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

 



 
 
 

 

 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 07 – Tomo I – Relatório de Diagnóstico do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, Volume III – Diagnóstico do Saneamento Básico, 

Energia Elétrica e Telecomunicações parte integrante do sexto relatório técnico do Contrato 

no 019-35/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e a Fundação 

Escola Politécnica da Bahia – FEP, tendo como objeto a elaboração do Plano Estratégico 

Vitória da Conquista 2020 – Etapa I, concebido como um elenco orgânico e estruturado de 

projetos e ações a serem implementados no período 2017/2020 pela nova Administração 

Municipal. 

A Etapa I do Plano 2020, objeto do Contrato atual, compreende o desenvolvimento dos seguintes 

produtos: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; Plano Diretor Distrito Aeroportuário; 

Agência Reguladora Municipal e Termos de Referência para os Planos Municipais de 

Saneamento Básico, Meio Ambiente e Mineração. 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
 

2. INTRODUÇÃO 

A organização e o planejamento das ações potencializam a gestão dos serviços públicos e 

propicia melhorias para a população. No âmbito da infraestrutura urbana o saneamento básico é 

um fator de destaque.  

A abordagem desse fator no planejamento urbano ajuda a corrigir problemas imediatos por meio 

de ações de curto prazo, reduzindo improvisos e decisões de emergência. Tal planejamento 

também abre novas perspectivas ao município, uma vez que favorece a ampliação de aspectos 

relevantes para a gestão dos serviços em questão.  

Em um país, como o Brasil, em que milhões de brasileiros ainda não tem acesso à água e a 

coleta de esgoto, afetando diretamente a saúde pública, o planejamento dos serviços públicos e 

transformação do mesmo em políticas públicas deve ser tratado como prioridade das gestões 

municipais.  

Nesse contexto, o saneamento básico emerge como um dos pontos de vulnerabilidade da 

infraestrutura urbana (e rural), já que interfere diretamente o espaço da cidade e na dinâmica 

dos territórios, uma vez que ele auxilia na redução de doenças e proporciona um ambiente mais 

saudável, permitindo melhores condições sanitárias e higiênicas.  

Sendo assim, os aspectos do saneamento básico do município são de extrema relevância no 

planejamento urbano. No mesmo contexto devem estar a análise de energia elétrica e 

telecomunicações, que por sua vez, também são serviços básicos para que o município 

desenvolva suas atividades e promova qualidade de vida à população. No processo de 

planejamento será identificada a situação atual dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, bem como da energia 

elétrica e das telecomunicações, ou seja, será registrada a fotografia do momento atual do 

município, que permitirá que metas e projetos sejam propostos visando a universalização e 

melhoria da qualidade dos serviços prestados. O planejamento incluindo tais serviços públicos, 

componentes da infraestrutura municipal, poderá servir como uma importante ferramenta de 

gestão estratégica da Prefeitura e um suporte à organização das ações dos prestadores dos 

serviços.  

  



 
 
 

 

 

 
 

3. SANEAMENTO BÁSICO 

O Município de Vitória da Conquista é referência nacional em saneamento básico, notadamente 

nos serviços de água tratada, redução de perdas, coleta e tratamento de esgoto sanitário, 

assumindo a 4ª posição, entre os municípios brasileiros mais populosos, segundo o Ranking do 

Saneamento Básico publicado pelo Instituto Trata Brasil. A referência do Ranking é o ano 2018, 

utilizando dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico (SNIS) de 

2016. 

Os serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município de Vitória da 

Conquista são prestados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), por 

meio de Convênio de Cooperação assinado em 2016. Um vez que o serviço foi concedido à 

Embasa pelo governo municipal, esta deveria ser responsável também pelo abastecimento de 

água e esgotamento sanitário da zona rural. Contudo, em Vitória da Conquista a abrangência 

dos serviços da concessionária é pequena, de modo que a população utiliza soluções 

alternativas, tais como poções tubulares, cisternas e sistemas simplificados. 

A drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é um serviço prestado diretamente pela 

Prefeitura Municipal e os serviços referentes à coleta e transporte dos resíduos sólidos são 

realizados por meio de uma empresa privada, contratada pelo Município, sendo que o aterro 

sanitário fica a cargo da Administração Municipal.  

Desde o ano de 1997, o Município tem investido consideravelmente nas áreas de saneamento, 

cujo marco foi a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental - PMSA, em 1998. O 

referido Plano contemplou estudos nas áreas de abastecimento de água, resíduos sólidos, 

esgotamento sanitário e drenagem pluvial, incluindo proposições tanto para o Distrito Sede, 

como para os distritos rurais, tendo significativos resultados.  

O Quadro 1 traz os principais indicadores do saneamento básico municipal em Vitória da 

Conquista. 

  

http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/tabela-100cidades-2015.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/tabela-100cidades-2015.pdf


 
 
 

 

 

 
 

 

Quadro 1 - Principais indicadores do Saneamento Municipal 

Sistema de Esgotamento Sanitário  

População atendida – sede municipal 307.296 habitantes 

Nº de ligações de água 94.144 

Nº de economias de água 115.955 

Extensão da rede de distribuição de água 1.102.452m 

Índice de Atendimento Total de Água 99,45% 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

População atendida  289.166 habitantes 

Nº de ligações de esgoto 75.568 

Extensão da rede de esgoto 665 km 

Índice de cobertura de esgoto sanitário (Sede) 83,56 % 

Sistema de Drenagem Pluvial 

População atendida 150.000 habitantes 

Extensão da rede de drenagem pluvial (Sede) 91 km 

Sistema de Resíduos Sólidos 

População atendida 300.000 habitantes 

Volume de resíduos domésticos 215t/dia 

Volume de resíduos recolhido para reciclagem 2.070,9 t/ano 

Fontes: SESEP/SEINFRA/PMVC, Embasa., FAPES (2016). 

A descrição e análise das componentes do saneamento básico em Vitória da Conquista foram 

fundamentadas em dados coletados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 

(SNIS), informações de 2016, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

informações de 2010, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), informações de 

2016, 2017 e 2018, além de Relatório do Saneamento Básico – Gestão Municipal (1997 a 2016), 

elaborado pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista em 2016. Complementarmente 

foram realizadas campanhas de campo. 

 

3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A partir de dados levantados nos Censos 2000 e 2010 do IBGE, pôde-se obter um panorama 

geral das condições de abastecimento de água no município de Vitória da Conquista.  

Em relação às formas de abastecimento de água no município de Vitória da Conquista, verifica-

se que, para o Censo Demográfico de 2000, foram pesquisadas 03 formas: rede geral, 

poço/nascente e outras formas, enquanto no que se refere ao Censo 2010, foi inserido a forma 

de abastecimento através de cisterna para captação de água de chuva, carro-pipa e a categoria 

“rio, açude, lago ou mar”.  

Segundo IBGE, o componente Outras Formas considerada no censo de 2000 foi registrada 

quando a forma de abastecimento de água do domicílio era proveniente de carro-pipa, água da 



 
 
 

 

 

 
 

chuva armazenada de outra forma, rio, açude, lago e outras formas de abastecimento de água, 

diferente das descritas anteriormente. 

A Tabela 1 e Figura 1 mostram as formas de abastecimento identificadas em Vitória da Conquista 

para o ano 2000.  

Enquanto isso, a Tabela 2 e Figura 2 mostram as formas de abastecimento identificadas em 

Vitória da Conquista para o ano 2010. A Tabela 3 traz o detalhamento das formas de 

abastecimento de água para os distritos.  

Tabela 1 - Formas de abastecimento de água em Vitória da Conquista em 2000 

Forma de 
abastecimento de 

água 

Situação do domicílio 

Total % Urbana Rural 

Total 63552 100 55327 8225 

Rede geral 50716 79.8 50196 520 

Poço ou nascente 6566 10.33 2867 3699 

Outra forma 6270 9.87 2264 4006 

Fonte SIDRA (2018) 

 

Figura 1 - Formas de abastecimento de água em Vitória da Conquista em 2000 

 

Fonte SIDRA (2018) 
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Tabela 2 - Formas de abastecimento de água em Vitória da Conquista em 2010 

Formas de abastecimento de água   
Situação do domicílio 

Total % Urbano Rural 

Total 86460 100 77917 8543 

Rede geral 75488 87.31 73825 1663 

Poço ou nascente na propriedade 3732 4.32 1718 2014 

Poço ou nascente fora da propriedade 3149 3.64 1315 1834 

Carro-pipa 1899 2.20 69 1830 

Água da chuva armazenada  969 1.12 454 515 

Rio, açude, lago ou igarapé 463 0.54 83 380 

Outra 760 0.88 453 307 

Fonte SIDRA (2018) 

 

Figura 2 - Formas de Abastecimento de água em Vitória da Conquista, 2010 

 

Fonte SIDRA (2018) 
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Tabela 3 - Formas de abastecimento nos distritos de Vitória da Conquista 

DISTRITO 

2000 2010 

Total 

Rede de 
distribuição 

Poço ou 
nascente 

Outra 
Total 

Rede de 
distribuição 

Poço ou 
nascente 

Outra 

Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios % Domicílios % 

VITÓRIA DA CONQUISTA 54702 49361 90 3117 6 2224 4 76081 72284 95 2115 3 1682 2 

BATE-PÉ 1603 468 29 298 19 837 52 1019 502 49 10 1 507 50 

CABECEIRA DA JIBOIA 786 0 0 449 57 337 43 1007 30 3 476 47 501 50 

CERCADINHO 520 251 48 106 20 163 31 819 15 2 30 4 774 95 

DANTILÂNDIA 333 4 1 152 46 177 53 411 3 1 147 36 261 64 

IGUÁ 867 78 9 436 50 353 41 1068 314 29 100 9 654 61 

INHOBIM 1135 387 34 321 28 427 38 1570 339 22 280 18 951 61 

JOSÉ GONÇALVES 1779 117 7 780 44 882 50 1675 706 42 275 16 694 41 

PRADOSO 610 31 5 213 35 366 60 844 604 72 8 1 232 27 

SÃO JOÃO DA VITÓRIA 
(1) 

0 0 0 0 0 0 0 628 12 2 55 9 561 89 

SÃO SEBASTIÃO 704 11 2 428 61 265 38 917 628 68 158 17 131 14 

VEREDINHA 886 231 26 287 32 368 42 611 26 4 77 13 508 83 

Fonte: Adaptado de IBGE (2000,2010)



 
 
 

 

 

 
 

No ano 2000, de um total de 62.553 domicílios existentes, 50.716 recebiam água da rede geral, 

sendo 50.196 domicílios da zona urbana, e apenas 520 na zona rural. No ano 2010, do total de 

86.460 domicílios existentes em Vitória da Conquista, 75.488 recebiam água via rede geral, 

sendo 73.825 na zona rural e 1663 na zona urbana.  

Na sede Municipal, em 2010 foi verificado que 92,01% do atendimento era realizado pela rede 

geral, 2,17% por poços ou nascentes na propriedade e 2,21% declararam outras fontes de água. 

Nos Distritos de São Sebastião, Pradoso e Bate Pé a maior parte da população também era 

atendida pela rede geral de abastecimento de água. Já nos Distritos de Iguá, Dantilândia, 

Cabeceira do Jiboia, São João da Vitória, Veredinha, Cercadinho e Inhobim, a principal forma de 

abastecimento registrada foi “outras”. (IBGE, 2010).  

A Figura 3 apresenta as formas de abastecimento de água em Vitória da Conquista por bairro 

para o ano de 2010, enquanto a Figura 4 traz os mesmo dados por distrito. Dessa forma, é 

possível perceber que, exceto Cabeceira do Jiboia, os distritos mais próximos da sede têm maior 

representatividade da rede geral de água como forma de abastecimento. 

A Figura 3 cruza os dados do IBGE do ano de 2010, com o cadastro da rede de abastecimento 

de água da Embasa e permite observar que, como era de esperar, os locais onde a rede está 

mais adensada, foram os locais onde o censo indicou maior presença da referida rede.  



 
 
 

 

 

 
 

Figura 3 - Forma de abastecimento de água em Vitória da Conquista por bairro, 2010 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010) e Embasa (2019) 



 
 
 

 

 

 
 

 

Figura 4 - Formas de abastecimento existentes nos distritos de Vitória da Conquista em 2000 e 2010 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2000; 2010) 



 
 
 

 

 

 
 

No que se refere à Figura 4 é importante destacar que os dados quantitativos utilizados para 

fazer o gráfico são oriundos do Censo de 2000 e 2010, e sendo assim os limites do município e 

distritos utilizados foram desse mesmo ano. Contudo, verificou-se a existência de um limite mais 

recente, datado de 2015, mas tal polígono se refere apenas ao município e não traz informações 

das divisões distritais. 

3.1.1. Dados Operacionais 

Grande parte do município de Vitória da Conquista é abastecido pelo Sistema Integrado de 

Abastecimento de Água (SIAA), por meio de prestação de serviços da Empresa Baiana de Água 

e Saneamento S. A. (Embasa). Tal sistema teve operação iniciada em 1970, e é composto por 

Manancial, Captação, Adutoras, Estação de Tratamento de Água, Estações Elevatórias de Água, 

Reservatórios e Rede de Distribuição. 

Os municípios atendidos pelo referido sistema são: Vitória da Conquista, Belo Campo e 

Tremendal. As localidades atendidas são: Baixão, Bate Pé, Batuque, Braga, Cafezal, Caiçara, 

Campinhos/Simão, Distrito Industrial, Estiva, Gameleira, Itaipú, Iguá, Itapirema, José Gonçalves, 

Jurema, Lagoa das Flores, Malhada, Mamão, Pai Amaro, Pau Ferro I e II, Pé de Galinha, Peri-

Peri, Pradoso, Retiro, Ribeirão, Roçadomho, Saqui, Santa Marta/ Amaralina, São Domingos, São 

Joaquim I e II, São Sebastião, Mandacaru, União e Força e Zumbi dos Palmares. 

A população de Vitória da Conquista atendida pelo serviço de abastecimento de água prestado 

pela Embasa, correspondia a 328.152 habitantes em 2015, segundo a Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista. Segundo o SNIS (2015) a população urbana atendida pelo SIAA de Vitória 

da Conquista correspondia à 307.296 habitantes, como mostra o Quadro 2.  

Quadro 2 - Dados do Sistema de Abastecimento de Água – 2017 Sede Municipal 

Sistema de Abastecimento de Água 

População atendida pelo sistema de 
abastecimento de água - sede 

348.718 habitante 

Nº de ligações de água 94.166 

Economias de água 115.955 

Extensão da rede de distribuição de água 1.188.802 m 

Mananciais/Barragens Água Fria e Monos – Barragens Água Fria I e II  
Catolé – Barragem de nível Catolé e captação à fio d’água 
Gaviãozinho  

Extensão adutora de água bruta 42.301m 

Extensão adutora de água tratada 47.257m 

Estações Elevatórias 20und 

Estações de tratamento de água – ETA 3.960m³/h 

Reservatórios de distribuições 13und 

Fonte: SEINFRA/PMVC, Fapes (2016), SNIS (2015;2017). 



 
 
 

 

 

 
 

O croqui do sistema de produção e de distribuição do SIAA Vitória da Conquista - BA são 

apresentados pelas Figura 5 e Figura 6 respectivamente.  

A Figura 7 traz o levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista das 

localidades atendidas pelo Sistema de Abastecimento de Água do município.  



 
 
 

 

 

 
 

Figura 5 - Sistema Produtor - SIAA Vitória da Conquista 

 
Fonte: Embasa (2018)  



 
 
 

 

 

 
 

Figura 6 - Sistema de Distribuição - SIAA Vitória da Conquista 

 
Fonte: Embasa (2018)  



 
 
 

 

 

 
 

Figura 7 - Sistemas de Abastecimento de água de Vitória da Conquista 

 

Fonte: SEINFRA/PMVC, Fapes (2016). 



 
 
 

 

 

 
 

3.1.1.1. O Sistema de Abastecimento de Água de Vitória da Conquista 

O Sistema Integrado de Abastecimento de Vitória da Conquista - BA, utiliza água de 3 

mananciais, os quais são o rio Catolé, rio dos Monos e o rio Água Fria e fazem parte da 

bacia hidrográfica do rio Pardo. Todas essas captações estão localizadas no território do 

município de Barra do Choça.  

Nas bacias e margens dos referidos rios existem culturas agrícolas como café, banana, 

tomate e hortifrutigranjeiros, de modo que suas águas não estão protegidas de 

contaminação por defensivos agrícolas. 

No rio dos Monos a água é captada através de uma barragem no trecho onde ele se 

encontra com o rio Água Fria. A Figura 8 mostra o encontro dos rios. 

Figura 8 - Trecho de encontro dos rios Água Fria e dos Monos 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

O lago formado devido à existência da barragem de Água Fria se encontra com as margens 

degradadas e pouco protegidas. Existem evidências de eutrofização e possíveis pontos de 

poluição provenientes das propriedades que desenvolvem atividades agrícolas. 



 
 
 

 

 

 
 

A captação superficial Água Fria I (1CSP) está também localizada em Barra do Choça, nas 

coordenadas 14º 55’29,5’’ e 40º35’34,2’’, no rio Água Fria à montante de Água Fria II. A 

Figura 9 mostra a barragem de acumulação da captação Água Fria I. A Figura 10 ilustra o 

trecho a jusante da barragem de Água Fria I.  

Figura 9 - Barragem de acumulação da captação Água Fria I 

   

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Figura 10 - Trecho a jusante da barragem de Água Fria I 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

A barragem de Água Fria I foi a primeira barragem construída e possui capacidade de 3 

hm³. São verificadas à montante da barragem atividades agrícolas que contribuem com 

poluição difusa do lago em propriedades que captam água sem outorga de uso de água.  

Nessa barragem a descarga de fundo é liberada, entretanto, com a mínima abertura 

possível da válvula, de modo que a vazão à jusante é mantida também pela água que 

extravasa do poço de sucção.  



 
 
 

 

 

 
 

Nessa captação há uma estação elevatória que reúne toda água captada para enviar para 

a Estação de Tratamento de Água. 

A captação superficial Água Fria II (2CSP) está localizada em Barra do Choça nas 

coordenadas 14º54’43,1’’ e 40º34’16,4’’ na junção do rio dos Monos e rio Água Fria, e é 

realizada através de uma barragem de acumulação (Figura 11). 

Figura 11 - Barragem de acumulação - Captação Água Fria II 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

A barragem de Água Fria II, recebe ainda a água captada do rio Catolé para ser enviada 

juntamente com o volume captado nos demais mananciais para a Estação de Tratamento 

de Água. Tal barragem apresenta vertedouro de soleira livre e descarga de fundo.  

A descarga de fundo dessa barragem só é aberta quando a barragem verte, em março de 

2018 foi o último vertimento registrado.  

Desse modo, observa-se que não é praticada a liberação da vazão mínima remanescente 

estabelecida pela Instrução Normativa da Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) 

do estado da Bahia nº 01, de 27 de fevereiro de 2007. Essa normativa define que deve ser 

liberada todos os dias uma vazão correspondente à 20 % da vazão regularizada com 90% 

de garantia. 

De acordo com dados da Embasa a barragem de Água Fria II, uma das fontes de 

abastecimento de água do município de Vitória da Conquista, enfrentou uma queda abrupta 

do nível d’água no ano de 2016. O nível de água da barragem atingiu uma cota limite de 

emergência, forçando assim o racionamento hídrico na cidade. Esse racionamento foi 

ocasionado também pela redução significativa na vazão do rio Catolé, que, através da 

captação direta acima descrita, assegurava o abastecimento da cidade desde 2014, 

responsável por 45% da vazão de alimentação. Entretanto, em 2016, a adução baixou para 

20%, dificultando a manutenção do regimento de abastecimento por parte da Embasa.  



 
 
 

 

 

 
 

Em relação a Área de Proteção Ambiental (APA) do lago da barragem de Água Fria II, nota-

se que as restrições quanto à limites e atividades desenvolvidas definidas em lei também 

não são respeitadas. A margem direita do lago está completamente ocupada por atividades 

agrícolas, as quais contribuem com a poluição difusa dos corpos d’água. No lago (Figura 

12) também são verificadas captações para irrigação, as quais não são monitoradas, nem 

possuem outorgas de uso de água.  

Figura 12 - Lago da barragem de Água Fria II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Nas proximidades das barragens de Água Fria I e Água Fria II existe uma captação à fio 

d’água acionada sempre que os reservatórios precisam de reforço para o abastecimento, 

a Figura 13 a ilustra. 

Figura 13 - Captação a fio d'água rio Água Fria 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 



 
 
 

 

 

 
 

A barragem de Água Fria II possui capacidade de 6,458 hm³. Ela recebe ainda água 

captada do rio Serra Preta. A área do reservatório é de 100 km² e seu nível é monitorado 

três vezes por semana, enquanto a qualidade da água é monitorada semestralmente. 

O trecho do rio Catolé, no qual é feita a captação, encontra-se pouco degradado. A Figura 

14 ilustra as condições do trecho de captação do rio Catolé. 

Figura 14 - Trecho de captação no rio Catolé  

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

A captação superficial no rio Catolé (3CSP) está localizada em Barra do Choça nas 

coordenadas 14º 54’05,9’’ e 40º 29’26’’, e é feita com auxílio de barragem de nível e através 

de flutuantes. São seis conjuntos motor bomba (Figura 15) com 800 w de potência que 

trabalham juntos, sem reserva, e ainda uma bomba submersa de 300cv. 

Figura 15 - Barragem de nível da captação do rio Catolé 

 



 
 
 

 

 

 
 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Foi registrada uma cheia em 2015 entre os meses de maio e julho, fazendo com que o 

nível do rio Catolé no trecho da captação se elevasse e submergisse a barragem de nível. 

De acordo com relatos do Gerente do Escritório local, nos anos de 2013 e 2014 ocorreram 

chuvas frequentes em Barra do Choça (município onde estão localizadas as captações do 

SIAA de Vitória da Conquista). Entretanto, em 2015 o período de estiagem prevaleceu, 

comprometendo o abastecimento dos municípios dependentes do sistema, uma vez que 

esse abastecimento está diretamente relacionado ao volume de água que é retirado do rio 

Catolé. 

No rio Catolé está em processo de construção uma nova barragem que prevê o aumento 

da reserva hídrica para o sistema de abastecimento de água de Vitória da Conquista. A 

construção foi motivada principalmente pelo severo período de seca enfrentado entre os 

anos de 2012 e 2016.  

Ainda na sub-bacia do rio Catolé, foi implantada a captação do rio Gaviãozinho, afluente 

do rio Catolé. A captação do rio Gaviãozinho (Figura 16) está à jusante da captação do rio 

Catolé.  



 
 
 

 

 

 
 

Figura 16 - Captação rio Gaviãozinho 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

As três captações juntas enviam diariamente para o sistema de tratamento, de acordo com 

a Embasa (2015), o volume de 2.448 L e a capacidade do sistema é de 680 L/s. 

Visando o encaminhamento de solução definitiva para a crise de abastecimento de água 

em Vitória da Conquista, a Embasa iniciou a implantação da Barragem do Catolé, que 

possibilitaria incrementar em 600 l/s a disponibilidade hídrica para o atendimento à cidade. 

No entanto, a implantação do empreendimento encontra-se paralisada por demandas 

judiciais, e questionamentos já forma levantados quanto à capacidade do reservatório, da 

ordem de 25 milhões de metros cúbicos, de atender possível incremento das demandas a 

médio e longo prazos para a cidade de Vitória da Conquista. 

A partir da iniciativa do Governo Federal, através do Ministério da Integração Nacional, 

foram desenvolvidos os estudos e projetos, a nível executivo, da Barragem de Inhobim, 

localizada no rio Pardo, nas proximidades do distrito de Inhobim. Essa Barragem possuirá 

capacidade de acumulação total de 434,119hm³, com um volume de regularização de 

227,86 hm³/ano, garantindo uma vazão regularizada de 0,980 m3/s, o que praticamente 

dobraria a disponibilidade hídrica do SIAA Vitória da Conquista, após a implantação da 

barragem de Catolé.   

Porém, à viabilidade econômica da implementação desse empreendimento, orçado em 700 

milhões de reais mais custos operacionais, somado à construção de 80 km de adutora com 

desnível topográfico de 500m, deve ser avaliado para corroborar com decisões a respeito 

de sua implementação.  



 
 
 

 

 

 
 

Utilizando dados atualizados da Embasa, bem como considerando as projeções 

populacionais realizadas no âmbito desse trabalho e as variações diárias de consumo da 

população, pode analisar a capacidade do sistema de atender a demanda de água da 

população de Vitória da Conquista, frente à situação atual, após à implantação da 

barragem do Catolé e diante da hipótese de construção da Barragem de Inhobim. 

O Tabela 4 traz a oferta hídrica que as três situações consideradas podem proporcionar, 

ou seja, a atual sem a Barragem de Catolé, um futura após a construção da Barragem de 

Catolé e a terceira considerando a hipótese de construção da Barragem de Inhobim. 

Tabela 4 - Oferta hídrica do sistema de captação de água 

Situação 
Oferta 
Hídrica 

(L/s) 

Sem a barragem Catolé 519.48 

Com a barragem Catolé 919.08 

Com a barragem Inhobim 1571.76 

Fonte: Adaptado de Embasa (2019) 

O Tabela 5 por sua vez, evidência os resultados obtidos no cálculo de capacidade de 

atendimento à demanda calculada para os anos de 2018 e 2040. 

Tabela 5 - Capacidade de atendimento da demanda 

Ano 2018 2020 2030 2040 

Demanda Total (L/s) 887.07 909.29 1020.08 1130.33 

Demanda Urbana (L/s) 806.54 830.04 947.18 1063.75 

% atendimento total sem Catolé  58.56 57.13 50.93 45.96 

%atendimento total com Catolé 103.61 101.08 90.10 81.31 

% atendimento total com Inhobim 177.19 172.86 154.08 139.05 

% atendimento urbano sem Catolé 64.41 62.59 54.84 45.96 

% atendimento urbano com Catolé 113.95 110.73 97.03 86.40 

% atendimento urbano com Inhobim 194.88 172.86 165.94 194.88 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Nota-se a partir do Tabela 5 que atualmente o sistema de adução é capaz de atender 

aproximadamente apenas 58% da população total, e que com a implantação da barragem 

de Catolé atenderia 81% da população projetada para 2040. A barragem de Inhobim traria 

um incremento de 72% de água ao total de demanda necessário em 2020 e 39% em 2040. 

Contudo, para além da comparação simples de vazão que poderá ser disponibilizada, é 

importante ponderar os custos de implantação que para o caso da barragem de Inhobim 

que serão 5,4 vezes maior do que a barragem do Catolé, além das condições hídricas do 



 
 
 

 

 

 
 

rio e os custos de operação, já que adução da água do reservatório da barragem de 

Inhobim precisará vencer um desnível de 500 m em uma distância de 80km.  

Esta situação fica ainda mais agravada com os riscos das estiagens que periodicamente 

afetam os mananciais, levando aos racionamentos ocorridos nos últimos anos.  

É necessário, então, adotar estratégias de garantia do abastecimento de água no 

Município, assim como um planejamento visando a segurança hídrica. As definições das 

diretrizes para esse planejamento é o que se pretende realizar no âmbito do presente 

estudo. 

Todas as captações e barragens do sistema de abastecimento tratado possuem licença 

ambiental e outorga de usos de água. Apenas a licença da barragem de Água Fria II está 

sendo renovada. 

A Figura 17 traz a localização das barragens do SIAA de Vitória da Conquista distribuídas 

no Planalto da Conquista.



 
 
 

 

 

 
 

Figura 17 - Localização das barragens do Sistema de Abastecimento de água de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 



 
  
 

 

 

 
 

O Quadro 3 traz a descrição do sistema adutor do SIAA de Vitória da Conquista.  

Quadro 3 - Sistema Adutor do SIAA de Vitória da Conquista 

Trecho 

Tipo  

Material 

DN  
Tempo de 

Uso 
Extensão 

(m) 

Regime  
Nome do 

Manancial (AAB ou AAT) (mm) 
(gravidade ou 

recalque) 

EEB1/EEB2 AAB F°F°D DN 700 25 3.2 Recalque Rio dos Monos 

EEB2/EEB3 AAB AÇO DN 700 25 11.9 Recalque Rio Água Fria  

EEB2/EEB3 AAB F°F°C DN 600 48 11.9 Recalque Rio Água Fria  

EEB7/EEB6 AAB PEAD DN 400 5 24 Recalque Rio Catolé  

EEB7/EEB6 AAB F°F° DN 500 5 289 Recalque Rio Catolé  

EEB7/EEB6 AAB F°F° DN 700 5 28 Recalque Rio Catolé  

EEB6/EEB5 AAB F°F° DN 700 25 440 Recalque   

EEB5/EEB4 AAB F°F° DN 700 25 2.6 Recalque   

EEB4/EEB1 AAB F°F° DN 700 25 1.1 Recalque   

EEB4/EEB1 AAB F°F° DN 800 25 10.82 Gravidade    

EET2/RAP1 AAT AÇO DN 700 25 13.132 Recalque ETA 

EET1/RAP1 AAT F°F°D DN 550 48 12.98 Recalque ETA 

RAP1/RAP2 AAT F°F° DN 500 48 4.132 Gravidade    

RAP2/RAP3 AAT F°F° DN 500 48 640 Recalque   

RAP1/ REL2 AAT F°F° DN 400 48 6.135 Gravidade    

RAP2/ Z. 
BAIXA 

AAT F°F° DN 450 45 1.58 Recalque   

RAP3/RAP4 AAT AÇO DN 400 25 990 Recalque   

RAP4/RAP8 AAT F°F° DN 300  25 1.143 Recalque   

RAP1/RAP9 AAT F°F° DN 250 25 2.073 Recalque   

RAP4/RAP8 AAT F°F° DN 200 25 4.452 Recalque   

Fonte: Embasa (2018) 

Nota-se a partir do Quadro 3 que o sistema adutor possui 10 trechos de Adutora de Água 

Bruta (AAB) e 10 de água tratada (AAT), dos 20 trechos apenas 3 operam por gravidade.  

O SIAA de Vitória da Conquista possui uma Estação de Tratamento de Água (ETA), com 

dois módulos. O mais novo foi construído em 1998 ao lado do módulo antigo (Figura 18). 

A ETA está localizada nas coordenadas geográficas 14º 52’19,3’’ e 40º 41’ e 17,7’’. O 

Quadro 4 traz detalhes operacionais da ETA.  



 
  
 

 

 

 
 

 

 

Quadro 4 - Dados da ETA 

Nome da 
ETA 

Tipo da ETA 
Horas de 
operação/ 

dia 

Localização 
e Coord. 

Geográficas 

Tipo de 
Tratamento 

Capacidade 
Nominal 

Etapas do 
Tratamento 

de Água 

Tipo de 
Tratamento 

do lodo 

Local de 
disposição 

do lodo 

Nº de 
Filtros 

ETA VDC Convencional 21 

Lat. 14° 52' 
19,3” 
Long. 40° 41' 
17,7” 

Convencional 3.960 m³/h 

Coagulação, 
Floculação, 
Decantação, 

Filtração, 
Desinfecção 

e 
Fluoretação 

BAG 
Aterro 

sanitário 
12 

Fonte: Embasa (2018) 



 
  
 

 

 

 
 

Figura 18 - Módulo 1 (antigo) da ETA de Vitória da Conquista 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

A ETA é do tipo convencional com capacidade nominal de 3.960m³/h operando 21 horas por 

dia. As etapas do tratamento presentes nas ETA são coagulação, floculação, decantação, 

desinfecção e fluoretação.  

O módulo antigo da ETA, da década de 70, possui decantadores de fluxo laminar, enquanto 

o módulo novo (da década de 90) possui decantadores de altas taxas, ou seja, com módulos 

de decantação. A vazão atual da ETA é de 1.501.949 m³/d.  

A ETA possui 12 filtros (de 160m³ cada), e 6 deles são lavados durante o dia e os outros 

seis durante a noite. O ciclo de lavagem dos 5 decantadores são de 45 dias. No total são 36 

floculadores mecânicos, sendo 24 da parte nova e 12 na parte antiga. A frequência de troca 

da areia dos leitos filtrantes é anual. 

A água de lavagem das unidades da ETA (decantador, floculador e filtro) é encaminhada 

para reservatório de aproveitamento, passando por uma filtragem e retornando para o 



 
  
 

 

 

 
 

tratamento. O lodo é enviado para bags e a água que é separada dele também retorna para 

o tratamento. Como citado anteriormente, para otimizar o adensamento do lodo um polímero 

é utilizado.  

As águas de lavagem das unidades da ETA, incluindo decantador, floculador e filtros, são 

enviados para o reservatório de reaproveitamento (Figura 19 e Figura 20) de onde a água 

será novamente inserida no sistema de tratamento. 

Figura 19 - Reservatório de armazenamento da água de lavagem dos filtros 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Figura 20 - Reservatório da água de lavagem de decantadores e floculadores 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

O lodo dos decantadores quando retirados são encaminhados para o tanque de 

acumulação (Figura 21) de onde segue para bags (Figura 22).  



 
  
 

 

 

 
 

Figura 21 - Reservatório de armazenamento do lodo dos decantadores 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Figura 22 – Sistema de desidratação do lodo da ETA 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

A vazão tratada atualmente pela ETA é de 1.292.544 m³/mês.  

O sistema de abastecimento de água de Vitória da Conquista trabalha atualmente com 

uma vazão de 45.553 m³/dia, sendo o volume aduzido 1.409.027m³/mês. O histórico de um 



 
  
 

 

 

 
 

ano (novembro de 2017 a outubro de 2018) do volume tratado na ETA é apresentado no 

Quadro 5. 

Quadro 5 - Registro de Volume tratado na ETA de Vitória da Conquista 

Mês/Ano 
Volume tratado (produzido) – 

m³/mês 

Novembro /2017 1363498 

Dezembro /2017 1435592 

Janeiro /2018 1414612 

Fevereiro /2018 1384348 

Março /2018 1477486 

Abril /2018 1354321 

Maio /2018 1386822 

Junho /2018 1303226 

Julho /2018 1338781 

Agosto /2018 1410310 

Setembro /2018 1441462 

Outubro /2018 1507629 

Fonte: Embasa (2018) 

A vazão de entrada (bruta) média da ETA é de 2400m³/h e de saída (tratada) é de 2380 

m³/h. 

A capacidade da ETA é de 1100 l/s, sua vazão de operação de 667l/s. A ETA, cujos 

decantadores são de fluxo laminar, possui capacidade de 380 l/s, enquanto a que possui 

decantadores de altas taxas apresenta capacidade de 720 l/s. O funcionamento da ETA 

ocorre de 21 h às 18h, parando às 18h por conta do horário de ponta. 

O volume total produzido por ano é 16.818087 m³/ano, o volume médio produzido é de 

1.401.507 m³/mês, o volume micromedido é de 894.082 m³/mês, enquanto o volume 

estimado é de 23.591 m³/. Volume consumido (m³/mês), mês a mês nos últimos 12 meses 

pode ser verificado no Quadro 6. 

  



 
  
 

 

 

 
 

Quadro 6 - Registro de Volume consumido em Vitória da Conquista  

Mês/Ano Volume consumido - m³/mês 

Novembro /2017 890.400 

Dezembro /2017 931.999 

Janeiro /2018 910.268 

Fevereiro /2018 929.963 

Março /2018 928.298 

Abril /2018 934.665 

Maio /2018 924.868 

Junho /2018 922.995 

Julho /2018 902.330 

Agosto /2018 882561 

Setembro /2018 939.989 

Outubro /2018 913757 

Fonte: Embasa (2018) 

O volume total consumido ao ano considerado pela Embasa para 2018 é de 

11.012.093m³/ano e o volume médio consumido ao mês é de 917.674m³. O volume faturado 

anual é de 12.443.493m³ e a média mensal é de 1.036.957 m³. O volume perdido por mês é 

de 460859 m³/mês totalizando 5530311 m³ por ano.  

Os produtos químicos utilizados no tratamento da água são sulfato de alumínio, cloro 

gasoso, fluorsilicato de sódio, cal hidratada e flúor. 

A coagulação da água é realizada através da adição de sulfato de alumínio líquido, a cal 

hidratada para correção do pH e polímero (fluorsilicato de sódio) para adensamento do lodo 

dos decantadores. 

O flúor e o cloro são adicionados à água tratada em um reservatório enterrado localizado 

abaixo dos filtros. Para desinfecção é utilizado o cloro gás, sendo que três cilindros ficam 

instalados – 1 em uso e 2 em espera. Um cilindro dura cerca de 5 a 6 dias, dependendo da 

qualidade da água.  

Os parâmetros de qualidade da água na saída da ETA fornecidos pela Embasa 

correspondem aos valores que seguem: 

 Cor: 5 uc; 
 Turbidez: 0,10 ntu;  
 pH: 6,8;  
 Residual de cloro: 2,2 mg/l;  



 
  
 

 

 

 
 

 Residual de flúor: 0,5 mg/l 

 

O índice de conformidade de Água (ICA) registrado em 2018, segundo dados da 

concessionária, foi de 99,63%. 

A análise bacteriológica da água tratada é realizada com água coletada na saída da ETA, 

análise essa que é realizada de acordo com a Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério 

da Saúde. As análises físico-químicas são realizadas a cada duas horas, conforme a 

mesma portaria.  

Os resíduos de produtos químicos, bem como suas embalagens são reunidos e enviados 

para o almoxarifado da Embasa em Salvador de onde são devolvidos para o fabricante. 

A ETA possui laboratório físico-químico para realização de análises e controle de qualidade 

da água tratada. A análise da água tratada é realizada a cada duas horas, enquanto da 

água bruta é realizada apenas uma vez por dia. A Figura 23 apresenta as condições desse 

laboratório. 

Figura 23 - Laboratório da ETA  

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

O SIAA de Vitória da Conquista possui 20 reservatórios dentro do município. Desses, 3 

estão próximos à captação do rio Catolé, que funcionam como poços de sucção, 1 

reservatório no distrito de José Gonçalves, 1 reservatório no distrito de Bate Pé e um outro 

no distrito de Dantelândia. Dos 14 reservatórios de distribuição situados na sede de Vitória 

da Conquista 12 são apoiados e 2 são elevados. O Quadro 7 apresenta os Reservatórios 

do sistema e suas características. No Quadro 7 não estão apresentados 5 reservatórios, 

sendo que 3 desses entraram em operação no final de 2018.  
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Quadro 7 - Descrição dos reservatórios 

Reservatório 
Tipo 

(EL/AP) 
Capacidade 

(m³) 

Cota 
Terreno 

(m) 

Cota 
Fundo 

(m) 

NA máx 
(m) 

Forma 
(retangular/ 

circular) 
Material 

Cota máx. do setor 
de abastecimento 

Localização e Coordenada 
Geográfica 

Serra 
Apoiado 
(03 un) 

5.750 984,2 984,8 996,3 Circular Concreto 974 
Lat. 14° 51' 43,3” – Long. 
40° 48' 24,5” 

Sá Barreto 
Apoiado 
(02 un) 

2.600 943 943 948 Retangular Concreto 933 
Lat. 14° 50' 43,9” – Long. 
40° 50' 15,1” 

A Nascimento Apoiado  2.600 975     Retangular Concreto 965 
Lat. 14° 50' 26,1” – Long. 
40° 50' 06,3” 

A Nascimento Apoiado  300 1015     Circular Concreto 1.005,00 
Lat. 14° 50' 12,8” – Long. 
40° 49' 59,9” 

Cruzeiro Apoiado  500 1066,3 1065 1070 Circular Concreto 1.005,00 
Lat. 14° 49' 57,3” – Long. 
40° 49' 56,7” 

Guarani Apoiado  300 1015     Circular Concreto 1.098,00 
Lat. 14° 50' 13,0” – Long. 
40° 50' 28,3” 

Batalha Apoiado  10 1108     Retangular Concreto 961 
Lat. 14° 49' 46,1” – Long. 
40° 51' 48,7” 

Dist. Industrial Elevado 150 953 974,13 971,18 Circular Concreto 917 
Lat. 14° 49' 19,0” – Long. 
40° 49' 18,7” 

Hosp. Base Elevado 200 907,1 933,3 927,3 Circular Concreto 1.040,00 
Lat. 14° 52' 51,5” – Long. 
40° 51' 00,4” 

Fonte: Embasa (2018) 
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Os reservatórios apoiados próximos à captação do rio Catolé estão associados às Estações 

Elevatórias de água bruta 6, 5 e 4 respectivamente. Possuem capacidade de 700m³, 

entretanto, trabalham com lâmina d’água de apenas 1,5m. Tais reservatórios funcionam 

como poços de sucção para que o sistema não seja prejudicado caso alguma das 

elevatórias, aos quais estão associados, parem de funcionar devido a quedas de energia 

elétrica, já que apenas algumas elevatórias possuem geradores.  

As Figura 24 e Figura 25 apresentam os reservatórios apoiados da EEAB 6 e EEAB 4 

respectivamente.  

Figura 24 - Reservatório Apoiado da EEAB 6 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Figura 25 - Reservatório Apoiado da EEAB 4 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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O Reservatório Apoiado 1 (RAP 1), o principal reservatório do sistema, possui três câmaras 

que trabalham em conjunto e totalizam uma capacidade de 17280 m³. Esse reservatório 

(Figura 26) foi construído para possibilitar que o sistema de tratamento não trabalhasse no 

horário de ponta.  

Figura 26 - Sinalização e cercamento do RAP 1 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

O Reservatório Apoiado 7 (RAP 7) está localizado no bairro Nova Cidade. Ele possui 

capacidade de 500m³ e recebe água enviada pela Elevatória do RAP1. A Figura 27 

apresenta o RAP 7, assim como, evidência suas condições de cercamento, sinalização e 

acesso. 
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Figura 27 - Reservatório apoiado 7 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

O Reservatório Elevado 1 (REL 1), observado na Figura 28, apresenta 150 m³ de capacidade 

de armazenamento e abastece o centro industrial, Lagoa das Flores e o bairro Mirasol. Antes 

desse reservatório existem 3 estações elevatórias de água tratada (EEAT). 
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Figura 28 - Reservatório Elevado 1 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

O Reservatório Apoiado 8 (RAP 8), apresentado na Figura 29, está localizado no ponto mais 

alto de Vitória da Conquista, no bairro Bruno Bacelar, à uma cota de 1108 m. Sua capacidade 

de armazenamento é de 1000m³. Existem três EEAT à montante desse reservatório e ele 

distribui água até um ponto 30km distante. 

Figura 29 - Reservatório apoiado 8 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Os Reservatórios Apoiados 6 e 5 (RAP 6 e 5) possuem capacidade de armazenamento de 

500 m³. O RAP 6, localizado no bairro Guarani, é apresentado pela Figura 30 e o RAP 5 na 

Figura 32.  
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Figura 30 - Reservatório Apoiado 6 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Figura 31 - Reservatório Apoiado 5 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

O Reservatório Apoiado 4 (Figura 32) possui capacidade de armazenamento de 300 m³, e 

está localizado no Alto Cruzeiro. 

Figura 32 - Reservatório Apoiado 4 

 

Fonte: Fapes (2015) 
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O Reservatório Apoiado 3 (Figura 33) está instalado na parte mais baixa do Sistema e possui 

capacidade de armazenamento de 2.600 m³.   

Figura 33 - Reservatório Apoiado 3 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

No bairro Alto Maron está localizado o Reservatório Apoiado 2 (RAP 2), observado na Figura 

34. Ele possui duas câmaras de armazenamento de 2.600m³.  

Figura 34  - Reservatório Apoiado 2 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

O último reservatório do Sistema de Abastecimento de Água de Vitória da Conquista é o 

Reservatório Elevado 2 (REL 2), localizado no bairro Felícia, com 200 m³ de capacidade de 

armazenamento, que pode ser observado na Figura 35.  
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Figura 35 - Reservatório Elevado 2 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Existem reservatórios também nos bairros Nossa Senhora Aparecida (Figura 36), Bruno 

Bacelar (Figura 37), Senhorinha Cairo (Figura 38), Cidade Serrana (Figura 39), Miro Cairo 

(Figura 40), sendo que os 3 últimos foram construídos e entraram em operação em 2018.  

Figura 36 - Reservatório Apoiado - Nossa Senhora Aparecida 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 37 - Reservatório apoiado - Bruno Bacelar 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Figura 38 - Reservatório apoiado - Senhorinha Cairo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 39 - Reservatório apoiado - Cidade Serrana 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Figura 40 - Reservatório apoiado – Miro Cairo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

A Figura 41 traz o reservatório do distrito de José Gonçalves. 



 
 
 

 

 

65 
 

Figura 41 - Reservatório de José Gonçalves 

 

 
 

Fonte: Fapes (2015) 

 

O SIAA de Vitória da Conquista possui 1.188.802 m de extensão de rede de distribuição de 

água. O Quadro 8 traz a descrição dos trechos da rede de distribuição. 
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Quadro 8 - Descrição da rede de distribuição 

Extensão (m) Material DN (mm) 

23.078 PVC DN 32 

6.099 CA DN 50 

759.587 PVC DN 50 

72 CA DN 75 

732 F°F° DN 75 

84.231 PVC DN 75 

1.823 CA DN 100  

3.862 F°F° DN 100  

140.806 PVC DN 100  

6.541 PVC DN 140 

180 F°F° DN 150 

49.351 DEFºF° DN 150 

23.407 PVC DN 150 

369 CA DN 200 

28.952 DEFºF° DN 200 

15.636 PVC DN 200 

294 CA DN 250 

3.833 F°F° DN 250 

7.481 DEFºF° DN 250 

1.376 AÇO DN 300 

9.028 F°F° DN 300 

9.19 DEFºF° DN 300 

572 AÇO DN 350 

4.232 F°F° DN 350 

410 CA DN 400 

3.516 F°F° DN 400 

53 AÇO DN 500 

597 F°F° DN 500 

2.052 F°F° DN 550 

897 F°F° DN 600 

Total 1.188.802     

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

A Figura 42 traz a localização dos elementos que compões o Sistema de Abastecimento 

de Água de Vitória da Conquista em relação aos bairros do município.
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Figura 42 - Localização dos componentes dos sistemas de abastecimento de água de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Elaborado por Fundação Escola Politécnica da Bahia (2019) a partir de Embasa (2019) e IBGE (2010)
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De acordo com o Gerente do Escritório Local da Embasa de Vitória da Conquista, existe 

cadastro atualizado da rede, assim como macromedição na entrada e na saída dos 

reservatórios e 98% de micromedição. Existem ainda pontos de descarga devidamente 

protegidos.  

No SIAA de Vitória da Conquista os pontos críticos são de pressões máximas que variam 

de 80 a 100 mca, nos bairros Vila Serrana, Nossa Sra. Aparecida, Guarani e Ibirapuera. 

Os pontos de pressões mínima identificados apresentam de 10 a 20 mca, nos bairros 

Patagônia, Caverna, Renato Magalhães e Morada dos Pássaros. A pressão máxima na 

rede é de 1150 mca na região próxima ao Hospital Esaú Matos, e a mínima é 5 mca, no 

Bairro Nossa Senhora Aparecida.  

A rede de distribuição apresenta grande quantidade de trechos em DN 32, o que traz 

problemas à distribuição, e possui também encrustrações nos trechos de ferro fundido. 

O abastecimento é de forma contínua, entretanto, segundo a Embasa (2018) em eventos 

de paralizações a população é comunicada através de rádio, jornal, blog e rede de 

televisão. Os problemas que possam ter causado as referidas paralizações são 

solucionados em um prazo de 2 a 3 dias. 

Em caso de pane importante no sistema convencional a solução adotada para 

abastecimento é a utilização de carros-pipa. 

A medidas de controle de perdas existentes são o Programa Com + Água e um programa 

interno. Em relação ao controle de qualidade da água, a Embasa realiza do monitoramento 

do cloro residual na rede, e existe o Programa Vigias da Água administrado pela Prefeitura.  

Não existe Plano de Emergências e Contingências para o Sistema Integrado de 

Abastecimento de Água de Vitória da Conquista. 

3.1.1.2. População atendida 

Adicionalmente aos dados cedidos pela Embasa e aqueles disponibilizados no sistema do 

IBGE, o Sistema Nacional de Saneamento (SNIS) possui informações anuais a respeito do 

abastecimento de água dos municípios. Tal sistema é alimentado pelo titular do serviço 

municipal ou pelo prestador do serviço. Os dados disponíveis no SNIS para Vitória da 

conquista correspondem ao período de 1996 a 2017.  
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De acordo com a série histórica do SNIS, a população total atendida por abastecimento de 

água em Vitória da Conquista correspondia em 2017 a 348.718 habitantes, a quantidade 

de ligações ativas eram de 94.025, e eram 107.586 economias. A extensão de rede de 

água é de 1.188,802 km.  

A Tabela 6 e a Figura 43 apresentam a série histórica da população total e urbana atendida 

pelo sistema de abastecimento de Vitória da Conquista. 

Tabela 6 - Série Histórica da População atendida por abastecimento de água em Vitória da 
Conquista de 1996 a 2017 

Ano de 
Referência  

População (Habitantes)  

 Total do 
município (Fonte: 

IBGE) 

Total atendida com 
abastecimento de 

água  

Urbana do 
município 

(Fonte: IBGE) 

Urbana atendida 
com 

abastecimento 
de água  

2017 348718 348718 312209 312209 

2016 346069 346069 309838 309838 

2015 343230 343230 307296 307296 

2014 340199 340199 304582 304582 

2013 336987 330148 301707 301707 

2012 315884 315884 282813 282813 

2011 310129 295864 277660 277660 

2010 306866 276633 274739 274739 

2009 318901 279565 274012 279565 

2008 313898 265639 269714 265639 

2007 308204 255464 264821 255464 

2006 290042 255986 249215 255986 

2005 285927 251276 245680 251276 

2004 281684 243143 242034 243143 

2003 274016 224542 235445 224542 

2002 270364 226325 232307 226325 

2001 267189 220777 229579 220777 

2000 262494 238572 225545   

1999 253587 207520 213940   

1998 249997 198683 210911   

1997 246410 178379 207885   

1996 242155 176000 204295   

 Fonte: SNIS (2017) 
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Figura 43 - Série Histórica da População atendida por abastecimento de água em Vitória da 
Conquista de 1996 a 2017 

  

Fonte: SNIS (2017) 

É possível observar que em 18 anos o percentual de atendimento do sistema de 

abastecimento de água saltou de 72, 68% em 1996 para 100%, alcançado em 2014.  

Nota-se, que a partir de 2014 a concessionária (que envia os dados de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário para o SNIS) passou a considerar a universalização do 

acesso ao abastecimento de água no município de Vitória da Conquista, ou seja, a partir 

desse ano registra-se que 100% da população possuía acesso à água. Já para a população 

urbana de Vitória da Conquista, segundo os dados do SNIS, o percentual de 100% de 

atendimento foi alcançado em 2010. Essa consideração de 100% de atendimento pode ser 

bastante otimista, visto que a população da zona rural do município ainda não possui 

atendimento universal do serviço de abastecimento de água, e apenas parte dos distritos 

possuem localidades atendidas pela Embasa.  

Pode-se citar que Cabeceira da Jiboia, Veredinha, Inhobim e Cercadinho não possuem 

abastecimento de água via concessionária, e que o percentual de atendimento em 

Dantilância, São João da Vitória e Iguá é ainda pequeno. 

É possível observar que em 2010 a população total atendida pelo sistema de 

abastecimento de água em Vitória da Conquista foi de 276.633 habitantes, o que 

correspondeu a 90.15% de toda a população. O Censo do IBGE por sua vez registrou que, 

em 2010, 87.31% da população urbana (incluindo sede municipal e sedes distritais) era 
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atendida por rede de abastecimento de água. Dessa forma, mesmo se tratando de fontes 

de informações distintas, e essas possuírem metodologias diferentes de coleta de dados, 

as informações apresentam coerência, já que o Censo considera como zona urbana 

também as sedes distritais. 

3.1.1.3. Ligações e Economias 

Na Tabela 7 é possível identificar que Vitória da Conquista, em 2017, possuía 115.834  

economias ativas, com 92,88 % de micromedição, podendo-se considerar um elevado 

índice de micromedição. O abastecimento das referidas economias se dava através de 

94.025 ligações ativas, das quais 99,95 % são também medidas. Em 2018 esse índice foi 

de 99,96%, segundo a Embasa, indicando um pequeno aumento do monitoramento da 

distribuição.  

Tabela 7 - Nº de ligações e economias do SIAA de Vitória da Conquista 

Ano de 
Referência  

Nº de ligações 
ativas de água 

(Ligações) 

Nº de ligações ativas 
de água micromedidas 

(Ligações) 
% 

Nº de economias 
ativas de água 
(Economias) 

Nº de economias 
ativas de água 
micromedidas 
(Economias) 

% 

2017 94025 93977 99.95 115834 107586 92.88 

2016 94166 93811 99.62 115955 107614 92.81 

2015 93189 92170 98.91 114078 105459 92.44 

2014 90141 89962 99.80 109788 101133 92.12 

2013 84657 83967 99.18 103466 95050 91.87 

2012 79957 79419 99.33 98473 90217 91.62 

2011 74859 71801 95.91 91281 83342 91.30 

2010 71686 66883 93.30 86272 78589 91.09 

2009 68603 58145 84.76 82406 75158 91.20 

2008 65940 50199 76.13 78289 71414 91.22 

2007 63882 51114 80.01 75313 68673 91.18 

2006 60724 48962 80.63 71197 64935 91.20 

2005 58009 47615 82.08 67192 61356 91.31 

2004 55238 46368 83.94 62827 57639 91.74 

2003 51683 46414 89.81 58339 53670 92.00 

2002 48368 45848 94.79 54768 50441 92.10 

2001 27556 26788 97.21 52792 48708 92.26 

2000 46074 44309 96.17 56003 49628 88.62 

1999 46837 40253 85.94 52097 48037 92.21 

1998 50528 41052 81.25 56576 51292 90.66 

1997 46156 35241 76.35 52081 46840 89.94 

1996 44578 25590 57.40 50553 45307 89.62 

 Fonte: SNIS (2017) 
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Figura 44 - Nº de ligações e economias do SIAA de Vitória da Conquista 

 

Fonte: SNIS (2017) 

3.1.1.4. Volumes operacionais 

No que se refere ao volume de água micromedido (Tabela 8), para o ano de 2017, foi 

registrado um valor de 94.81% do volume total consumido, sendo que o maior índice 

apresentado entre 1996 e 2017 foi em 2015.  

Esse comportamento mostra tendência do aumento da hidrometração no município, 

havendo uma redução do ano de 2004 até o ano de 2008. Os valores voltam a reduzir em 

2008, aumentando em 2009 e apresentando nova redução apenas em 2016. As oscilações 

devem estar relacionadas às expansões das redes que logo são acompanhadas pelo 

refinamento da micromedição.  
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Tabela 8 - Volumes de água produzido, consumido e faturado nos SIAA de Vitória da 
Conquista  

Ano de 
Referência  

Volume de 
água produzido 
(1.000 m³/ano) 

Volume de 
água tratada 

em ETAs 
(1.000 m³/ano) 

 Volume de 
água 

micromedido 
(1.000 m³/ano) 

 Volume de 
água 

macromedido 
(1.000 m³/ano) 

Volume de 
água 

consumido  
(1.000 m³/ano) 

Volume de 
água 

faturado 
(1.000 

m³/ano) 

2017 14463.07 14463.07 10029.14 10410.66 10577.4 14201.9 

2016 14304.01 14304.01 10573.1 14530.06 11395.38 16067.36 

2015 16241.13 16241.13 11037.48 16443.2 11600.41 15460.42 

2014 15579.48 15579.47 10893.74 15766.36 11501.92 15082.46 

2013 14113.95 13950.94 10061.91 13950.94 10602.37 13868.27 

2012 13354.16 13309.88 9985.66 13309.88 10658.54 13534.92 

2011 14988.14 14900.33 10222.57 14900.33 10990.6 13198.83 

2010 14431.39 14343.97 9541.51 14343.97 11354.94 12628.37 

2009 14429.78 14351.75 8416.72 14351.75 11303.8 12038.13 

2008 14056.77 13979.4 8190.69 13396.89 11268.81 12086.68 

2007 14300.45 14300.45 8188.82 14298.56 10736.25 11619.24 

2006 13955.15 13955.15 7776.48 13955.15 10211.71 11081.51 

2005 13391.56 13391.56 7705.11 13391.56 9804.05 10635.24 

2004 12996.65 12996.65 7485.09 12996.65 9129.62 9952.02 

2003 12775.8 12755.8 7756.3 12755.8 8650.8 9524.1 

2002 12544 12544 7375 12543 7933 8906 

2001 12498.59 12498.59 7362 12498.59 7937 8927.5 

2000 11981.49 11981.49 7053 11981.49 8167.17 8817.02 

1999             

1998 11206.7 11206.7 6548.2   7818.2 8357.6 

1997 10585 10585 4672 0 7628.5 7300 

1996 11899 11899 4818   7738 7263.5 

Fonte: SNIS (2017) 

Comparando-se os valores de volumes de água micromedido e o consumido também é 

possível identificar uma diferença entre eles. 

A diferença entre o volume consumido e o micromedido ocorre, pois, esse último 

representa o volume medido pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de água, 

sem incluir os volumes estimados para os usuários não medidos, que o primeiro considera. 
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Com relação ao volume faturado, observa-se que no período entre os anos de 1998 e 2017 

ele foi sempre superior ao micromedido, o que indica que a grande maioria dos 

consumidores não ultrapassou o consumo mínimo mensal.  

Comparando-se o volume micromedido com o volume produzido apresentado na Tabela 

6, verifica-se que nos últimos 7 anos, o último supera em mais de 60% o primeiro e de 1996 

a 2009 é superior a 30%, evidenciando um gargalo existente no sistema de distribuição.  

Por outro lado, o volume macromedido superou o volume produzido de 2014 a 2016, e 

esteve bem próximo ao produzido em 2017, e de 2009 a 2013.  

Segundo a Embasa, a macromedição já atinge 100% do sistema de abastecimento. O 

histórico da micro e da macromedição demonstra os esforços da concessionária em 

melhorar a eficiência do sistema de abastecimento de água e controlar suas perdas. 

O índice de hidrometração representado pela proporção entre ligações de água ativas e 

ligações de água micromedidas, para 2017, segundo SNIS, foi de 99,79%. O índice de 

micromedição relativo ao volume disponibilizado foi de 70,93%, enquanto índice de 

macromedição foi de 70.44%, diferente de 2016 que foi de 100%. Esses últimos 

indicadores confirmam as boas condições e a eficiência do sistema de abastecimento de 

água no Município.  

3.1.1.5. Perdas 

A Tabela 9 apresenta os índices de perdas do sistema de abastecimento de água em 

Vitória da Conquista. O índice de perdas na distribuição é calculado pela razão entre o 

volume de água não consumido e a soma do volume de água produzido com volume de 

água tratada importada e o volume de água de serviço, ou seja, volume de água produzida. 

Por outro lado, o índice de perdas no faturamento é calculado pela razão entre o volume 

não faturado e o volume de água produzido. 
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Tabela 9 - Histórico do índice de perdas do SIAA de Vitória da Conquista 

Ano de 
Referência  

Índice de 
perdas na 

distribuição 
(percentual) 

 Índice de 
perdas 

faturamento 
(percentual) 

 Índice 
bruto de 
perdas 
lineares 

(m³/dia/Km) 

 Índice de perdas 
por ligação 
(l/dia/lig.) 

2017 26.59 1.43 8.7 111.53 

2016 19.76 -13.14 6.5 82.08 

2015 27.62 3.54 10.45 132.31 

2014 24.36 0.81 9.93 116.11 

2013 24.47 1.21 10.95 114.35 

2012 17.47 -4.8 7.56 79.86 

2011 24.31 9.1 11.98 131.99 

2010 19.97 11 9.84 110.7 

2009 20.98 15.85 10.54 119.89 

2008 19.23 13.37 9.55 113.3 

2007 25.1 18.95 12.98 158.29 

2006 26.14 19.85 13.27 166.83 

2005 25.93 19.65 12.83 166.06 

2004 29.13 22.75 14.83 192.36 

2003 31.72 24.83 17.25 220.18 

2002 36.22 28.4 20.59 325.23 

2001 32.67 24.26 18.52 286.61 

2000   26.41     

1999         

1998   25.42     

1997         

1996         

 Fonte: SNIS (2017) 

Figura 45 - Índice de perdas do SIAA de Vitória da Conquista 

 

Fonte: SNIS (2017) 
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Nota-se, a partir da Tabela 9, que o maior índice de perdas é no sistema de distribuição, 

estando sempre abaixo de 38%. Os índices apresentados por Vitória da Conquistas podem 

ser considerados muito bons, quando comparados a outros municípios do estado da Bahia 

que possuem índice de perdas médio de 38,4% de acordo com SNIS (2016).  

Nos últimos 10 anos o índice de perdas na distribuição esteve abaixo de 30%, chegando a 

17, 47 % em 2012. Esses índices indicam que a eficiência do sistema de abastecimento 

não está muito comprometida, já que grande parte da água produzida é consumida. Além 

disso, os valores indicam que a operação do sistema tem sido bastante eficiente no 

combate às perdas e que o déficit na micromedição identificada na Tabela 8 não tem 

grande impacto no índice de perdas, mas o ótimo desempenho da macromedição colabora 

concretamente com a manutenção das perdas.  

Os dados referentes à 2018, fornecidos pela Embasa, evidenciam um índice de perdas 

(Tabela 10) de 33,4%, o que demonstra um aumento em relação ao ano de 2016. Contudo, 

o valor para 2018 ainda figura abaixo da média do estado da Bahia, e se enquadra dentro 

da meta estabelecida para os municípios no Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab, 2014).  

Tabela 10 - Perdas em Vitória da Conquista 

Índice* Valor (%) 

PSP 0,5 

PSAB 0,0 

PST 0,5 

IPD 33,4  

ANC 33,0 

ANF 25,8 

IPL 157,4 
Fonte: Embasa (2018) 

*PSP- perda sistema produtor; PSAB - perda sistema de água bruta; PST - perda sistema de tratamento; IPD 

– índice de perda de distribuição; ANC - água não contabilizada; ANF - água não faturada; IPL - índice de perda 

por ligação. 

Em relação às perdas de faturamento total, Vitória da Conquista figura como o munícipio 

com menor índice do Brasil. O município também detém o posto de menor índice de perdas 

por ligação, sendo este de 111,53 l/dia/hab. Tais indicadores confirmam o 

comprometimento da administração da prestadora de serviço com a eficiência e qualidade 
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dos serviços prestado, além do controle da água distribuída e do reaproveitamento da água 

de lavagem que ocorre na ETA.  

Contudo, é preciso ponderar os valores apresentados no que se refere às perdas, visto 

que os sistemas de abastecimento no Brasil, no geral, não conseguem atingir índices 

inferiores à 20%, devido a questões operacionais, financeiras e de gestão. Além disso, o 

município de Vitória da Conquista, como já citado anteriormente, possui elevado déficit de 

oferta de água para fins de abastecimento, uma vez que as reservas existentes não 

correspondem à demanda existente, e a região é afetada por períodos de estiagens 

frequentes, o que torna frequente os episódios de falta d’água e racionamento. Sendo 

assim, o bom desempenho operacional avaliado unicamente através dos números, para 

esse sistema, pode estar influenciado pela quantidade e frequência de água ofertada. 

3.1.1.6. Paralisações e Intermitência 

Em relação às paralisações no sistema de distribuição (Tabela 11) por ano, apenas nos 

anos 2001, 2004, 2005, 2009,2010, 2013 não foram registradas ocorrências como mostra 

a Tabela 11. Contudo, em 2009 e 2010 a concessionária informou que economias foram 

atingidas por paralisações, o que torna ambos os dados (quantidade de paralisações e 

economias atingidas) duvidosas. 

Em 2012 ocorreram 82 paralisações, caracterizando um ano anômalo em relação aos 

demais, uma vez que a grande maioria dos anos da série passaram apenas por uma 

paralização. Nesse ano se iniciou um período de intensa seca na região, que pode estar 

relacionada com o número de ocorrência de paralisações.  

O número de economias atingidas nos anos de 2017, 2016, 2015 e 2012 é maior do que o 

número de economias existentes, pois provavelmente as paralizações que atingiram essas 

economias, as atingiram mais de uma vez. 
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Tabela 11 - Paralisações do SIAA de Vitória da Conquista (2000 a 2016) 

Ano de 
Referência  

Quantidades de paralisações 
no sistema de distribuição de 

água (Paralisações/ano) 

 Duração das paralisações 
(soma das paralisações 

maiores que 6 horas no ano) 
(Horas/ano) 

Quantidade de economias 
ativas atingidas por 

paralisações (Economias/ano) 

2017 1 14 95344 

2016 2 31 2.336 

2015 13 296 239.968 

2014 5 66 540.303 

2013 0 0 0 

2012 82 492 1.333.174 

2011 1 24 91.145 

2010     94.189 

2009     90.412 

2008 1 0   

2007 1 12 68.842 

2006 1 12 68.842 

2005       

2004       

2003 1 0 58.549 

2002 1 55 5.729 

2001 0 0 0 

2000 1 8 58.465 

Fonte: SNIS (2017) 

A Tabela 12 traz os episódios registrados de intermitência em Vitória da Conquista.  

Tabela 12 - Intermitência em Vitória da Conquista 

Ano de Referência 
Economias atingidas por 

intermitências 
Duração média das 

intermitências (horas/anos) 

2017 57.441,93 72,00 

2016 57.339,53 72,00 

2015     

2014 39.766,22 269,33 

2013 2.299,24 48,00 

2012 94.762,00 48,00 

2011     

2010 258,00 3,82 

2009     

2008     

2007 1,00 0,32 

2006     

2005     

2004     

2003 160,00 3,00 

2002 3.919,00 95,00 

2001 52.030,00 2,33 

2000     

1999     

1998     

1997     

1996     

Fonte: SNIS (2018) 

A Tabela 12 reforça que o ano de 2012 foi especialmente problemático para o 

abastecimento de água em Vitória da Conquista, uma vez que 94.762 economias foram 
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atingidas por intermitência, sendo o maior valor da série. O ano de 2014, apesar de possuir 

registros de intermitência menores do que 2017 e 2016, foi o ano em que as intermitências 

tiveram maior duração, o que o torna um ano igualmente crítico.  

3.1.1.7. Consumo de Energia 

A energia elétrica utilizada nos SIAA de Vitória da Conquista (Tabela 13) é empregada 

principalmente nos Conjuntos Motor-Bomba – CMB, sendo esta indispensável para que 

não ocorra paralisações nos sistemas. A progressão do consumo de energia elétrica nestes 

sistemas é reflexo do aumento da demanda de produção de água, quando os CMB passam 

a ser mais exigidos, funcionando mais horas por dia ou então sendo substituídos por 

conjuntos mais potentes (e que consequentemente consomem mais energia elétrica).  

Na Tabela 13, nota-se um aumento de 46,58% do consumo de energia entre 2003 e 2017. 

O aumento deve estar relacionado principalmente ao aumento de demanda e a instalação 

de novas estações elevatórias. Contudo, observa-se que o incremento no consumo 

corresponde às 3,32% ao ano em 13 anos, o que pode ser considerado razoável.  

Tabela 13 - Consumo de energia elétrica para abastecimento de água (2003 a 2017) 

Ano de 
Referência 

Consumo total de energia elétrica nos 
sistemas de água (1.000 kWh/ano) 

2017 23.127,43 

2016 25.851,50 

2015 26.365,99 

2014 25.466,19 

2013 18.137,77 

2012 18.321,51 

2011 19.928,57 

2010 18.960,26 

2009 17.907,72 

2008 19.237,54 

2007 17.863,28 

2006 17.959,37 

2005 17.145,05 

2004 18.057,00 

2003 15.778,00 

Fonte: SNIS (2017) 
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3.1.1.8. Receitas operacionais e arrecadação total 

A Tabela 14 mostra as receitas operacionais, assim como a arrecadação total, no período 

de 2000 a 2017 no SIAA de Vitória da Conquista. Enquanto isso, na Figura 46 é possível 

acompanhar a evolução desses ao longo do tempo. 

Receita operacional total, de acordo com SNIS, corresponde à soma das receitas 

operacionais diretas e indiretas. A receita operacional direta, por sua vez, é a soma do 

valor faturado anual resultantes exclusivamente da cobrança de tarifas, com o valor 

faturado da água exportada para outros agentes distribuidores e o valor faturado anual 

decorrente do esgoto bruto importado. A receita operacional indireta é o valor faturado 

anual decorrente da prestação de outros serviços vinculados aos serviços de água ou de 

esgotos, mas não contemplados na tarifação, como taxas de matrícula, ligações, 

religações, sanções, conservação e reparo de hidrômetros, acréscimos por 

impontualidade, e outros. Por fim, a arrecadação total é o valor anual efetivamente 

arrecadado de todas as receitas operacionais. 

Tabela 14 - Receitas operacionais e a arrecadação total nos SIAA em Vitória da Conquista, 

de 1996 a 2017. 

Ano de 
Referência 

 Receita 
operacional 
direta total 
(R$/ano) 

Receita 
operacional 

direta de água 
(R$/ano) 

Receita 
operacional 

direta de 
esgoto 

(R$/ano) 

Receita 
operacional 

indireta 
(R$/ano) 

Receita 
operacional 

total (direta + 
indireta) 
(R$/ano) 

Arrecadação 
total (R$/ano) 

2017 92.806.719,97 54.327.482,81 38.479.237,16 3.645.228,86 96.451.948,83 88.901.383,22 

2016 83.025.253,94 49.341.705,34 33.683.548,60 3.730.863,73 86.756.117,67 81.229.070,04 

2015 77.324.636,98 47.073.334,36 30.251.302,62 3.587.737,59 80.912.374,57 77.982.486,45 

2014 68.631.013,49 42.671.758,78 25.959.254,71 2.973.044,60 71.604.058,09 69.141.998,67 

2013 58.492.213,98 37.534.520,62 20.957.693,36 3.033.915,44 61.526.129,42 59.789.240,67 

2012 53.912.300,86 34.762.182,92 19.150.117,94 2.535.437,09 56.447.737,95 53.904.387,61 

2011 49.204.036,00 31.687.416,00 17.516.620,00 2.548.799,00 51.752.835,00 50.116.959,00 

2010 40.432.790,00 25.826.383,00 14.606.407,00 2.423.053,00 42.855.843,00 43.437.673,00 

2009 36.137.714,34 22.976.198,97 13.161.515,37 2.418.140,70 38.555.855,04 36.898.665,34 

2008 31.885.031,97 20.472.438,73 11.412.593,24 2.201.958,81 34.086.990,78 33.675.198,84 

2007 28.005.617,00 18.048.178,60 9.957.438,40 1.685.077,51 29.690.694,51 30.034.485,01 

2006 24.354.822,45 15.599.411,50 8.755.410,95 2.072.291,54 26.427.114,00 25.322.353,13 

2005 21.323.367,24 14.115.887,20 7.207.480,04 1.817.771,00 23.141.138,24 22.804.062,73 

2004 17.779.180,57 11.872.495,95 5.906.684,62 1.456.232,70 19.235.413,27 18.296.236,00 

2003   10.671.180,02 5.032.798,91   12.558.405,81 16.916.220,00 

2002 12.545.083,95 8.586.125,00 3.958.958,95 507.417,77 13.052.501,72 13.080.458,48 

2001 11.666.873,00 8.179.874,00 3.486.999,00 2.003.045,00 13.669.918,00 12.889.974,40 
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Ano de 
Referência 

 Receita 
operacional 
direta total 
(R$/ano) 

Receita 
operacional 

direta de água 
(R$/ano) 

Receita 
operacional 

direta de 
esgoto 

(R$/ano) 

Receita 
operacional 

indireta 
(R$/ano) 

Receita 
operacional 

total (direta + 
indireta) 
(R$/ano) 

Arrecadação 
total (R$/ano) 

2000   7.016.661,00 2.575.466,00     10.990.618,68 

1999             

1998   6.613.928,53 2.641.547,36     7.797.844,37 

1997 7.210.172,51 6.008.575,33 1.201.597,18       

1996            

Fonte: SNIS (2018) 

Figura 46 - Receitas Operacionais Totais e Arrecadação Total no SIAA em Vitória da 
Conquista de 1996 a 2017 

 

Fonte: SNIS (2018) 

As receitas operacionais totais, como visto ,se dividem em diretas e indiretas, e é possível 

observar na Figura 47 que as receitas indiretas são pouco significativas quando 

comparadas com as diretas, ou seja, a receita operacional total é composta 

majoritariamente pelas receitas diretas. 
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Figura 47 - Receitas operacionais anuais diretas e indiretas 

 

Fonte: SNIS (2018)  
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Tabela 15 - Investimentos no SIAA e SES de Vitória da Conquista 

Ano de 
Referência 

Investimento 
realizado em 

abastecimento de 
água pelo 

prestador de 
serviços (R$/ano) 

Investimento 
realizado em 
esgotamento 
sanitário pelo 
prestador de 

serviços (R$/ano) 

Investimento com 
recursos próprios 

realizado pelo 
prestador de 

serviços. 
(R$/ano) 

Investimento 
com recursos 

onerosos 
realizado pelo 
prestador de 

serviços. 
(R$/ano) 

Investimento com 
recursos não 

onerosos 
realizado pelo 
prestador de 

serviços. 
(R$/ano) 

Investimentos 
totais realizados 
pelo prestador de 
serviços (R$/ano) 

Investimento 
com recursos 

próprios 
realizado pelo 

estado 
(R$/ano) 

Investimento 
com recursos 

onerosos 
realizado pelo 

estado 
(R$/ano) 

Investimento 
com recursos 
não onerosos 
realizado pelo 

estado (R$/ano) 

Investimentos 
totais realizados 

pelo estado 
(R$/ano) 

2017 10.258.849,65 2.904.734,24 7.876.025,62 227.931,14 7.092.047,51 15.196.004,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 2.318.264,59 1.871.856,89 4.290.699,43 0,00 1.002.669,69 5.293.369,12 55.036,73 0,00 0,00 55.036,73 

2015 2.554.060,26 3.426.980,67 5.834.690,81 0,00 2.436.741,85 8.271.432,65 436.346,30 0,00 6.924.490,77 7.360.837,07 

2014 31.310.373,38 1.235.306,22 7.147.785,36 0,00 29.284.096,66 36.431.882,02         

2013 43.334.733,36 6.509.224,89 45.091.262,26 584.459,00 6.453.939,31 52.129.660,57         

2012   13.953.000,00 2.626.000,00   11.327.000,00           

2011 157.000,00 4.883.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00 5.040.000,00         

2010   23.153.000,00     23.153.000,00           

2009   20.073.000,00 3.089.000,00   16.984.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

2006 0,00 302.000,00 0,00 0,00 302.000,00 302.000,00         

2005 25.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00         

2004 46.574,00 310.000,00 0,00 0,00 356.574,00 356.574,00         

2003 0,00 612.186,00 0,00 0,00 612.186,00 612.186,00         

2002 451.064,00 732.024,00                 

2001     525.236,00   60.278,00           

2000 0,00 590.945,00                 

1999 573.328,03 84.153,27                 

1998 2.934.939,00 0,00                 

1997 15.671.735,00 78.000,00                 

1996 1.343.354,00 754.712,00                 

Fonte: SNIS (2018) 
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Em 2017 foi realizado um investimento no abastecimento de água do município de R$ 

10.258.849,65 e em 2016 foi de R$ 2.318.264,59. O investimento total em 2017 foi de R$ 

15.196.004,27 chegando a um investimento per capita de R$ 43,56/hab.  

3.1.1.9. Tarifa 

A principal fonte de receitas da Concessionária está relacionada à cobrança ao usuário. A 

tarifa, no entanto, é definida através de instrumentos legais aplicados pela Agência 

Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia – Agersa.  

Segundo a Embasa, os serviços de abastecimento de água são cobrados por meio de nota 

fiscal/conta ou fatura relativo aos serviços executados em determinado período. A estrutura 

tarifaria é composta por 04 (quatro) categorias:  

I - Categoria Residencial;  

Subcategorias: intermediária, normal, veraneio e social.  

• Intermediária: residências com área construída menor ou igual a 60 m², 

padrão Coelba mono ou básico, dotadas de no máximo dois banheiros, com 

até no máximo oito pontos de utilização de água e inexistência de piscina  

• Social: residências cadastradas e enquadradas no Programa Bolsa Família.  

• Normal: Qualquer residência não enquadrada nas categorias residencial 

Intermediária e Residencial Social.  

• Veraneio: Residências localizadas nas cidades balneárias, estações termais 

com utilização sazonal.  

II - Categoria Serviços, Comercial e outras atividades 

Subcategorias: serviços, comércio e outras atividades, pequenos comércios, filantrópica e 

derivação rural de água bruta.  

 Serviços, comercio e outras atividades: estabelecimentos comerciais e 

congêneres, cinemas, hotéis, hospitais, escolas, estabelecimentos 

prestadores de serviços (indústria e comercio varejista) e outros prestadores 

de serviços. 

 Pequenos Comércios: pequenos estabelecimentos comerciais, não 

localizados em shopping centers ou galerias, que possuam no máximo um 
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ponto de água e não a utilizem como atividade final (farmácias, sapatarias, 

armarinhos, barbearias, pequenos armazéns).  

 Filantrópica: entidades filantrópicas autorizadas pela Diretoria Executiva 

(conforme Norma complementar à RD 263/92).  

 Derivação Rural de Água Bruta: abastecimento de água, para consumo 

residencial, através de derivações rurais.  

III - Categoria Industrial 

Subcategoria: Construção Civil e Industrial.  

 Construção Civil: construções de prédios ou conjuntos habitacionais com 

cinco ou mais unidades. Vale ressaltar que para as construções de imóveis 

com até quatro unidades consumidoras faturadas, a tarifa será aplicada 

como se os Prédios ou Conjuntos já estivessem concluídos.  

 Industrial: indústrias em geral.  

IV - Categoria Pública 

 Publica: estabelecimentos públicos não residenciais. Segundo a Embasa, a 

tarifa de água compreende uma importância mínima fixa (tarifa mínima) 

equivalente ao consumo de 10 (dez) metros cúbicos (m³) de água, o que se 

aplica a todas as categorias de consumo. Se a economia demandar um 

volume mensal maior do que este limite mínimo, a tarifa será diferenciada 

de acordo com a faixa do consumo e da categoria em que esta unidade foi 

enquadrada. As tarifas são reajustadas anualmente, por meio de resoluções 

do ente regulador. Os valores atuais das tarifas são definidos pela 

Resolução Agersa Nº 002/2014, de 17/04/2014, que dispõe sobre o reajuste 

tarifário anual e aplicação da quarta e última parcela referente à revisão 

extraordinária de tarifas da Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. 

(Embasa); homologa a majoração das tarifas e dá outras providências.  

Sendo assim, a cobrança em Vitória da Conquista tem sido realizada conforme tarifas 

apresentadas na Tabela 16, que traz informações do período de 1996 a 2017. Destaca-se 

que a tarifa de água desagregada para o ano de 2017 foi de R$ 3.90 /m³, para água, R$ 

3,28 /m³ para esgoto, e a média de R$ 3,58 /m³.  
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Tabela 16 - Tarifa média praticada 

Ano de 
Referência 

Tarifa 
média 

praticada 
(R$/m³) 

Tarifa 
média de 

água 
(R$/m³) 

Tarifa 
média de 

esgoto 
(R$/m³) 

2017 3,58 3,90 3,28 

2016 2,87 3,13 2,63 

2015 2,82 3,10 2,53 

2014 2,65 2,88 2,41 

2013 2,58 2,75 2,37 

2012 2,45 2,57 2,25 

2011 2,30 2,40 2,13 

2010 1,97 2,04 1,86 

2009 1,85 1,90 1,76 

2008 1,65 1,69 1,57 

2007 1,50 1,55 1,41 

2006 1,36 1,40 1,28 

2005 1,27 1,32 1,17 

2004 1,14 1,19 1,06 

2003   1,12 0,95 

2002 0,91 0,96 0,82 

2001 0,88 0,91 0,81 

2000       

1999       

1998       

1997       

1996       

    
Fonte: SNIS (2018) 

 

3.1.2. Ações do PMSA implementadas 

O PMSA de Vitória da Conquista foi elaborado 10 anos antes da promulgação da Lei 

Federal nº 11.445/2007, considerada o marco Legal do saneamento básico no Brasil.  

Tal PMSA, não foi transformado em Lei Municipal, como viria a exigir a Lei Federal em 

2007 (todos os municípios devem elaborar seus Planos Municipais de Saneamento Básico, 

e tal plano deverá ser transformado em Lei Municipal, que definirá metas de execução e 

investimento para o setor no horizonte de 20 anos). 

Ainda que não tenha sido criada a Lei do Saneamento Ambiental, a partir do PMSA de 

Vitória da Conquista, algumas das ações elencadas nesse plano como essenciais foram 
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implementadas, tornando esse marco municipal ainda mais pioneiro para o estado da 

Bahia. As ações implementadas abrangeram as 4 componentes do Saneamento Básico, e 

serão descritas a seguir.  

As principais metas estabelecidas no PMSA, em 1998 para o abastecimento de água 

foram:  

 

a) aumentar a produção de água para 1.100 l/s, no horizonte de 2008; 

b) aumentar a reservação para 6.700m³, no horizonte de 2008;  

c) implantar 479km de rede de distribuição na primeira e segunda etapa, no horizonte 

de 2008; 

d) atingir 80% de micromedição, no horizonte de 2008; 

e) expansão do sistema para atender 100% da população urbana, no horizonte de 

2008; 

f) As áreas periféricas e rurais, não contempladas nos estudos e projetos do SAA 

poderão ser abastecidas com o aproveitamento do potencial hídrico subterrâneo 

através de poços artesianos. 

 

Dentre as ações previstas para melhoria da prestação do serviço de Abastecimento de 

Água em Vitória da Conquista, àquelas que foram efetivamente implementadas são: 

 

a) Existência de política para o uso e a ocupação do solo urbano, devidamente 

articulado com as políticas de saneamento básico (esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, drenagem urbana e resíduos sólidos). O Plano Diretor 

Urbano de 2006, legalmente estabelecido, propõe diretrizes e ações para todas as 

zonas de ocupação e áreas críticas tanto na Sede, quanto nos Distritos. O Município 

também vem cumprindo a determinação legal e estabelecendo exigências aos 

novos empreendimentos de urbanização para promover a 

implantação/complementação da rede de abastecimento de água como forma de 

minimizar os impactos da urbanização; 

b) O Índice de Atendimento Total de Água no Município no ano 2000 era de 72%, 

considerando todo o território municipal. Já em 2015 este índice atingiu 99,45%. A 

política municipal de expansão do atendimento da rede de abastecimento de água, 

voltada aos Distritos e Povoados foi determinante para promover tal expansão, uma 
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vez que o Contrato de Concessão que vigeu entre agosto/1996 e agosto/2016 

previa exclusivamente a implantação de rede de abastecimento de água na Sede 

do Município. Os recursos utilizados para a expansão e manutenção da rede foram 

notadamente provenientes da Embasa e do Orçamento Geral da União - OGU. Esta 

rede foi edificada nos últimos 19 anos e encontra-se em operação pela 

Concessionária Embasa, compreendendo as seguintes linhas: 

 

- V. da Conquista - Pradoso - Bate Pé: povoados de Saguim, Baixão, Malhada, 

Jurema, Gameleira, Laranjeira, São Joaquim, Braga, Mamão, Pau Ferro, Santa 

Helena, Lagoa de Maria Clemência e Oiteiro; 

- Barra do Choça - São Sebastião - José Gonçalves: e o povoado de Itaipu; 

- V. da Conquista aos povoados de Tapirema, Vereda e Cabeceira; 

- V. da Conquista, Lot. Chácaras Guarani e Pov. de São Domingos, Etelvino 

Campos; 

- V. da Conquista – Dist. de Dantilândia – Dist. São João da Vitória – Município de 

Belo Campo: povoados de São José, Lagoa de José Luís e Vereda do 

Progresso; 

- V. da Conquista - povoados de Pedra Branca e assentamento Casulo; 

 

Além destes sistemas executados e operados pela Embasa, também foram 

implantados sistemas em diversos distritos, povoados e assentamentos, tanto pela 

Companhia de Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos da Bahia – CERB, 

entre outros, como pelo próprio Município: 

 

- Assentamentos: Zumbi dos Palmares, União e Força, Santa Marta e Amaralina, 

Olho D’água (CERB); 

- Cercadinho, Conquista do Rio Pardo, Lagoa e Caldeirão, Cipó, Mutum I e II, 

Baixão (CERB); 

- Tigre, Cedro, Assent. União, Baixão, Cercadinho, Inhobim, Abelhas, Veredinha, 

Poço Verde, Corta Lote, Roseira, Rancho Alegre, Campo Formoso, Furadinho, 

Mãe Eleotéria, Baixa da Porteira, Sossego de Joaquim Vaqueiro, Matinha, 

Queimadas, Poço de Aninha, Landim, Faz. Lixa, Limeira, Distrito Cabeceira da 

Jiboia, Periquito, Casa de telha, Lajedinho (PMVC); 
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c) A produção total de água para o Município saltou de 11.981.495m³ no ano 2000 

para 15.991.665 m³ em 2015. A principal ação foi a construção da adutora, tomada 

d´água e elevatórias no Rio Catolé Grande, com investimento de 33 milhões de 

reais, pelo Governo da Bahia. A construção do barramento já foi licitada e encontra-

se em processo de licenciamento. 

d) A Perda de Água em 2016 representava uma taxa de 23,4%, sendo que no ano 

2000 esta taxa era de 31,8%.  A eficiência foi decorrente do trabalho diário da 

equipe local da Embasa que busca identificar vazamentos não aparentes, com a 

tecnologia do geofonamento, como também pela setorização da Cidade em áreas 

de pressão que são supervisionadas diariamente para manter os níveis de pressão 

mais adequados. 

e) A reservação de água total atual em 2015 era de 31.450m³. A principal ação 

realizada entre o ano 2000 até os dias atuais foi a construção de uma nova câmara 

com capacidade de 5.750m³. 

f) O Município vem investindo na construção de barragens em diversos povoados e 

distritos, além da abertura de poços tubulares, nas escolas municipais, localizadas 

na zona rural, o qual atende também à população circunvizinha. Só nos últimos 08 

anos foram construídos 21 barragens e cerca de 70 poços tubulares na Zona Rural. 

 

Dentre os investimentos previstos para os anos seguintes à 2015, pode-se citar: 

 

a) Construção da Barragem do Rio Catolé - R$ 162 Milhões – Ainda em processo de 

licenciamento ambiental; 

b) Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - R$ 68 Milhões – Já ocorrido; 

c) Construção da Barragem do Rio Pardo – R$ 300 Milhões – Ainda em Projeto. 

Figura 48 - Barragem de Água Fria 

 
Fonte: PMVC (2016) 
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Figura 49 – Bacia Hidráulica da Barragem do rio Pardo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: PMVC (2016) 
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3.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A descrição e análise dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) de Vitória da 

Conquista foi fundamentada em dados coletados do Sistema Nacional de Informações 

Sobre Saneamento (SNIS), informações de 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), informações de 2010, e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(Embasa), informações de 2016. Complementarmente foram realizadas visitas de campo.  

No que se refere ao tipo de solução de esgotamento sanitário adotados pela população de 

Vitória da Conquista, foram identificadas nos censos de 2000 e 2010 do IBGE as seguintes 

categorias:  

 Lançamento em rede geral de esgoto ou lançamento em rede pluvial; 

 Fossa séptica; 

 Fossa rudimentar; 

 Lançamento em valas; 

 Lançamentos rios, lagos ou mar.  

Também foi considerada a categoria outro tipo (que não foi especificada pelo IBGE) e a 

categoria não tinham. 

Segundo IBGE (2010), o componente outro tipo é registrado quando os dejetos, 

proveniente do banheiro ou sanitário, não se enquadra nos outros tipos considerados na 

pesquisa.  

É importante destacar, que o IBGE agrupou o lançamento em rede geral de esgoto e em 

rede pluvial (drenagem) em uma única categoria, e isso mascara a situação da população, 

levando a crer que o atendimento pela rede geral de esgoto pode ser maior do que a 

realidade. A utilização do sistema de drenagem para o lançamento de esgoto provoca a 

contaminação dos rios, lagos e praias. A condição inversa, ou seja, a utilização do sistema 

de esgotamento para drenagem ocasionaria o retorno de efluentes para casas, 

extravasamento de elevatórias, dentre outros. 

Além dos dados sobre a forma de disposição dos esgotos gerados, são apresentados os 

resultados dos domicílios que apresentam banheiro de uso exclusivo do domicílio para o 

ano de 2010 (Figura 50). 
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Figura 50 - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio 

 

Fonte: IBGE (2010) 

De acordo com IBGE, em 2010, dos 86.460 domicílios permanentes existentes em Vitória 

da Conquista, 94% possuíam banheiro de uso exclusivo do domicílio, e 6% não possuíam 

a estrutura. Nesse caso, o distrito que apresenta menos residências com banheiro ou 

sanitário é Bate Pé, com 71,8%. 

A existência de sanitário é uma condição básica para a prevenção de doenças de 

veiculação hídrica. Dessa forma, deve-se ter uma atenção especial à essa condição, tanto 

na zona rural como na zona urbana, com programas que subsidiem a construção de 

banheiros nos domicílios. 

A Tabela 17 e a Figura 51 trazem o número de domicílios atendidos pelas diferentes 

soluções de esgotamento sanitário identificadas em Vitória da Conquista nos censos de 

2000 e 2010.  

Tabela 17 - Soluções de Esgotamento Sanitário em Vitória da Conquista – 2000 e 2010 

Tipo de esgotamento sanitário 

Situação do Domicílio 

2000 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 63552 55327 8225 86460 77917 8543 

Rede geral de esgoto ou pluvial 22120 22113 7 43214 43200 14 

Fossa séptica 6083 5706 377 8445 7464 981 

Fossa absorvente/rudimentar 27514 24283 3231 31030 25950 5080 

Vala 483 301 182 518 243 275 

Rio, lago ou mar 119 112 7 214 176 38 

Outro tipo 557 366 191 893 281 612 

Não tinham 6676 2446 4230 2146 603 1543 

Fonte: SIDRA (2018) 
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Figura 51 - Soluções de Esgotamento Sanitário em Vitória da Conquista em 2000 e 2010 

 

Fonte: SIDRA (2018) 

A Tabela 17 evidencia que em 2000 e 2010 há predominância no número de domicílios 

que utilizam o sistema de rede geral de esgoto ou pluvial, de maneira que em 10 anos 

houve um aumento do uso desta forma de disposição, embora em 2000 este praticamente 

só exista na sede municipal.  

A Tabela 18 traz o detalhamento das soluções de esgotamento sanitário adotadas nos 

distritos de Vitória da Conquista para o ano de 2010. 
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Tabela 18 - Soluções de esgotamento sanitário adotadas nos distritos de Vitória da Conquista 

Distrito 

Domicílios 

2000 2010 

Total 
Rede geral 
de esgoto 
ou pluvial 

Fossa 
Séptica 

Fossa 
Rudimentar/
Absorvente 

Vala 
Rio, 

lago ou 
mar 

Outro 

Sem 
banheir

o ou 
sanitári

o 

Total 

Rede 
geral 

de 
esgoto 

ou 
pluvial 

Fossa 
Séptica 

Fossa 
Rudimentar
/Absorvente 

Vala 
Rio, 

lago ou 
mar 

Outro 

Sem 
banhei
ro ou 

sanitár
io 

Vitória da Conquista 51796 22110 5759 23322 292 109 204 2906 75126 42850 7183 24376 269 181 267 955 

Bate-Pé 611 2 3 525 46 2 33 992 734 1 22 514 30 9 158 285 

Cabeceira da Jiboia 450 0 5 420 21 0 4 336 871 2 222 530 48 8 61 136 

Cercadinho 278 0 3 275 0 0 0 242 774 3 139 585 15 0 32 45 

Dantilândia 240 3 0 233 1 0 3 93 394 0 3 370 2 0 19 17 

Iguá 541 1 1 508 21 1 9 326 950 15 239 642 28 0 26 118 

Inhobim 672 1 30 615 17 0 9 463 1461 5 160 1227 13 0 56 109 

José Gonçalves 994 3 31 834 53 0 73 785 1514 294 168 949 36 1 66 161 

Pradoso 376 0 9 143 17 7 200 234 692 32 102 362 48 12 136 152 

São João da Vitória 
(1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 545 1 13 502 16 0 13 83 

São Sebastião 550 1 220 312 11 0 6 154 874 10 237 584 7 1 35 43 

Veredinha 590 0 23 534 15 0 18 296 581 1 14 542 4 1 19 30 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010)
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Na zona rural a predominância é da solução fossas absorventes/rudimentares, que sofreu 

aumento no número de domicílios os quais a utilizavam em 2010.  

Como observado, a rede coletora de esgoto só está presente de forma significativa na 

sede, 57%, e no distrito de José Gonçalves, 19,3%; nas demais localidades outras formas 

de destinação final (fossa rudimentar/absorvente, rio, vala, corpo d’água etc.) são 

predominantes. 

A Figura 52 traz os tipos de esgotamento sanitário existentes em Vitória da Conquista, para 

o ano de 2010, comparados à rede geral existente nos bairros. Verifica-se, que os bairros 

com maior adensamento de rede, foram os bairros que o IBGE identificou com maior 

presença desse tipo de solução. 

Figura 52 - Tipos de esgotamento sanitário  

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2019) 

É importante destacar ainda elevada utilização da fossa absorvente/rudimentares, tanto na 

zona rural, como na zona urbana. Essa é uma técnica não muito adequada para utilização, 

pois pode provocar contaminação do solo e da água subterrânea.  
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De modo geral, há um índice elevado da utilização da solução fossa 

absorvente/rudimentar, e do lançamento na rede pluvial e nos corpos d’água, o que não 

colabora como bom indicador da situação do esgotamento sanitário no Município. 

A Figura 53 ilustra os tipos de esgotamento sanitário existentes nos distritos de Vitória da 

Conquista em comparação dos dados do censo de 2000 e 2010.
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Figura 53 - Soluções de esgotamento sanitário adotados nos distritos de vitória da Conquista, 2000 e 2010 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2000,2010) 
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3.2.1. Dados Operacionais 

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Vitória da Conquista –BA, é um sistema 

coletivo e teve sua operação iniciada em 1977. A última ampliação no sistema ocorreu em 

2013. 

O Sistema da sede municipal abrange duas macros bacias, a Bacia Leste e a Bacia Oeste 

e compreendem a rede coletora, os interceptores, a rede condominial, a Estação de 

Tratamento de Esgoto, Estações Elevatórias, um Conduto Forçado, Emissário e Corpo 

Receptor. Essas bacias se subdividem em 13 na parte oeste e 10 na parte leste. Os dados 

da rede coletora são apresentados no Quadro 9, enquanto detalhes do emissário são 

trazidos pelo Quadro 10.  

Quadro 9 - Informações da rede coletora 

Tipo Extensão (m) Material DN (mm) 

Rede coletora 629660 PVC, Manilha cerâmica 100 a 400 

Interceptores 23413 PVC, Concreto e FoFo 250 a 1200mm 

Fonte: Embasa (2018) 

Quadro 10 - Informações do emissário 

Extensão (m) Material DN (mm) 

694m concreto 1000mm 

Fonte: Embasa (2018) 

De acordo com Embasa (2018), a rede coletora apresentava extensão de 629.660 m, com 

trecho de manilha de cerâmica e PVC abrangendo diâmetro nominal de 100 à 400mm. 

Os interceptores, por sua vez, possuíam 23413m de extensão com trechos de PVC, 

concreto e ferro fundido e DN de 250 a 1.200mm.  

A rotina de limpeza das redes é feita por meio de cronograma baseado nas necessidades 

verificadas através da manutenção corretiva (Figura 54). Essa rotina de limpeza ocorre, 

também, posterior aos períodos chuvosos devido ao mau uso da rede. O descarte dos 

resíduos sólidos retirados nas atividades de limpeza das redes é realizado na área de 

entulho do aterro sanitário. Na rotina de limpeza e manutenção os principais problemas 
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encontrados ocorrem devido a obstruções provocador por gordura, cabelo, areia e excesso 

de água da chuva, além do fato de parte da rede ser antiga e estarem em mau estado de 

conservação. 

Figura 54 - Desobstrução de PV 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Em relação à situação das ligações prediais e domiciliares, dentre as medidas adotadas 

para adesão ao sistema implantado está o programa Caça Esgoto que visa identificar e 

retirar as ligações irregulares na rede de esgoto, bem como ampliar a quantidade de 

imóveis interligados no SES por meio das vistorias nos imóveis. A Tabela 19 traz dados 

dos resultados das ações do programa citado. 

Tabela 19 - Resultados do Programa Caça Esgoto 

Ligações de Esgoto Por Tipo de Origem 

Ref. 
Fatur. 

Tot. Oper. 
Cres. Veg. 

Tot. Oper. 
Ext. Rede 

Tot. Oper. 
Desmemb. 

Tot. Oper. 
Caça Esg. 

Tot. 
Operação 

Tot. 
Expansão 

Total 
Geral 

jan/18 246 0 0 215 461 0 461 

fev/18 215 0 1 466 682 0 682 

mar/18 154 0 0 205 359 0 359 

abr/18 189 0 0 227 416 0 416 

mai/18 178 0 0 126 304 0 304 

jun/18 303 1 0 41 345 0 345 

jul/18 221 0 0 51 272 0 272 

ago/18 179 15 0 173 367 0 367 

set/18 139 0 0 85 224 0 224 

out/18 217 0 0 156 373 0 373 

nov/18 183 64 0 115 362 0 362 

dez/18 293 2 0 176 471 0 471 

jan/19 2,517 82 1 2,036 4,636 0 4,636 

Fonte: Embasa (2018) 
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Na Tabela 19 pode-se observar que no mês de janeiro de 2019 foram realizadas 2036 

ligações como resultado das operações do programa caça esgoto. Dessa forma, o 

programa resulta em uma média anual de 169,67 de ligações, sendo que as suas ações 

possuem grande contribuição no aumento de ligações da rede de esgoto do município. 

Em paralelo ao programa Caça Esgoto a Embasa executa um trabalho Técnico Social 

realizando um mapeamento socioambiental e palestras de educação ambiental em 

escolas, associações, postos de saúde, a fim de conscientizar a população da importância 

de impedir os lançamentos indevidos de esgotos nos corpos receptores e, por 

consequência, possibilitar uma adesão total na rede coletora da Embasa.  

Segundo Embasa (2015), o Sistema de Esgotamento Sanitário, aqui tratado, apresentava 

índice de cobertura na zona urbana de 78%, baseado no número de economias ativas. A 

população atendida total era de 232.013 hab, considerando apenas a população urbana e 

a existência de 70.307 ligações de esgoto no município, bem como 3,3 habitantes por 

residência. De acordo com SNIS, em 2016, o índice de cobertura saltou parta 83%, a 

população atendia passou a ser de 289.166 habitantes, as ligações aumentaram para 

75.568.  

De acordo com relatos coletados em visita de campo com a Engenheira Kelly Galvão, a 

bacia leste possui cerca de 50 mil ligações, e a oeste as demais. A bacia oeste passou por 

ampliação no ano de 2013, e a Embasa continua empreendendo esforços para adensar a 

rede, e expandi-la até os bairros ainda não atendidos. 

O volume de esgoto coletado pela rede era, em 2015, de 8.517.146 m³/ano, enquanto o 

faturado era de 10.849.513 m³/ano. A diferença nos valores indica que existiam residências 

que estão pagando pelos serviços de coleta e tratamento do esgoto, mas que ainda não 

estavam ligadas a rede. Segundo as informações da concessionária todo o esgoto coletado 

é tratado e a vazão do sistema era de 34.560 m³/dia em 2015. 

O sistema dispõe de equipamentos para limpeza e desobstrução de rede e estações 

elevatórias e não há plano de emergência e contingência, entretanto existe um contrato 

para manutenção de redes e ramais que dá suporte a operação do SES. Existe também 

um serviço de atendimento à população para acionamento de equipes quando ocorrem 

extravasamentos. 

O croqui do SES de Vitória da Conquista - BA é apresentado pela Figura 55. A Figura 56 

mostra o mapa ilustrativo do sistema de esgotamento referido. 
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Figura 55 - Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Fonte: Embasa (2015) 
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Figura 56 - Croqui ilustrado do SES DE Vitória da Conquista 

 
 

Fonte: Embasa (2019) 
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O Quadro 11 traz o resumo das informações sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário 

de Vitória da Conquista.  

Quadro 11 - Sistema de Esgotamento Sanitário 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

População atendida pelo sistema de 
abastecimento de água  

289.166 habitantes 

Nº de ligações de esgoto 75.568 

Economias de esgoto 97.496 

Extensão da rede coletora e Emissário 655 Km 

Índice de Cobertura 83% 

Corpo Receptor Rio Verruga 

Estações Elevatórias 22und 

Estações de tratamento de esgoto - 
ETE 

1.915m³/h 

Fonte: SEINFRA/PMVC, FAPES, Embasa (2017). 

O SES de Vitória da Conquista possui 22 estações elevatórias, como pode-se observar no 

Quadro 12. Nessas estações são verificados caixas de areia e gradeamento. Segundo a 

Embasa, um dos problemas que ocorrem nas elevatórias é o excesso de fluxo, que acaba 

prejudicando as bombas.  

A estação elevatória 7 (EEE7) é a maior elevatória e se encontra na bacia leste, ela envia 

o efluente coletado dessa região diretamente para a ETE. A estação elevatória de esgoto 

6 (EEE6) reúne o efluente das 5 grandes elevatórias que estão localizadas na bacia oeste 

e o envia para a ETE. Todas as 7 grandes estações elevatórias de esgoto possuem 

gerador. As demais elevatórias estão localizadas em condomínios.  

O fluxo do esgoto na EEE passa pela calha Parshall na chegada, gradeamento (manual), 

caixa de areia, poço de sucção. A limpeza das grades das EEE ocorre duas vezes ao dia, 

todos os dias.  

Da Figura 57 até a Figura 66 estão ilustradas as EEE existentes no SES de Vitória da 

Conquista. 

A Figura 67 traz o fluxograma da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Vitória 

da Conquista, com destaque para as estações elevatórias implantadas e a Figura 68 traz 

o croqui das estações elevatórias do sistema. 
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Figura 57 - EEE 7 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Figura 58 - EEE 6 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 59 - EEE 5 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Figura 60 - Conduto Forçado 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 



 
 
 

 

 

106 
 

Figura 61 - EEE Parque Real 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Figura 62 - EEE 2 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 63 - EEE 3 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Figura 64 - EEE Morada Real 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 65 - EEE4 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Figura 66 - EEE 1 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 67 - Ampliação do SES de Vitória da Conquista - EEE 

 

Fonte: Embasa (2019) 
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Figura 68 - Croqui das Elevatórias do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Fonte: Embasa (2019) 
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Quadro 12 - Estações Elevatórias do SES de Vitória da Conquista 

EEE Localização/Endereço 
Operação 

(automatizada/ 
com operador) 

Vazão 
(m³/h) 

Alt. Manométrica 
(mca) 

Potência 
(CV) 

Quantidade de 
CMB Existente 

Quantidade 
de Cj Gerador 

Linhas de Recalque 

Material 
Extensão 

(m) 
DN (mm) 

EEE 01 
Rua 02, S/N – Lot. Vila 

América 
Automatizada 19,870 35,0 2,3 2 1 PEAD 209,65 100,0 

EEE 02 
Rua Via Marginal – Lot. 

Cidade de Serrinha 
Automatizada 760,0 32,0 134,0 2 1 VINILFLOR 600,0 150,0 

EEE 03 
Rua 20, S/N – Lot. 

Conveima II 
Automatizada 180,0 7,5 87,0 2 1 FOFO 1345,0 200,0 

EEE 04 
Rua José Machado 
Costa, S/N – Lot. 

Renato Magalhães 
Automatizada 145,480 13,0 48,0 2 1 FOFO 900,0 150,0 

EEE 05 
Anel Viário BR-116, 

Km 15,6 
Automatizada 121,860 7,5 33,5 2 1 FOFO 1332,0 150,0 

EEE 06 
Anel Viário BR 116, Km 

876 
Automatizada 498,0 28,2 60,0 3 1 FOFO 745,0 200,0 

EEE 07 
Fazendo Agropastoril 

DAVITHA, S/N – Bairro 
Universidade 

Automatizada 1.924,130 30,0 175,0 3 1 PEAD 2281,0 700,0 

Alegria Bairro Alegria Automatizada 79,0 13,0 10,0 2 0 VINILFOR 379,0 150,0 

Alphaville 
Cond. Alphaville – 

Bairro Universidade 
Automatizada 50,0 26,2 11,6 2 1 DEFOFO 1028,95 150,0 
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EEE Localização/Endereço 
Operação 

(automatizada/ 
com operador) 

Vazão 
(m³/h) 

Alt. Manométrica 
(mca) 

Potência 
(CV) 

Quantidade de 
CMB Existente 

Quantidade 
de Cj Gerador 

Linhas de Recalque 

Material 
Extensão 

(m) 
DN (mm) 

Bela Vista 
Cond. Bela Vista – 
Morada Imperial 

Automatizada 29,190 38,6 15,0 2 1 DEFOFO 2018,29 100,0 

Boulevard 
Cond. Vitória 

Boulevard – Bairro 
Universidade 

Automatizada 1,625 6,07 2,0 2 1 PVCPBA 1657,75 150,0 

Campo 
Verde 

Cond. Campo Verde – 
Bairro Jatobá 

Automatizada 3,156 11,2 3,0 2 0 DEFOFO 340,0 100,0 

Cipasa 
Rodovia 263 – Vitória 
da Conquista/Itambé 

Automatizada 2,283 41,5 10,7 1 1 
PVC 

DEFOFO 
2070,0 100,0 

Horto 
Premier 

Cond. Horto Premier – 
Bairro Universidade 

Automatizada 6,929 13,0 2,0 2 1 
PVC 

DEFOFO PBA 
456,0 100,0 

Lagoa 
Azul 

Cond. Lagoa Azul Automatizada 7,630 11,7 2,0 2 1 FOFO - 150,0 

Miro 
Cairo 

Cond. Jequitibá/Ipê Automatizada 49,176 62,1 22,3 2 1 DEFOFO - 150,0 

Morada 
Real 

Rua L, S/N – Bairro 
Espírito Santo 

Automatizada 19,870 12,0 3,26 2 1 DEFOFO 281,0 150,0 

Parque 
das 

Flores 

Rua Santa Rita – 
Campinhos 

Automatizada 19,9 11,7 3,0 2 1 PVC 603,80 100,0 

Parque 
Real 

Rua 18 – Lot. Parque 
das Espatódeas 

Automatizada 105,0 40,0 30,0 2 1 DEFOFO 2100,0  200,0 
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EEE Localização/Endereço 
Operação 

(automatizada/ 
com operador) 

Vazão 
(m³/h) 

Alt. Manométrica 
(mca) 

Potência 
(CV) 

Quantidade de 
CMB Existente 

Quantidade 
de Cj Gerador 

Linhas de Recalque 

Material 
Extensão 

(m) 
DN (mm) 

Santa 
Cruz 

Bairro Santa Cruz Automatizada 212,0 28,2 12,5 2 0 FOFO 1178,0 150,0 

Vila 
América 

Rua José de San 
Martin – Bairro Boa 

Vista 
Automatizada 19,870 35,0 2,30 2 1 DEFOFO 200,0 150,0 

Vila 
Bonita 

Cond. Vila Bonita – 
Bairro Espírito Santo 

Automatizada 68,0 30,0 30,0 2 0 PVC PBA 2410,0 150,0 

Fonte: Embasa (2018)
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A Estação de Tratamento de Esgotos (Figura 69 e Figura 70) do Sistema está localizada 

nas coordenadas geográficas 306685 L e 8351628 N. Ela faz o tratamento do esgoto 

coletado em Vitória da Conquista através de Digestores Anaeróbios e Fluxo Ascendente 

(DAFA), Lodos Ativados e Decantadores. O tratamento aqui realizado é de nível terciário, 

uma vez que sua última etapa, após a decantação é a desinfecção através da adição de 

cloro.  

Figura 69 - Estação de Tratamento de Esgoto 

 

Fonte: Fapes (2015) 

 

Figura 70 - Vista das unidades da ETE 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth  
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Em 2018, a capacidade do sistema de esgotamento sanitário foi de 72104,3 m³. O volume 

coletado, de 11036,77 m³/ano, o volume faturado é de 11233,495 m³/ano, a vazão atual do 

sistema de 29,66 m³/d e o volume tratado, em 2018, foi de 11036,77m³/ano.  

A vazão média de saída da ETE é de 400l/s. As informações do tratamento de esgoto 

realizado são apresentadas no Quadro 13.  O controle de eficiência mais recente 

apresentado pela Embasa, pode ser observado no Quadro 14.
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Quadro 13 - Informações sobre o sistema de tratamento de esgoto em Vitória da Conquista 

Nome da 
ETE 

Tipo da 
ETE 

Localização e 
Coord. 

Geográficas 

Vazão 
Tratada 
(m3/h) 

Capacidade 
Nominal 

(m³/h) 

Tipo de 
Tratamento 

do lodo 

Local de 
disposição 

do lodo 

Unidades do 
Pré-

tratamento 

Unidades de 
Tratamento 

Primário 

Unidades de 
Tratamento 
Secundário 

Unidades de 
Tratamento 

Terciário 

Vitória da 
Conquista 

Lodos 
ativados 

Estrada do Bem 
Querer, S/N 

1.236 1.915 BAG’s BAG’s 
Caixa de 
areia e 

gradeamento 
DAFA’s 

Tanque de 
aeração e 
decantador 

Cloração 
-14.902945, 

-40.798479 
(latitude/longitude) 

Fonte: Embasa (2018) 

Quadro 14 - Controle de eficiência novembro2018 

DATA 

DQO (mg/L) DBO (mg/L) pH 
TEMPERATURA            

°C 
SOLIDOS SEDI-

MENTÁVEIS (ml/L) 
PADRÃO 

EFICIÊNCIA 
% 

REMOÇÃO 
DBO 

IQE * 

ENTRADA SAIDA % REMOÇÃO ENTRADA SAIDA % REMOÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA 

08/11/2018 1164.0 257.0 77.9 569.0 23.0 96.0 7.3 7.5 27 26 7.0 0.2 85 – 95 100.0 

Fonte: Embasa (2018) 
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Estão presentes na ETE as seguintes unidades: 

 Pré-tratamento: gradeamento (escalar e stepscreen) e desarenador. 

 Tratamento primário: DAFA 

 Tratamento secundário: 2 tanques de aeração dos lodos ativados e os 4 

decantadores. 

 Tratamento terciário: desinfecção com dicloro, polímero e cal hidratada.  

No ano de 2018 utilizou-se 81.200kg de Dicloro, 600kg de Polímero e 1.000kg de Cal. A 

média anual de 2018 do IQE foi de 112,4%. O índice de qualidade do esgoto (IQE), médio, 

em 2018 foi de 112, 4 %. De acordo com a Embasa (2018), o efluente tratado apresenta 

potencial de utilização na irrigação.  

As unidades da ETE estão ilustradas no intervalo entre a Figura 71 e Figura 74. 

Figura 71 - Pré - tratamento 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

Figura 72 - Digestores anaeróbicos e fluxo ascendente 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

Figura 73 - Lodos Ativados 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

Figura 74 - Decantadores 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

A limpeza da caixa de areia é realizada com o caminhão quinzenalmente. O recolhimento 

dos resíduos sólidos nos DAFA’s e limpeza nos decantadores ocorrem diariamente. A 

manutenção preventiva ocorre mensalmente e a corretiva sempre que necessário. 

O tratamento dado ao lodo da ETE é desaguamento com uso de getubes e a disposição 

passará a ser feita no Aterro Sanitário do município, contudo, os termos de tal disposição 

ainda estão em discussão com a Prefeitura Municipal. 

O lodo acumulado nos decantadores é enviado para recirculação, nos lodos ativados, para 

manter a qualidade da aeração, principalmente quando chove e a concentração do esgoto 

diminui. O lodo sai dos decantados para um tanque e de lá para a elevatória de 

recirculação. A fração que não retorna para o tratamento é enviada para o adensador, de 

onde será enviado para os bags. Sendo assim, parte do lodo gerado na recirculação vai 
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para centrífuga (Figura 75), enquanto a outra parte é acoplada nos sacos geotêxtil (BAG’s) 

de 2,4m, que ainda não tiveram disposição final (Figura 76). O projeto inicial da ETE 

considerava que o lodo seria tratado através de um secador térmico, de onde sairia 

estabilizado e com teor baixo de umidade. Por questões de custos o projeto foi alterado 

para centrifuga + bags.  

Figura 75 - Centrífuga 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

Figura 76 - Bags 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

Até 2013 o tratamento era realizado em um Estação de Tratamento localizada próxima ao 

Estádio Lomanto Júnior. Essa antiga ETE possui 4 lagoas facultativas. O lodo das lagoas 

não foi retirado depois de sua desativação, e não é feita análise da água das lagoas, de 

modo que ele ainda pode estar em processo de estabilização.  

O corpo receptor de ambas as ETEs é o rio Verruga, um dos mais importantes cursos 

d’água presentes no município. 
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A Figura 77 traz a localização dos elementos que compõem o Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Vitória da Conquista. 
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Figura 77 - Sistema de Esgotamento Sanitário de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010) e Embasa (2018)
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O ponto de lançamento da nova ETE está nas coordenadas 292446 L e 8352005 N. Esse 

corpo d’água faz parte da bacia hidrográfica do rio Pardo, e ainda não possui 

enquadramento. Desse modo, de acordo com a Resolução nº 357/2005 do Conama o rio 

Verruga deve ser considerado como de Classe 2. A extensão do emissário atual é de 694m, 

em concreto e diâmetro de 1000mm.  

O principal problema listado pela Embasa relacionado ao corpo receptor é a baixa vazão 

do rio Verruga que prejudica a depuração do efluente tratado lançado. Entretanto, não 

existem dados de monitoramento da vazão desse rio que corroborem com essa afirmação. 

O distrito de José Gonçalves é o único do município que dispõem de um sistema coletivo 

de tratamento de esgoto. Esse sistema possui 3 estações elevatórias (apenas duas em 

funcionamento) e 1 estação de tratamento composta por DAFA, lagoa anaeróbia e vala de 

infiltração, necessitando de manutenção. O sistema de José Gonçalves foi implantado pela 

Prefeitura municipal com recursos da Fundação Nacional de Saúde e possui 813 ligações. 

Atualmente, a Embasa dá apoio na operação desse sistema, mas não o opera 

efetivamente. A Figura 78, Figura 79, Figura 80, Figura 81 e Figura 82 ilustram o sistema.  

Figura 78 - Estações Elevatórias de Esgoto em José Gonçalves 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  
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Figura 79 - Poços de Visita em José Gonçalves 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

Figura 80 - DAFA José Gonçalves 

  
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  
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Figura 81 - Lagoa de estabilização de José Gonçalves 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

 

Figura 82 - Área das valas de infiltração sem acesso - José Gonçalves 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019)  

3.2.1.1. População Atendida 

A partir da Tabela 20 e da Figura 83 é possível observar que em 2010 a população total 

atendida pelo sistema de esgotamento sanitário em Vitória da Conquista foi de 159.966 

habitantes, o que correspondeu a 52,12% de toda a população. É possível identificar que 

mesmo se tratando de fontes de informações distintas, e essas possuírem metodologias 

diferentes de coleta de dados, as informações do censo do IBGE, que registrou 49% de 
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domicílios do município sendo atendidos pela rede geral, e as informações do SNIS, 

apresentam coerência.  

Tabela 20 - População atendida pelo sistema de esgotamento sanitário em Vitória da 
Conquista 

Ano de 
Referência  

População (Habitantes)  

 Total do 
município 

(Fonte: IBGE) 

 População 
total atendida 

com 
esgotamento 

sanitário  

% atendimento 
por 

esgotamento 
sanitário 

População 
urbana do 

município do ano 
de referência 

(Fonte: IBGE):  

População 
urbana 

atendida com 
esgotamento 

sanitário  

% atendimento 
por 

esgotamento 
sanitário 

2017 348718 302028 86.61 312209 302028 96.74 

2016 346069 289166 83.56 309838 289166 93.33 

2015 343230 277103 80.73 307296 277103 90.17 

2014 340199 245816 72.26 304582 245816 80.71 

2013 336987 211727 62.83 301707 211727 70.18 

2012 315884 192414 60.91 282813 192414 68.04 

2011 310129 174997 56.43 277660 174997 63.03 

2010 306866 159966 52.13 274739 159966 58.22 

2009 318901 163120 51.15 274012 163120 59.53 

2008 313898 149067 47.49 269714 149067 55.27 

2007 308204 144128 46.76 264821 144128 54.42 

2006 290042 120737 41.63 249215 120737 48.45 

2005 285927 118313 41.38 24568 118313 481.57 

2004 281684 108407 38.49 242034 108407 44.79 

2003 274016 105953 38.67 235445 105953 45.00 

2002 270364 101253 37.45 232307 101253 43.59 

2001 267189 89691 33.57 229579 89691 39.07 

2000 262494 98282 37.44 225545    

1999 253587 90690 35.76 213940     

1998 249997 86117 34.45 210911     

1997 246410 80118 32.51 207885     

1996 242155 60000 24.78 204295     

Fonte: SNIS (2017) 
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Figura 83 - Série histórica da população atendida por esgotamento sanitário em Vitória da 
Conquista 

 
 

Fonte: SNIS (2017) 
 

A Tabela 20 mostra ainda que em Vitória da Conquista, em 20 anos, a cobertura de rede 

geral coletora de esgoto aumentou de 24,78% em 1996, para 86,61% em 2017, sendo o 

incremento então de 61,83%. O índice de atendimento pode ser considerado bom, quando 

comparado, por exemplo, a Feira de Santana, que possui apenas 57,8 % de sua população 

coberta pelos serviços de esgotamento sanitário.  

Frente aos dados apresentados, Vitória da Conquista precisará de alguns anos e um 

volume significativo de investimentos para alcançar a universalização.  
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3.2.1.2. Volumes Operacionais 

A Tabela 21 traz os dados do SNIS de tratamento de esgotos dos sistemas presente na 

área urbana da sede municipal de Vitória da Conquista. 

Tabela 21 - Tratamento de esgotos dos sistemas presente na área urbana de Vitória da 
Conquista 

Ano de 
Referência  

Volume de esgotos 
coletado (1.000 

m³/ano) 

Volume de 
esgotos tratado  
(1.000 m³/ano) 

 Volume de esgotos 
faturado   (1.000 

m³/ano) 

2017 9.657,33 9.657,33 11.717,94 

2016 9.599,04 9.599,04 12.813,03 

2015 9.346,16 9.346,16 11.939,63 

2014 8.517,15 8.517,15 10.779,79 

2013 7.054,66 7.054,66 8.833,01 

2012 6.885,66 6.885,66 8.495,62 

2011 6.951,15 6.951,15 8.225,08 

2010 6.832,68 6.832,68 7.816,45 

2009 6.609,46 6.609,46 7.436,99 

2008 6.428,53 6.428,53 7.232,60 

2007 6.247,00 6.247,00 7.031,67 

2006 6.022,00 6.022,00 6.815,00 

2005 5.454,10 5.454,10 6.142,40 

2004 5.029,66 5.029,66 5.538,03 

2003 4.837,80 4.837,80 5.257,20 

2002 4.324,80 4.324,80 4.780,00 

2001 4.314,20 4.314,20 4.298,29 

2000 1.288,99 4.290,12 4.376,08 

1999 3.326,00 3.319,00 3.927,00 

1998 3.082,00 3.082,00 3.689,10 

1997 2.774,00 2.774,00 3.029,50 

1996 2.810,50 2.810,50 2.920,00 

Fonte: SNIS (2018) 

De acordo com os valores apresentados na Tabela 21, todo o volume de esgoto coletado 

é tratado por meio de Estação de Tratamento de Esgotos.  

Pode-se observar, que em toda a série, à exceção de 2001, o volume de esgoto faturado 

é maior do que o tratado, indicando que domicílios não ligados à rede estão sendo 

cobrados pelo serviço. Essa prática é respaldada pela Lei Estadual nº 7307/1998, que 

estabelece, que após a implantação da rede de esgotamento sanitário na localidade 
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(configurando oferta e acesso ao serviço) o munícipe recebe uma notificação com o prazo 

para ligar sua rede domiciliar à rede pública. Após vencido o prazo, a concessionária passa 

a cobrar adicionalmente 80% do consumo de água, para configurar o volume de esgoto 

coletado, mesmo que o munícipe não tenha ainda realizado a ligação domiciliar.  

3.2.1.3. Ligações e Economias 

No que se refere ao número de ligações e economias (Tabela 22) para o ano de 2017, foi 

registrado um valor de 84.771 ligações ativas e 94.568 economias ativas, estando entre os 

maiores valores apresentados entre 1996 e 2017. Os valores evidenciam o maior 

crescimento da relação entre as ligações, e o consequentemente aumento do atendimento 

à população de Vitória da Conquista com serviço de esgotamento sanitário. 

Tabela 22 - Ligações e economias de esgoto ativas em Vitória da Conquista 

Ano de 
Referência  

Quantidade de 
ligações ativas de 
esgotos (Ligações) 

Quantidade de 
economias ativas de 
esgotos (Economias) 

2017 84.771 94.568 

2016 75.568 97.496 

2015 70.702 91.363 

2014 62.572 81.725 

2013 52.321 70.175 

2012 44.627 61.498 

2011 41.486 56.334 

2010 38.973 52.273 

2009 37.692 50.313 

2008 34.926 46.118 

2007 34.172 44.524 

2006 33.226 42.821 

2005 31.528 39.927 

2004 27.915 34.760 

2003 26.000 31.769 

2002 22.037 29.715 

2001 20.112 24.332 

2000 21.235 25.829 

1999 20.103 24.521 

1998 19.465 23.64 

1997 18.507 22.454 

1996 16.106 19.839 

Fonte: SNIS (2018) 
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3.2.1.4. Condições Operacionais do SES Vitória da Conquista 

A Tabela 23 mostra as condições operacionais do SES de Vitória da Conquista, e são 

apresentadas informações referentes ao percentual de atendimento, extensões de rede, 

participação na receita operacional. 

Tabela 23 - Condições operacionais do SES de Vitória da Conquista 

Ano de 
Referência  

 Índice de 
atendimento 

total de 
esgoto 

(percentual) 

 Índice de 
coleta de 
esgoto 

(percentual) 

Índice de 
tratamento de 

esgoto 
(percentual) 

 Índice de 
atendimento 
urbano de 

esgoto 
(percentual) 

Extensão 
da rede de 

esgotos 
(km) 

Participação da 
receita 

operacional 
direta de esgoto 

na receita 
operacional total 

(percentual) 

2017 86,61 93,68 100,00 96,74 665,05 39,39 

2016 83,56 86,36 100,00 93,33 665,05 38,83 

2015 80,73 82,48 100,00 90,17 665,05 37,39 

2014 72,26 75,69 100,00 80,71 665,05 36,25 

2013 62,83 67,86 100,00 70,18 356,06 34,06 

2012 60,91 64,60 100,00 68,04 356,06 33,93 

2011 56,43 63,25 100,00 63,03 356,06 33,85 

2010 52,12 60,17 100,00 58,22 356,06 34,08 

2009 51,15 58,47 100,00 59,53 356,06 34,13 

2008 47,48 57,04 100,00 55,26 356,06 33,48 

2007 46,76 58,31 100,00 54,42 355,66 33,53 

2006 41,62 58,97 100,00 48,44 346,00 33,13 

2005 41,37 55,63 100,00 48,15 330,05 31,14 

2004 38,48 55,09 100,00 44,78 293,48 30,70 

2003 38,66 55,92 100,00 45,00 265,30 40,07 

2002 37,45 54,51 100,00 41,90 196,50 30,33 

2001 33,56 54,35 100,00 39,00 196,50 25,50 

2000         186,02   

1999         184,00   

1998         169,90   

1997         166,70   

1996         164,80   

Fonte: SNIS (2018) 

A Tabela 23 sintetiza a situação operacional do SES de Vitória da Conquista. Nela 

observamos os elevados níveis de atendimento à população total e urbana, assim como 

demonstra que atualmente a arrecadação do serviço de esgotamento sanitário 
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corresponde a uma parcela significativa da receita da concessionária, representando 

quase que 40% da arrecadação total.  

3.2.1.5. Extravasamentos 

A Tabela 24 apresenta os dados de extravasamento ocorridos no SES de Vitória da 

Conquista entre 1996 e 2017. 

 

Tabela 24 - Extravasamento do SES de Vitória da Conquista 

Ano de 
Referência  

Quantidades de 
extravasamentos de 
esgotos registrados 

(Extravasamentos/ano) 

Duração dos 
extravasamentos 

registrados 
(Horas/ano) 

Quantidade de 
economias ativas 

atingidas por 
interrupções 
sistemáticas 

(Economias/ano) 

2017 4.942 41.032,96 3.331.632 

2016 4.632 39.243,27 4.185.786 

2015 15 1.347,23 0 

2014 4.406 20.270,91 357.896 

2013 3.389 14.613,75 103.466 

2012 6.223 100.526,75 2.842.871 

2011 25 280,00 36.183 

2010 5.826 23.776,00 94.189 

2009 13 903,00 0 

2008 5.221 46.728,00   

2007       

2006     0 

2005 0   0 

2004 4.467     

2003 6.171 38.717,00 58.549 

2002 4.356 13.068,00 3.919 

2001 1.865 1.811,00 156.091 

2000       

1999       

1998       

1997       

1996       

    
Fonte: SNIS (2017) 
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A Tabela 24 mostra que no SES de Vitória da Conquista há um número elevado de 

extravasamentos por ano, atingindo 4.942 em 2017. A soma das durações também é 

elevada, chegando a 100.526,75 horas em 2012. Essa frequência de extravasamentos 

atinge um número também elevado de economias, como em 2012 que somadas foram 

2.842.871 economias atingidas por interrupções sistemáticas.  

3.2.1.6. Receitas e Investimentos 

A Tabela 25 apresenta a Receita operacional direta do serviço de esgotamento sanitário e 

os investimentos do prestador do serviço no sistema de Vitória da Conquista.  

Tabela 25 - Receita Operacional Direta e o Investimento realizado em esgotamento sanitário 
realizado pelo prestado de serviço entre os anos de 1996 e 2016 

Ano de 
Referência  

 Receita 
operacional 

direta de 
esgoto 

(R$/ano) 

Investimento 
realizado em 
esgotamento 
sanitário pelo 
prestador de 

serviços (R$/ano) 

2017 38.479.237,16 2.904.734,24 

2016 33.683.548,60 1.871.856,89 

2015 30.251.302,62 3.426.980,67 

2014 25.959.254,71 1.235.306,22 

2013 20.957.693,36 6.509.224,89 

2012 19.150.117,94 13.953.000,00 

2011 17.516.620,00 4.883.000,00 

2010 14.606.407,00 23.153.000,00 

2009 13.161.515,37 20.073.000,00 

2008 11.412.593,24 0,00 

2007 9.957.438,40 0,00 

2006 8.755.410,95 302.000,00 

2005 7.207.480,04 1.225.000,00 

2004 5.906.684,62 310.000,00 

2003 5.032.798,91 612.186,00 

2002 3.958.958,95 732.024,00 

2001 3.486.999,00   

2000 2.575.466,00 590.945,00 

1999   84.153,27 

1998 2.641.547,36 0,00 

1997 1.201.597,18 78.000,00 

1996   754.712,00 

Fonte: SNIS (2017) 
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A Tabela 25 mostra que em 2017 houve um investimento da ordem de R$ 2.904.734,24 

sendo que os maiores investimentos ocorreram em 2009, 2010 e 2013, período que foram 

iniciadas as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e que a nova 

Estação de Tratamento de Esgoto foi construída. Mesmo com a redução da magnitude, 

nos últimos 5 anos, o fluxo de investimentos tem continuado significativamente, o que 

reflete em melhorias no sistema, na qualidade do serviço prestado e no avanço da 

universalização do acesso. As receitas diretas para esses anos foram também 

significativas. A Tabela 26 traz os investimentos realizados em Vitória da Conquista pela 

Embasa.  
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Tabela 26 - Investimentos em Vitória da Conquista 

Ano de 
Referência 

Investimento 
realizado em 

abastecimento de 
água pelo 

prestador de 
serviços 

Investimento 
realizado em 
esgotamento 
sanitário pelo 
prestador de 

serviços 

Investimento com 
recursos próprios 

realizado pelo 
prestador de 

serviços. 

Investimento 
com recursos 

onerosos 
realizado pelo 
prestador de 

serviços. 

Investimento com 
recursos não 

onerosos 
realizado pelo 
prestador de 

serviços. 

Investimentos 
totais realizados 
pelo prestador de 

serviços 

Investimento 
com recursos 

próprios 
realizado pelo 

estado 

Investimento 
com recursos 

onerosos 
realizado pelo 

estado 

Investimento 
com recursos 
não onerosos 
realizado pelo 

estado 

Investimentos 
totais realizados 

pelo estado 

2017 10.258.849,65 2.904.734,24 7.876.025,62 227.931,14 7.092.047,51 15.196.004,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 2.318.264,59 1.871.856,89 4.290.699,43 0,00 1.002.669,69 5.293.369,12 55.036,73 0,00 0,00 55.036,73 

2015 2.554.060,26 3.426.980,67 5.834.690,81 0,00 2.436.741,85 8.271.432,65 436.346,30 0,00 6.924.490,77 7.360.837,07 

2014 31.310.373,38 1.235.306,22 7.147.785,36 0,00 29.284.096,66 36.431.882,02         

2013 43.334.733,36 6.509.224,89 45.091.262,26 584.459,00 6.453.939,31 52.129.660,57         

2012   13.953.000,00 2.626.000,00   11.327.000,00           

2011 157.000,00 4.883.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00 5.040.000,00         

2010   23.153.000,00     23.153.000,00           

2009   20.073.000,00 3.089.000,00   16.984.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

2006 0,00 302.000,00 0,00 0,00 302.000,00 302.000,00         

2005 25.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00         

2004 46.574,00 310.000,00 0,00 0,00 356.574,00 356.574,00         

2003 0,00 612.186,00 0,00 0,00 612.186,00 612.186,00         

2002 451.064,00 732.024,00                 

2001     525.236,00   60.278,00           

2000 0,00 590.945,00                 

1999 573.328,03 84.153,27                 

1998 2.934.939,00 0,00                 

1997 15.671.735,00 78.000,00                 

1996 1.343.354,00 754.712,00                 

Fonte: SNIS (2017) 
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3.2.1.7. Tarifa 

A cobrança em Vitória da Conquista tem sido realizada conforme tarifas apresentadas na 

Tabela 27, que traz informações do período de 1996 a 2017.  

Tabela 27 - Tarifa média de esgoto 

Ano de 
Referência 

Tarifa 
média 

praticada 

Tarifa 
média 

de água 

Tarifa 
média 

de 
esgoto 

2017 3,58 3,90 3,28 

2016 2,87 3,13 2,63 

2015 2,82 3,10 2,53 

2014 2,65 2,88 2,41 

2013 2,58 2,75 2,37 

2012 2,45 2,57 2,25 

2011 2,30 2,40 2,13 

2010 1,97 2,04 1,86 

2009 1,85 1,90 1,76 

2008 1,65 1,69 1,57 

2007 1,50 1,55 1,41 

2006 1,36 1,40 1,28 

2005 1,27 1,32 1,17 

2004 1,14 1,19 1,06 

2003   1,12 0,95 

2002 0,91 0,96 0,82 

2001 0,88 0,91 0,81 

2000       

1999       

1998       

1997       

1996       

Fonte: SNIS (2017) 

A Tabela 27 apresenta a tarifa média praticada em Vitória da Conquista pela Embasa e 

refere-se à prestação de serviços de esgotamento sanitário do período de 2001 a 2017. A 

Tabela evidencia que em 16 anos o aumento foi de 404,9%, o que pode estar relacionado 

tanto ao aumento da demanda como na consequente melhoria dos equipamentos.  

A Figura 84, traz os resultados do Índice de Qualidade do Esgoto Tratado (IQE) médio para 

o SES de Vitória da Conquista em 2018, além disso apresenta os valores de DBO e DQO 

de entrada e saída da ETE, assim como o percentual de remoção desses parâmetros. O 

IQE é obtido por meio da avaliação dos resultados dos parâmetros, que possuem um peso 

percentual de representação. Tais parâmetros são: Demanda Bioquímica de Oxigênio 
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(DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Sedimentáveis (SS), Óleos e 

graxas (OG) e Potencial Hidrogeniônico (pH).  

 

Figura 84 - Eficiência do SES de Vitória da Conquista 

 

Fonte: SNIS (2017) 

Nota-se que todos os meses, com dados disponíveis, de 2018 apresentaram IQE com valor 

100%, indicando a ótima eficiência do sistema de tratamento. A Figura 84 evidencia 

também a boa eficiência em relação à remoção de DBO e DQO que refletem no IQE.  

3.2.2. Ações do PMSA implementadas 

No Plano Municipal de Saneamento Ambiental foram definidas as seguintes premissas 

para o Sistema de Esgotamento Sanitário em Vitória da Conquista:  

 

a) A ampliação da rede de esgotamento sanitário em Vitória da Conquista deve ter 

como objetivo a implantação do sistema separador absoluto (uma rede destinada 

às águas residuais e de infiltração e outra às águas pluviais); 

b) Sendo os recursos orçamentários disponíveis não suficientes em um primeiro 
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momento para a implantação plena do sistema separador absoluto, admitir-se-á 

implantação progressiva do referido sistema, com o uso da canalização pluvial 

como receptor de águas residuárias de forma provisória; 

c) O critério de bacias de esgotamento deverá ser seguido de modo a possibilitar ao 

máximo o escoamento por gravidade e evitar grandes profundidades de escavação 

e uso de bombeamento indiscriminado; 

d) As bacias de características topográficas definidas no Projeto do Sistema de 

Esgotos de Vitória da Conquista (1994) servirão de ponto de partida para as 

pesquisas, levantamentos e sistematização de dados; 

e) As tecnologias empregadas para resolver os problemas do esgotamento sanitário 

da cidade de Vitória da Conquista devem atentar para o fato de que o corpo receptor 

é o Rio Verruga, e rios com vazões variadas, no caso dos sistemas independentes 

e, portanto, a disseminação de bactérias é o principal inconveniente a ser 

enfrentado, visto que estas deverão ser drasticamente reduzidas no efluente final 

do tratamento. 

Dentre as ações previstas para melhoria da prestação do serviço de Esgotamento Sanitário 

em Vitória da Conquista, àquelas que foram efetivamente implementadas são: 

a) Existência de política para o uso e a ocupação do solo urbano, devidamente 

articulado com as políticas de saneamento ambiental (esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, drenagem urbana e resíduos sólidos). O Plano Diretor 

Urbano de 2006, legalmente estabelecido, propõe diretrizes e ações para todas as 

zonas de ocupação e áreas críticas tanto na Sede, quanto nos Distritos. O Município 

também vem cumprindo a determinação legal e estabelecendo exigências aos 

novos empreendimentos de urbanização para promover a 

implantação/complementação da rede de esgotamento sanitário como forma de 

minimizar os impactos da urbanização. 

 

b) O Índice de População com Coleta de Esgoto no Município no ano 2000 era de 

48% e atualmente este índice atinge cerca de 85%, tendo abrangido quase a 

totalidade da Sede Municipal (Zona Urbana); 

A principal ação que contribuiu diretamente para este índice foi o investimento de 

cerca de 147 milhões de reais, em 09 anos, pelos Governos Estadual e Federal, 

através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e recursos próprios da 

Embasa na ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Foram construídas 
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elevatórias, subestações de energia, redes coletoras, linhas de recalque, ramais 

prediais, interceptores. Também, a implantação de uma nova e moderna Estação 

de Tratamento de Esgoto Sanitário (ETE), com investimento de cerca de R$ 56 

Milhões. Este investimento possibilitou a cobertura de cerca de 85%, em 2015, pelo 

serviço de esgotamentos sanitário na área territorial da Sede do Município e o 

tratamento de 100% dos resíduos líquidos transportados; 

c) Na Zona Rural existe esgotamento sanitário no Distrito de José Gonçalves, hoje 

ainda operado pelo Município. Nos demais povoados e Distritos, utiliza-se o sistema 

de fossa absorvente; 

 

Dentre os investimentos previstos para os anos seguintes à 2015, pode-se citar: 

a) Adensamento das bacias de esgotamento sanitário de Vitória da Conquista: R$ 4,1 

Milhões  
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3.3. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Segundo Bahia (2010) a expressão manejo de águas pluviais carrega consigo uma 

percepção mais adequada nas relações estabelecidas entre o homem e suas atividades, 

a urbanização dos terrenos e as águas de chuva.  

No meio urbano, tradicionalmente, esta relação tem como uma de suas principais 

características a adequação do porte das estruturas de drenagem do fundo de vale às 

vazões que progressivamente tendem a aumentar como consequência da 

impermeabilização dos terrenos em uma bacia de drenagem.  

O manejo de águas pluviais correspondeu, ao longo do tempo, apenas ao aumento da 

impermeabilização que implicava em aumento de seção dos canais, revestimento e/ou 

retificação dos canais nos fundos de vale.  

Pesquisas e a observação dos eventos de chuva nas áreas urbanas mostraram, segundo 

Bahia (2011), que esta estratégia não foi capaz de acompanhar a velocidade com que os 

processos de urbanização se desenvolveram nas cidades uma vez que sérias restrições 

de recursos financeiros, espaço público e outras limitações altamente complexas 

evidenciaram a impossibilidade de se continuar ampliando os dispositivos de drenagem 

nos fundos de vale.  

Adicionalmente, a evolução da forma como o homem vem estabelecendo sua relação com 

o meio ambiente proporciona reflexões sobre as práticas tradicionais com o trato das águas 

de chuva, percebendo a necessidade urgente de serem introduzidas novas formas de 

manejo que vão desde o controle na própria fonte (cada lote gerador de escoamento) assim 

como nos espaços públicos (BAHIA, 2010).  

O manejo das águas pluviais, devem então, incorporar outros procedimentos agregados à 

relação dos espaços públicos com as águas de chuva.  

Tais procedimentos devem promover, basicamente, formas de se compensar duas das 

principais consequências da urbanização:  

 a maior transformação de precipitação em escoamento pelas superfícies; 

 a maior rapidez com que estas águas chegam aos fundos de vale.  

Dessa forma, de acordo com Bahia (2011) promover maiores taxas de infiltração das águas 

de chuva é uma das principais estratégias buscada nos manejos a serem incorporados no 
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espaço urbano, respeitando as limitações decorrentes das características dos solos em 

uma localidade.  

As novas práticas de manejo das águas pluviais devem ainda buscar o retardamento das 

vazões, proporcionando que possa haver uma melhor distribuição dos volumes que 

aportam aos fundos de vale, no decorrer do tempo, oportunizando que as estruturas 

existentes possam apresentar eficiência de transporte das águas (BAHIA, 2011).  

Incluir estes novos procedimentos entre as técnicas de convivência com as chuvas, 

principalmente aquelas de alta intensidade, é uma prática que promove sustentabilidade 

na relação entre chuva e urbanização.  

A realidade do município de Vitória da Conquista, no que se refere ao manejo de águas 

pluviais e drenagem urbana, não é muito diferente de outros municípios do estado da 

Bahia. O modelo existente, implantado nos moldes tradicionais, não atende à demanda do 

escoamento, o que acarreta em inundações nos eventos de intensas chuvas. Além disso, 

devido ao histórico no país de descaso com o saneamento básico, as redes do sistema 

são pouco conhecidas e não se encontram cadastradas. 

Os dados disponíveis do sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana do 

município de Vitória da Conquista, obtidos a partir do levantamento realizado em 2016, 

para a elaboração do Relatório de Saneamento Básico – Gestão Municipal 1997-2016, são 

apresentados no Quadro 15.  

Quadro 15 - Dados do sistema de Drenagem Pluvial 

Sistema de Drenagem Pluvial 

População atendida 150.000 habitantes 

Extensão da Rede 90 km 

Fonte: SEINFRA/SEMOB/PMVC (2016). 

A Figura 85 traz o croqui da Rede de Drenagem Pluvial da Sede do Município de Vitória da 

Conquista.  
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Figura 85 - Sistema de Drenagem do Município de Vitória da Conquista 

 
Fonte: PMVC (2016)
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Observa-se através do Quadro 15 que a cobertura da rede de drenagem na sede do 

município é ainda muito pequena, o que provavelmente colabora para as inundações que 

ocorrem em eventos de chuvas intensas.  

Considerando a população do município de 2016 estimada, pelo IBGE, em 346.069 hab, e 

os dados do Quadro 15, pode-se afirmar que o atendimento por serviços de manejo de 

águas pluviais e drenagem urbana em Vitória da Conquista é de 43% para população total. 

Em relação à população urbana esse percentual é de 48%.  

Dentre as metas do planejamento do município deverá figurar o aumento da abrangência 

da rede de drenagem, bem como a inserção de um modelo relacionado às práticas atuais 

de drenagem urbana sustentável.  

As diretrizes que darão sustentação a esse planejamento deverão apontar para a evolução 

dos sistemas tradicionais de drenagem urbana, incorporando, como for possível, novas 

técnicas, compensatórios em relação aos processos de urbanização. Tal evolução 

implicará tanto na aplicação de medidas estruturais, como em ações e medidas não 

estruturais que agreguem a sociedade e os dirigentes públicos numa nova perspectiva do 

manejo das águas pluviais, os espaços urbanos e os serviços públicos correlatos. 

A destinação final de toda água consumida em Vitória da conquista, aproximadamente 85 

% dela, tem a destinação final diretamente nos canais de drenagem da bacia do Rio 

Verruga. Esse fato evidencia a existência de um grande índice de poluição das águas no 

trecho urbano da bacia. Importante ressaltar que, o total da área coberta pelo perímetro 

urbano, cerca de 70%, está inserida na drenagem da bacia do Rio Verruga, o que torna de 

suma importância à análise da estrutura da bacia (FIGUEIREDO FILHO et al., 2015). 

Parte da malha urbana de Vitória da Conquista se encontra sobre a Serra do Periperi, com 

altitude de até 1.109 metros, extensão de 15 km e área de 45 km² (FREIRE, 2013). A 

referida Serra, que compõe o Parque Municipal da Serra do Periperi absorve as águas 

pluviais em sua área não impermeabilizada, decorrendo no afloramento de várias 

nascentes, onde o lençol freático se encontra em baixa profundidade. Muitas destas 

nascentes formam afluentes do Rio Verruga, que sofre com a intensidade das ações 

antrópicas, de forma que hoje a maior parte do seu curso d’água está canalizada e poluído 

por efluentes de origem doméstica (ROCHA, 2008). 
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A expansão do espaço urbano em Vitória da Conquista provocou a contínua redução do 

ambiente natural no entorno das principais nascentes do alto rio Verruga. A exploração 

mineral e a deposição de resíduos domésticos e de construção civil na Serra do Periperi 

são fatores que também provocaram a redução da paisagem natural e prejudicaram o 

regime de infiltração da bacia (ROCHA, 2008). Essas alterações acabam por provocar a 

ocorrência de enchentes e enxurradas sempre em eventos de grandes chuvas. Além disso, 

a declividade do terreno majora os efeitos danosos, especialmente os processos erosivos 

e de assoreamento. 

Alguns bairros do município como Jurema e Campinhos, a ocupação ocorreu em áreas 

alagadiças às margens de afluentes do Rio Verruga. Dessa forma, em épocas de chuvosas 

as enchentes cobrem as ruas e invadem casas. Essas enchentes são eventos naturais de 

área ribeirinha, entretanto áreas dessa natureza foram ocupadas de modo inadequado no 

município o que intensifica os prejuízos causados atualmente pelas enchentes. Assim 

como provocam o aumento do transporte de sedimentos, as enchentes são veículos da 

disseminação de vetores e transmissão de doenças (ROCHA, 2008). 

Destaca-se que todos os bairros estão na bacia hidrográfica do Rio Verruga, à exceção do 

Distrito Industrial e parte do Nossa Senhora Aparecida e Lagoa das Flores, que 

ultrapassam o divisor de águas que é a Serra do Periperi.  

Os bairros de maior altitude e declividade, que já estão parcialmente sobre a Serra do 

Periperi são Guarani, Cruzeiro, Alto Maron, Primavera, Nossa Senhora Aparecida, 

Ibirapuera, Zabelê e o loteamento Nova Cidade. Tais bairros, de acordo com o PDDU, são 

considerados zonas de adensamento controlado ou condicionado, com características 

topográficas especiais, com restrições ambientais e com problemas de drenagem. Eles 

ainda são carentes de infraestrutura e equipamentos públicos ou os mesmos estão 

parcialmente implantados. Os bairros Centro, Recreio, Jurema, Brasil, Patagônia e 

Candeias são áreas de ocupação consolidada e com equipamentos urbanos e 

infraestrutura implantados quase a totalidade (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2006). 

Entretanto, de acordo com Brito e Neves (2015) no que se refere à drenagem, é relevante 

observar a obsolescência dos equipamentos e da rede, especialmente nos bairros Centro, 

Recreio e Jurema, nos quais ocorrem problemas com grandes enxurradas ou alagamentos 

em eventos de chuvas.  
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Os bairros Bateias, São Pedro, Jatobá e Campinhos são áreas com baixa qualificação da 

estrutura urbana, restrições ambientais e problemas de macrodrenagem. Esses bairros 

além de serem prioridade para o planejamento urbano e drenagem, também devem ser 

prioridade para a implantação de equipamentos públicos devido a sua carência. Além 

disso, devido a presença de córregos e áreas alagadiças, deve-se impor limites à expansão 

urbana e realizar implantação de equipamentos de drenagem que favoreçam o correto 

escoamento das águas e estejam de acordo com os conceitos de manejo de águas pluviais 

e drenagem urbana sustentável.  

Os demais bairros são considerados de expansão urbana preferencial ou rarefeita, com 

grandes vazios urbanos. Possuem áreas de proteção ambiental, como as margens do rio 

Verruga. Deve-se manter preservadas as margens do rio e áreas alagadas e realizar 

transformações urbanísticas que se harmonizem com a topografia local. 

Nos últimos 3 anos ações e obras de pavimentação e drenagem foram realizadas, tais 

como implantação de redes de drenagem na avenida Laura Nunes, Urbis V, rui Guilhermino 

Novais e rua Lauro de Freitas, além de ações de manutenção e limpeza em canais de 

drenagem. Contudo, essas ações surtiram pouco efeito na dinâmica do município, uma vez 

que em grande parte da área urbana da sede de Vitória da Conquista alagamentos 

continuam ocorrendo em períodos de intensa chuvas. 

3.3.1. Infraestrutura de Drenagem e Manejo de águas pluviais urbanas 

O Estado da Bahia elaborou em 2010 o Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e 

Esgotamento Sanitário (Pemapes) para os munícipios das 25 Regiões de Desenvolvimento 

Sustentável do estado.  

O objetivo do Pemapes foi prover o estado de um panorama geral da situação dos serviços 

de esgotamento sanitário e de manejo das águas pluviais, e da percepção da sociedade 

relativa a esses serviços, nas sedes dos municípios e de determinados distritos baianos. 

Preconizou-se a proposição de intervenções, estruturais e não estruturais, que ensejassem 

a melhoria dos serviços prestados a partir da consecução de um Plano de Ações em 

sintonia com as diretrizes nacionais e estaduais definidas para o Saneamento Básico. 

A caracterização da infraestrutura de drenagem urbana no âmbito do Pemapes foi feita a 

partir de componentes que dividem o segmento com a finalidade de permitir a 

compreensão dos aspectos mais significativos no que se refere ao comportamento da 
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cidade nos dias de chuva. Os componentes em que a infraestrutura de drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas urbana são divididos são os seguintes: 

 sistema de macrodrenagem; 

 sistema de microdrenagem e 

 adequabilidade do sistema existente. 

A macrodrenagem está associada ao sistema de drenagem natural ou construído 

localizado nos vales das bacias hidrográficas. Esse sistema coleta o conjunto de 

microdrenagem da bacia urbana do qual, geralmente, é o principal curso d’água. Sua função 

é receber o escoamento superficial gerado pelas chuvas e direcionar estas contribuições 

para corpos receptores da bacia de drenagem em questão. Consiste, na rede natural de 

drenagem, existente na bacia antes mesmo de se iniciarem os processos de ocupação 

urbana da área. Com a urbanização, a rede natural de drenagem progressivamente vai se 

mostrando incapaz de receber o aumento de vazões por consequência da ocupação e 

impermeabilização dos terrenos da bacia de captação. Quando medidas adequadas não 

são tomadas, problemas diversos são apresentados na rede de macrodrenagem. 

A microdrenagem está associada ao sistema de escoamento das águas pluviais pelas 

vias das áreas urbanizadas. A implantação das vias no processo de urbanização altera o 

escoamento das águas pela superfície dos terrenos e cria um arranjo que muitas vezes 

apresenta problemas de continuidade do fluxo e provoca alagamentos.  

As inundações ribeirinhas, por sua vez são os processos associados ao regime dos rios 

e riachos de maior porte em período de cheias e se relacionam a áreas situadas à margem 

de cursos de água, geralmente associados a bacias de contribuição que extrapolam, a área 

urbana. Quase sempre o que distingue a ocorrência e inundação ribeirinha ou o mau 

funcionamento da macrodrenagem é muito tênue. Basicamente para que diferenciar uma 

inundação ribeirinha do mau funcionamento da macrodrenagem considera-se que uma 

inundação ribeirinha poderá ocorrer mesmo que não estejam acontecendo chuvas 

diretamente na localidade. Os problemas decorrentes de inundações ribeirinhas 

relacionam-se a ocupações irregulares de áreas utilizadas pelos cursos de água para dar 

escoamento às suas cheias. Assim, são também associados ao sistema natural de 

drenagem, contudo a sua área de contribuição extrapola significativamente a área urbana 

das localidades.  
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Outro importante aspecto também analisado é a Adequabilidade do sistema de 

existente. Ele permite uma avaliação complementar em relação aos itens macrodrenagem 

e microdrenagem, possibilitando não apenas avaliar sua existência, mas perceber se o 

cenário atual proporciona maior ou menor desconforto nas áreas urbanas na ocasião em 

que ocorrem as chuvas mais intensas. 

Outro elemento de destaque do sistema analisado para uma localidade, dentro da 

metodologia adotada pelo Pemapes, corresponde às Áreas críticas e os impactos nelas 

observados. São as áreas urbanas que apresentam situações críticas de drenagem, com 

alagamentos e outros transtornos típicos de serem observados nas épocas em que 

acontecem as chuvas, principalmente as de maior intensidade. Este aspecto do sistema é 

estratégico no processo de planejamento em questão por conta de apontar o quadro de 

como se manifestam os desarranjos do sistema, refletindo maior ou menor intensidade dos 

problemas vivenciados por uma comunidade, no que se refere à sua convivência com as 

chuvas nas áreas de contribuição. 

Dessa forma, no âmbito do Pemapes, em Vitória da Conquista foi observado que os lotes 

urbanos nas áreas mais densamente ocupadas a área construída ocupa a maior 

percentagem dos lotes, mas não a totalidade deles. No que se refere às ruas, constatou-

se que o caimento das vias na direção das sarjetas localizadas em suas bordas é bem 

definido, mas suave. Nas sarjetas, nos dias sem chuva, podem ser encontrados filetes de 

águas servidas escoando pelas sarjetas. No que se refere à expansão dos terrenos 

urbanizados, pode-se observar que as áreas mais antigas e mais centrais foram 

construídas em terrenos mais baixos e que o crescimento da urbanização está se dando 

em áreas vizinhas mais elevadas. 

Atualmente, o Planejamento, implantação, operação do sistema de águas pluviais de 

Vitória da Conquista são desenvolvidas pela Secretaria de Mobilidade, enquanto a 

manutenção está à cargo da Defesa Civil.  

Não existem registros sistemáticos dos desastres naturais das precipitações hídricas e das 

inundações e não há mapeamento das áreas de riscos das inundações. Quanto ao 

zoneamento de áreas de inundações, o mesmo também não existe.  

No município, de acordo com o Pemapes, o sistema de microdrenagem dispõem de 

dispositivos de coleta e transporte de águas pluviais, os quais estão apresentados no 

Quadro 16.  
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Quadro 16 - Dispositivo do sistema de microdrenagem e sua conservação 

Dispositivo Estado de Conservação 

Caixa coletora com grelha Médio 

Caixa coletora com abertura na guia Médio 

Galerias enterradas Médio 

Poços de visita Médio 

Valetas Médio 

Fonte: Bahia (2011) 

O Quadro 17 apresenta os dispositivos do sistema de macrodrenagem, suas 

características e a avaliação de seu estado de conservação. 
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Quadro 17 - Dispositivos do sistema de macrodrenagem, suas características e a avaliação de seu estado de conservação 

Dispositivo Característica 
Estado de 

Conservação 

Possui 
estruturas 

físicas criando 
obstruções 

Possui 
estrangulamentos 

Existência 
de resíduos 
sólidos no 

leito 

Assoreamento 
do leito 

Transporta 
esgotos 

Possui área 
adjacente livre 

para 
implantação de 
ETE com vazão 
de tempo seco 

Tipo de 
corpo 

receptor do 
dispositivo 

Frequência de 
manutenção e 

conservação do 
dispositivo de 

macrodrenagem 

Galeria Rua 1 
Bairro Santa 

Cruz 

Galeria circular 
enterrada de manilha 
de 1m que deságua 

na Lagoa das Bateias 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não Lagoa Eventualmente 

Galeria Rua 9 
Bairro Santa 

Cruz 

Galeria circular 
enterrada de manilha 
de 1m que deságua 

na Lagoa das Bateias 

Ruim Não Não Sim Sim Sim Não Lagoa Eventualmente 

Canal da 
Serra-Lagoa 
das Bateias 

Canal revestido em 
alvenaria de pedra e 

trecho sem 
revestimento, 

contorna a Serra e 
lança na Lagoa das 

Bateias 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não Lagoa Eventualmente 

Canal da 
Serra-Córrego 

Verruga 

Canal da Serra-
Córrego Verruga/  

Entroncamento com 
canal aberto com 
estrangulamento 
entre a Rua José 
Oliveira Lima e a 

Avenida Presidente 
Vargas  

 

Ruim Sim Sim Sim Sim Sim Não Rio Perene Eventualmente 

Canal Avenida 
Brasil 

Canal revestido em 
alvenaria de pedra 

Bom Não Não Sim Não Sim Não Rio Perene Eventualmente 

Continua 
Continuação 
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Dispositivo Característica 
Estado de 

Conservação 

Possui 
estruturas 

físicas criando 
obstruções 

Possui 
estrangulamentos 

Existência 
de resíduos 
sólidos no 

leito 

Assoreamento 
do leito 

Transporta 
esgotos 

Possui área 
adjacente livre 

para 
implantação de 
ETE com vazão 
de tempo seco 

Tipo de 
corpo 

receptor do 
dispositivo 

Frequência de 
manutenção e 

conservação do 
dispositivo de 

macrodrenagem 

Canal Bairro 
Jurema 

Galeria circular 
enterrada, em parte 

revestido em 
alvenaria de pedra e 

trecho sem 
revestimento 

Ruim Não Não Sim Sim Sim Não Rio Perene Eventualmente 

Canal Avenida 
Presidente 

Dutra 

Galeria circular 
enterrada, em parte 

revestido em concreto 
e trecho em alvenaria 

de pedra 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não Lagoa Eventualmente 

Canal do Poço 
Escuro 

Galeria circular 
enterrada, em parte 

revestido em 
alvenaria de pedra e 

trecho sem 
revestimento 

Bom Não Não Sim Sim Sim Não Rio Perene Eventualmente 

Canal Rua 
Nilton 

Gonçalves 

Canal revestido em 
concreto 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não 
Outra 

estrutura 
macro 

Eventualmente 

Canal Rua 2 
de julho 

Canal revestido em 
alvenaria de pedra, e 

trecho sem 
revestimento 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não Rio Perene Eventualmente 

Canal Lagoa 
da Jurema 

Armco, sai da 
Avenida Presidente 

Dutra para Rua 
Bartolomeu Gusmão, 
desta até a Avenida 

Juracy Magalhães em 
canal natural. 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não Rio Perene Eventualmente 

Continua 
Continuação 
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Dispositivo Característica 
Estado de 

Conservação 

Possui 
estruturas 

físicas criando 
obstruções 

Possui 
estrangulamentos 

Existência 
de resíduos 
sólidos no 

leito 

Assoreamento 
do leito 

Transporta 
esgotos 

Possui área 
adjacente livre 

para 
implantação de 
ETE com vazão 
de tempo seco 

Tipo de 
corpo 

receptor do 
dispositivo 

Frequência de 
manutenção e 

conservação do 
dispositivo de 

macrodrenagem 

Canal BR-116 

Galeria circular 
enterrada, e em parte 

revestido em 
alvenaria de pedra. 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não Lagoa Eventualmente 

Galeria 
Avenida 

Presidente 
Dutra 

Galeria circular 
enterrada 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não Lagoa Eventualmente 

Galeria Rua 
Macarani 

Galeria circular 
enterrada. 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não 

 Galeria 
Avenida 

Presidente 
Dutra 

Eventualmente 

Galeria 
Avenida 
Itambé 

Galeria circular 
enterrada. 

Regular Não Não Sim Sim Sim Não 

Galeria 
Avenida 

Presidente 
Dutra. 

Eventualmente 

Canal Vila 
Serrana IV 

Canal revestido em 
alvenaria de pedra. 

Bom Não Não Sim Não Sim Não Lagoa Eventualmente 

Canal Tanque 
Seco 

Canal sem 
revestimento 

Bom Não Não Não Não Não Sim Rio Perene Eventualmente 

Fonte: Bahia (2011) 
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Bahia (2011) também identificou que em 2011 o sistema de drenagem utilizava medidas 

compensatórias da urbanização na drenagem, tais como reservatório de amortecimento. 

O Município apresenta aptidão para utilização de pisos impermeáveis e reservatórios 

individuais de amortecimento de áreas críticas 

Bahia (2011) identificou também que 93% das vias urbanas eram pavimentadas, 90% das 

vias com sarjeta não possuíam dispositivos de microdrenagem, na zona urbana  

As inundações, de acordo com Bahia (2011) ocorrem mais de uma vez no ano, em áreas 

não centrais de ocupação formal. No ano de 2011 as áreas críticas identificadas foram: 

1. Sobradinho 

2. Rua T - Bairro Henriqueta Prates 

3. Estrada de acesso ao Bairro Campinhos 

4.  Rua 4 entre as Ruas 8 e 11 - Bairro Santa Cruz 

5. Rua São Sebastião - Bairro Nossa Senhora Aparecida 

6.  Rua Bartolomeu de Gusmão - Bairro Jurema 

Na área crítica de Sobradinho ocorrem muitas enxurradas. Nesta área algumas das vias 

com caixas coletoras não são pavimentadas não existem áreas desocupadas que 

funcionem como amortecimento de cheias.  

Na rua T, Bairro Henriqueta Prates, ocorre erosão intensa, visto que a maioria das ruas 

não são pavimentadas. Não existem áreas desocupadas que possam funcionar como 

amortecimento de cheias.  

Na estrada de acesso ao Bairro Campinhos, também é registrada grande erosão devido a 

inexistência de pavimentação. Não existem áreas desocupadas que funcionem como 

amortecimento de cheias. 

Na rua 4 entre as ruas 8 e 11 do Bairro Santa Cruz, são verificados alagamentos 

frequentes. A vias possuem caixa coletora e pavimentação em paralelepípedo. Os terrenos 

adjacentes à área crítica possuem ocupação intensa. Não existem áreas desocupadas que 

funcionem como amortecimento de cheias. São agravantes do problema são as 

interferências físicas com sistema de drenagem e baixa declividade longitudinal. 

Na rua São Sebastião, Bairro Nossa Senhora Aparecida ocorrem muitos alagamentos. As 

vias aqui são pavimentadas e não existem áreas desocupadas que funcionem como 
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amortecimento de cheias. São agravantes do problema interferências físicas com sistema 

de drenagem. 

De acordo com Castro et. al (2015) a rua Bartolomeu de Gusmão, é a mais afetada por 

receber um grande volume de água em eventos de chuva. As vias com caixas coletoras 

são pavimentadas com asfalto, os terrenos adjacentes à área crítica possuem ocupação 

intensa, e não existem áreas desocupadas que funcionem como amortecimento de cheias. 

São agravantes do problema a interferências físicas com sistema de drenagem, declividade 

transversal irregular ou inadequada além de baixa declividade longitudinal.  

Nessas áreas foram verificados alagamentos frequentes nos últimos anos. As pessoas 

afetadas com estes alagamentos são basicamente os moradores dos locais, não afetando 

outras áreas da cidade. Os alagamentos ocorrem numa frequência média de mais de uma 

vez ao ano. 

No que se refere ao porte das inundações, geralmente ocorre a invasão de edificações 

residenciais e comerciais, havendo interrupção do tráfego. Os alagamentos interferem no 

fluxo de pessoas da cidade no local e adjacências. Os prejuízos materiais são altos, mas 

não existem ameaças de riscos à vida humana.  

Brito & Neves (2015) analisaram os dispositivos de drenagem existentes à época. Os 

autores analisaram o tipo de equipamento, manutenção e conservação do dispositivo 

observado. Os equipamentos analisados e as conclusões foram: 

 Bacia de detenção: ao fundo da Praça da Juventude, próximo ao Poço Escuro, foi 

construída uma bacia de detenção, mostrada na Figura 86. Na ocorrência de 

chuvas, a lagoa retém temporariamente o escoamento proveniente da Reserva 

Florestal do Poço Escuro e dos bairros vizinhos, diminuindo a vazão no Rio 

Verruga, que é canalizado imediatamente à jusante da Reserva.  Entretanto, 

durante chuvas intensas, ocorrem grandes enxurradas em ruas imediatamente 

próxima à jusante, cruzando a Rua Lisboa em direção ao Centro. 
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Figura 86 - Bacia de detenção  

 

 

Fonte: Brito & Neves (2015) e Fundação Escola Politécnica da Bahia (2018) 

Importante também é a Lagoa das Bateias, que funciona como bacia de retenção. 

A água da chuva que escoa dos bairros Zabelê, Ibirapuera, Brasil e parte do Nossa 

Senhora Aparecida fica retida na Lagoa, que deveria ser um ponto de lazer da 

população e um berçário do ecossistema local. Entretanto, devido ao lançamento 

de esgoto doméstico na rede de águas pluviais, a Lagoa das Bateias recebe grande 

quantidade de matéria orgânica, o que resulto também na eutrofização de suas 

águas e na proliferação de plantas conhecidas como “taboas”, assim como o 

carreamento de sedimentos reduziu o espelho d’água existente.  

 Calhas viárias: Observou-se má manutenção das calhas viárias e a utilização 

inadequada das mesmas. As principais falhas observadas, suas consequências e 

soluções são apresentadas na Tabela 28.  
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Tabela 28 - Observações das calhas viárias do sistema de drenagem urbana em Vitória da 
Conquista 

SITUAÇÃO CONSEQUÊNCIA SOLUÇÃO 

Ausência de pavimentação. 
Erosão do solo devido ao escoamento da 

água da chuva. Dificulta o trânsito de 
veículos e pedestres. 

Realizar a pavimentação 

Mal dimensionamento ou ausência de 
sarjetas e sargentões (muito estreitas, 

sem declividade transversal 
adequada, revestimento deteriorado, 
asfalto cobrindo total ou parcialmente 

sarjetas e sarjetões). 

Ausência de um caminho preferencial para 
o escoamento. Logo, a água da chuva se 

espalha por toda a calha viária e 
eventualmente sobre as calçadas, 

dificultando ou impedindo a passagem e 
travessia de pedestres.  

Realizar a manutenção da calha viária 
como um todo e realizar o 

dimensionamento adequado das 
sarjetas e sarjetões.  

Presença de resíduos sólidos, detritos 
e proliferação de plantas. 

Item “Vícios e déficits do sistema de 
drenagem”.   

  

Vedação de sarjetas para construção 
de rampas para veículos. 

Promove o desvio da água pelo leito 
carroçável e se espalha sobre ele, 

dificultando a passagem de pedestres. 

Realizara fiscalização da correta 
utilização do sistema de drenagem e 
promover a educação dos usuários. 

Lançamento de esgoto doméstico na 
calha viária. 

Item “Vícios e déficits do sistema de 
drenagem”.   

  

Recalque ou ausência de 
abaulamento do leito carroçável. 

Promove o empoçamento das águas e a 
erosão do pavimento, dificultando a 
passagem de veículos e pedestres. 

Recapeamento do leito carroçável. 
Estudo para identificar os motivos do 

recalque e assim solucioná-lo.  

Fonte: Brito & Neves (2015) 

 Bocas de Lobo: As bocas-de-lobo são equipamentos essenciais na drenagem, 

pois promovem a passagem do escoamento superficial para as galerias, 

desobstruindo as vias. As principais falhas observadas no sistema de Vitória da 

Conquista são apresentadas na Tabela 29. 

Tabela 29 - Observações das bocas de lobo do sistema de drenagem urbana em Vitória da 
Conquista 

SITUAÇÃO CONSEQUÊNCIA SOLUÇÃO 

Obstrução causada pela presença de 
resíduos sólidos, plantas e detritos. 

Item “Vícios e déficits do sistema de 
drenagem”.   

  

Tampas de concreto (guias-chapéu) e 
grelhas ausentes ou quebradas. 

Promove a entrada de resíduos sólidos e 
detritos. Obstrução das bocas-de-lobo 

pelas próprias tampas quebradas ou mal 
posicionadas. Risco de acidentes para 

pedestres.  

Colocação ou substituição das tampas e 
grelhas.  

Mal dimensionamento das bocas-de-
lobo. Decorre de (1) f alta de 

rebaixamento da entrada, quando 
necessário; (2) abertura 

demasiadamente grande ou pequena, 
(3) espaçamento muito grande entre 

bocas-de-lobo, ou (4) mau 
posicionamento da boca-de-lobo, 
como a colocação em esquinas 

(TUCCI, 1995). 

Ineficiência do dispositivo. Aumento do 
escoamento superficial nas vias 

(enxurradas).  

Revisão do sistema de drenagem já 
implantado para correto 

dimensionamento das bocas-de-lobo e 
correção das mesmas. 

Presença de es goto doméstico. 
Item “Vícios e déficits do sistema de 

drenagem”.   
  

Fonte: Brito & Neves (2015) 
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 Galerias e poços de visita: As galerias permanecem escondidas da população em 

geral, por isso sua situação e até mesmo sua existência não receber atenção. 

Porém, são esses dispositivos que promovem a drenagem em si, e devem ser bem 

preservadas e dimensionadas. A Tabela 30 descreve a situação observada nas 

galerias vistoriadas em Vitória da Conquista. 

Tabela 30 - Observações das galerias e poços de visita do sistema de drenagem urbana em 
Vitória da Conquista 

SITUAÇÃO CONSEQUÊNCIA SOLUÇÃO 

Obstrução por resíduos sólidos e 
detritos. 

Item “Vícios e déficits do sistema de 
drenagem”.  

  

Erosão. Ocorre naturalmente onde 
há passagem de água. É 
potencializada quando há 

contaminação por esgoto doméstico.  

Danificação das galerias e PVs e infiltração 
da água no solo. Recalque do pavimento e 

de edificações sobre as galerias.  

Recuperação das galerias erodidas e 
evitar o lançamento de esgotos 

sanitários no sistema de drenagem. 

Presença de esgoto doméstico. 
Item “Vícios e déficits do sistema de 

drenagem”.  
  

Cobertura parcial ou total de tampas 
d e PV por pavimentação (asfalto). 

Impede ou dificulta a inspeção, limpeza e 
manutenção das galerias. Na verdade, o PV 

obstruído já é indicativo que não ocorre 
inspeção do sistema, tampouco 

manutenção e limpeza.  

Quando ocorrer nova pavimentação, 
deve-se procurar retirar o asfalto antigo 
antes da execução do novo, tomando as 
devidas precauções com os PVs, bem 
como com as aberturas de bocas-de-

lobo, sarjetas, sarjetões.  

Tampas de PVs danificadas ou 
ausentes. Ocorre deterioração 

devido ao tempo e ao trânsito de 
veículo. As tampas de ferro fundido 
podem ser furtadas devido o valor 

econômico do material.  

Promove a deposição de resíduos sólidos e 
detritos. Possibilidade de acidentes com 

veículos e pedestres.  

Substituição das tampas dos PVs 
deteriorados ou ausentes. Preferir 

tampas de concreto para locais mais 
propensos a furtos e tampas de ferro 

para v ias de trânsito intenso ou pesado 

Fonte: Brito & Neves (2015) 

 Bueiros: A função dos bueiros é permitir a passagem segura sobre um curso 

d’água, sem causar obstrução do mesmo. Alguns bueiros do sistema (no Anel Viário 

Leste, na Lagoa das Bateias e na Av. Juracy Magalhães) passaram por 

manutenção, uma vez que foram mal dimensionados. A correção é a reforma do 

bueiro, com o correto dimensionamento para uma vazão em evento de grande 

precipitação, utilizando -se o tempo de retorno adequado para o cálculo desse 

evento. 

 Descidas de água: A maioria das descidas d’água estão foram avaliadas em bom 

estado de conservação. Existe a presença de resíduos sólidos, que deve ser 

evitada, e presença de vegetação.  

 Valas, valetas e canais: Observou-se que as calhas em geral foram bem 

dimensionadas e permitem a passagem adequada do escoamento. Nota-se que a 
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administração municipal optou por utilização de canais em diversos pontos da 

cidade, principalmente em grandes avenidas e com maior inclinação, 

especialmente nos bairros Zabelê e Candeias. Nessas localidades evitou-se os 

grandes escoamentos em galerias obsoletas que ocorrem em bairros mais antigos, 

como Guarani, Centro e Alto Maron. Os canais abertos permitem maior vazão de 

projeto com custos menores, além de ter a manutenção, limpeza e mesmo 

ampliação facilitadas. Porém, ainda assim foram observadas a presença de 

resíduos sólidos e a proliferação de plantas nesses canais, bem como o lançamento 

inadequado de efluentes domésticos.  

 Vícios e déficits do sistema de drenagem:  

o Lançamento de esgoto doméstico no Sistema de Drenagem Urbana e seus 

impactos: Prática bastante comum no sistema de drenagem urbana de 

Vitória da Conquista e traz sérios impactos sociais, afetando a saúde e bem-

estar da população, degradando os recursos hídricos. Além do mau cheiro, 

a prática, provoca mau cheiro nas ruas, calhas e bocas-de-lobo, promove a 

proliferação de vetores e aumenta o risco de transmissão de doenças, além 

de causar a grave contaminação do corpo hídrico receptor. Pode ainda 

acarretar sobrecarga do sistema de drenagem e influir na erosão nas 

sarjetas, galerias e calhas, seja pelo escoamento constante, seja pela 

presença de substâncias corrosivas. O maior impacto ambiental provocado 

por esse lançamento indevido é poluição das águas do Rio Verruga e a 

eutrofização da Lagoa das Bateias. 

o Lançamento de águas pluviais em sistemas de esgotamento sanitário: O 

sistema de esgotamento sanitário não foi dimensionado para suportar a 

vazão de água da chuva. Portanto, na ocorrência de chuvas, a rede de 

esgoto transborda através dos PEVs, trazendo os efluentes para as vias. 

Essa ocorrência é comum em alguns bairros antigos, segundo relatos de 

moradores dos bairros Guarani, Centro, Recreio e Alto Maron. Isso ocorre 

porque, nesses locais, muitas residências tem um sistema unitário para 

esgotamento sanitário e drenagem pluvial. 

o  Deposição de resíduos sólidos nos equipamentos de drenagem, 

assoreamento e proliferação de plantas: é comum a deposição de resíduos 

sólidos nas ruas da cidade. Também é grande a quantidade de entulhos da 

construção civil jogados em calçadas e terrenos baldios. A consequência é 
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a obstrução das sarjetas e sarjetões, fazendo com que a água desvie pelo 

leito carroçável, ou de bocas-de-lobo e galerias, provocando o retorno do 

escoamento para a calha viária, resultando em grandes enxurradas. Nos 

canais, os resíduos e detritos são levados até o curso hídrico, provocando 

poluição e assoreamento. 

o Segundo Brito & Neves (2015) em relação às enxurradas, pontos críticos e 

a obsolescência do sistema pode-se destacar: as enxurradas ocorrem em 

diversos logradouros na cidade, dificultam o trânsito de veículos, impede a 

passagem de pedestres e ainda, provoca a erosão dos pavimentos; De 

acordo com relatos da população colhidos por esses autores, os pontos 

críticos são: a Avenida Lauro de Freitas (terminal de ônibus, Centro), na 

Travessa dos Artistas (Centro), na Rua do Triunfo (Centro), na Rua da 

Conquista (Centro), na Rua Fernando Matos (Centro), na Ruas Ascendido 

Melo (Centro), na Rua Guilhermino Novais (Recreio), na Avenida 

Crescêncio Silveira (Centro), na Avenida Otávio Santos (Recreio), na 

Avenida São Geraldo (Recreio/Alto Maron), entre outros. Nesses pontos, 

um conjunto de fatores é agravante para a situação, sendo os principais (1) 

galerias de drenagem obsoletas, (2) obstrução total ou parcial devido a 

resíduos sólidos depositados nas ruas pela população, (3) ausência ou mau 

dimensionamento de sarjetas e bocas-de-lobo. Dessa forma, uma 

drenagem insuficiente promove o escoamento nos logradouros, 

transformando ruas em verdadeiros rios intermitentes. Solucionar esse 

déficit do Sistema de Drenagem exigirá investimento e força de vontade do 

poder público, e terá que contar com o apoio da população. 

Fazendo referência às inundações que ocorrem no município, de acordo com o perfil de 

Vitória da Conquista elaborado pelo IBGE, no ano de 2017, entre 2013 e 2017 foram 

registrados inundações, alagamentos e ocorrência de processos erosivos. Ainda segundo 

o Instituto, o ano em que aconteceu a enchente ou inundação gradual de maior impacto foi 

2016, sendo que foram atingidas edificações, pessoas foram desalojadas, porém não 

foram registrados óbitos. A áreas onde ocorrem as enchentes ou inundações graduais, são 

em sua maioria áreas com ocupações irregulares.  

A Figuras que seguem ilustram os canais do sistema de macrodrenagem.  
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A Figura 87 e Figura 88 evidenciam local sem revestimento que funciona como canal de 

escoamento para água da chuva. No local encontram-se acúmulo de resíduos sólidos. 

Figura 87 - Canal improvisado sem revestimento e com depósito de resíduos no bairro 
Nossa Senhora Aparecida 

   

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Figura 88 - Erosão no bairro Nossa Senhora Aparecida 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 89 - Grelha e tampa de caixa de visita no bairro Nossa Senhora Aparecida 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

Figura 90 - Início do trecho em manilha do canal da serra 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 91 - Início do trecho aberto do canal da Serra 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Figura 92 - Lançamento irregular de esgoto sanitário o trecho com revestimento do canal da 
serra 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 93 - Trecho sem revestimento ao longo da serra  

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 

 

Figura 94 - Trecho revestido do canal da serra 

 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 95 - Final da galeria circular enterrada na rua 9 no Bairro Santa Cruz e início do 
trecho em canal aberto revestido em concreto 

 

Fonte: Bahia (2011) 

Figura 96 - Final do canal aberto revestido em alvenaria de pedra que contorna a serra 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 97 - Final do canal aberto revestido em alvenaria de pedra com desague na Lagoa 
das Bateias. 

 

  

 

Fonte: Bahia (2011); Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 
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Figura 98 - Trecho danificado do Canal da Serra que desagua nas Bateias 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 

Figura 99 - Descarga de água na lagoa das bateias do canal da Vila Serrana 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 
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Figura 100 - Saída de água da lagoa das bateias 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 

 

Figura 101 - Travessia longitudinal de estrutura física causando obstrução 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 102 - Trecho em manilhas de diâmetros distintos com presença de resíduos sólidos 

 

Fonte: Bahia (2011) 

Figura 103 - Trecho sem revestimento repleto de vegetação com desague no Córrego 
Verruga 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 104 - Bocas de lobo (a) Av. Brumado; (b) Bairro Brasil;  

 

(a) 

  

(b) 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 
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Figura 105 - Caixa Coletora: (a) Bairro Brasil; (b)BR 116; (c) Av. Bartolomeu de Gusmão; (d) 
Guilhermino Novaes; Área próxima à Av Luis Eduardo 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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(d) 

 

(e) 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 
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Figura 106: Canais: (a) Vila Serrana; (b) Bairro Brasil; (c) Av São Geraldo; (d) Alto Maron; (e) 
Av. Luis Eduardo Magalhães; (f) Campinhos 

 

(a) 

  

(b)                                                               (c) 

  

(d)                                                                 (e) 
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(f) 

Figura 107 - Galeria Av Bartolomeu de Gusmão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 

 

Figura 108 - Canaletas: (a) Vila Serrana 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 



 
 
   

 

 

171 
 

 

Figura 109 - Ponto de Alagamento: (a) Bairro Brasil; Av Brumado; (c)Paulino Santos; 
Guilhermino Novaes; (e) Av Luiz Eduardo; (f)Campinhos; (g) Vila Elisa; (h) Lagoa das Flores 

  

(a) 

 

(b)                                            (c) 

 

(d)                                                   (e) 
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(f) 

 

(g) 
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(h) 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 

 

Figura 110 - Canal de entrada de água pluvial: (a) Lagoa da Jurema; (b) rio Verruga 

  

(a) 



 
 
   

 

 

174 
 

  

 

(b) 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 

 

Figura 111 - Canal em construção no bairro Jurema 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2018) 

O canal da Serra (localizado na Serra do Peri-Peri) possui uma parte tubular, uma parte 

não revestida e outra com revestimento. Desse canal, 250 m são compostos por trecho 

duplo em manilhas de 1 e 1,5m de diâmetro. 
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O trecho desse canal que passa próximo ao Sesc não suporta mais o volume de água das 

chuvas que vem ocorrendo, de modo que uma chuva de 20mm já provoca 

transbordamento.  

O trecho composto por galerias está danificado e muito antiga. O trecho revestido do canal 

é o mais novo e atende à vazão, descarregando a água escoada na Lagoa das Bateias.  

O canal da Av Brumado e da Av Luiz Eduardo também extravasam em eventos de intensas 

chuvas, principalmente devido ao subdimensionamento da primeira e deposição de 

resíduos na segunda.  

De modo geral, nota-se em todo a área urbana a existência de poucas bocas de lobo, que 

algumas vezes se encontram obstruídas por resíduos sólidos ou danificadas. Grande parte 

das calhas coletoras e bocas de lobo estão implantadas em esquinas, o que não é sugerido 

pela literatura, uma vez que toda água escoada acaba sendo acumulada nos cruzamentos 

das ruas.  

Em visita ao sistema de drenagem urbana de Vitória da Conquista, o técnico da Prefeitura 

municipal indicou como pontos de alagamento os seguintes locais: 

 Av. Brumado; 

 Bairro Brasil – Rua Aracaju; 

 Cidade Serrana; 

 Bairro Jurema; 

 Av. Bartolomeu de Gusmão; 

 Praça Vitor Brito; 

 Rua Guilhermino Novaes; 

 Rua Acedido Melo; 

 Av. São Geraldo; 

 Rua 10 de novembro; 

 Tanque Seco; 

 Campinhos; 

 Loteamento Santa Cecilia; 

 Alto Maron; 

 Av. Luiz Eduardo Magalhães; 

 Rua Paulino Santos; 
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 Chácaras Imperial; 

 Urbis VI; 

 Lagoa das Flores. 

A Defesa Civil também faz o monitoramento e presta auxílio à população em eventos de 

intensas chuvas nos locais que frequentemente alagam. Assim, essa instituição identificou 

como pontos frequentes de alagamento, para os últimos três anos, aqueles que seguem: 

 Avenidas:  São Geraldo, Bartolomeu de Gusmão e Juracy Magalhães; 

 Rua Ascendino Melo; 

 Travessa Genésio Porto e 10 de novembro.  

Ainda de acordo com a Defesa Civil, ocorrem alagamentos nos locais citados nos meses 

de fevereiro, março, abril e outubro, principalmente quando o volume de chuvas atinge 40 

mm, em período inferior a 2 (duas) horas. As áreas consideradas como de risco são: Canal 

do Santa Cecília; Canal do Jurema; Canal da Urbis IV; Canal da Rua São Luiz (antiga lagoa 

de decantação da Embasa). 

As emergências registradas desde o ano de 2010 até o corrente ano, segundo a Defesa 

Civil são apresentadas no Quadro 18. 

Quadro 18 - Registros de emergência 

ANO DE REGISTRO MOTIVO 

19 de novembro de 2010  Alagamentos e enxurradas 

02 de novembro de 2012 Alagamentos e enxurradas 

07 de abril de 2013 Alagamentos e enxurradas 

03 de janeiro de 2018 Alagamentos e enxurradas 

18 de fevereiro de 2019 Alagamentos e enxurradas 

Fonte: PMVC/Defesa Civil (2019) 

O Quadro 19 traz o resumo dos pontos de alagamento identificados na literatura, em visitas 

de campo e pela Defesa Civil. A Figura 112, traz os pontos de alagamento visitados.  
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Quadro 19 - Pontos de alagamento identificados em Vitória da Conquista 

Ponto Fonte 

Sobradinho Bahia (2011) 

Rua T - Bairro Henriqueta Prates Bahia (2011) 

Estrada de acesso ao Bairro Campinhos Bahia (2011) 

Rua 4 entre as Ruas 8 e 11 - Bairro Santa Cruz Bahia (2011) 

Rua São Sebastião - Bairro Nossa Senhora Aparecida Bahia (2011) 

Av Bartolomeu de Gusmão  
Bahia (2011); Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista (2019); Defesa Civil (2019) 

Av. Lauro de Freitas (terminal de ônibus, Centro) Brito & Neves (2015);  

Travessa dos Artistas (Centro) Brito & Neves (2015); 

Rua do Triunfo (Centro) Brito & Neves (2015) 

Rua da Conquista (Centro) Brito & Neves (2015) 

Rua Fernando Matos (Centro) Brito & Neves (2015) 

Rua Ascendino Melo (Centro) 
Brito & Neves (2015); Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (2019); Defesa Civil (2019) 

Rua Guilhermino Novais (Recreio) 
Brito & Neves (2015); Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (2019) 

Av. Crescêncio Silveira (Centro) 
Brito & Neves (2015); Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (2019) 

Av. Otávio Santos (Recreio) Brito & Neves (2015);  

Av. São Geraldo (Recreio/Alto Maron) Brito & Neves (2015);  

Av. Brumado Defesa Civil (2019) 

Travessa Genésio Porto Defesa Civil (2019) 

 Av. São Geraldo 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

(2019); Defesa Civil (2019) 

Av. Brumado 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
(2019);  

Bairro Brasil – Rua Aracaju 

 Cidade Serrana 

Bairro Jurema 

Praça Vitor Brito 

Rua Guilhermino Novaes 

Rua Acedido Melo 

Travessa 10 de novembro 

 Tanque Seco 

  Campinhos 

Loteamento Santa Cecilia 

Alto Maron 

 Av. Luiz Eduardo Magalhães 

 Rua Paulino Santos 

 Chácaras Imperial 

Urbis VI 

 Lagoa das Flores 

Fonte: Bahia (2011); Brito & Neves (2015); Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (2019); 

Defesa Civil (2019) 

A Figura 113 apresenta o mapa de risco de inundação, elaborado a partir da topografia do 

município obtida por imagens SRTM. Essa figura permite observar que as áreas de maior 

risco de inundação estão majoritariamente na sede municipal, e abrangem toda a área 

urbana, de modo que ao fazer a comparação com os dados da Figura 112, verifica-se que 

essa área agrega todos os pontos de alagamento identificados em campo. O mapa 
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referido, poderá então auxiliar na definição de estratégias para minimização dos impactos 

causados pelas grandes chuvas.  

A Figura 114 traz o mapa ilustrativo dos sistemas de manejo de águas pluviais de Vitória 

da Conquista elaborado por Bahia (2011). 
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Figura 112 - Pontos de alagamento identificados no município de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 
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Figura 113 - Mapa de risco de inundação 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 114 - Sistemas de manejo de águas pluviais 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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No âmbito do Pemapes, o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais de Vitória da 

Conquista foi analisado a partir de alguns indicadores.  

A Tabela 31 apresenta os fatores considerados para análise do segmento “aspectos 

institucionais e normativos”. Foram consideradas as informações relativas às instituições 

que operam nas áreas relativas ao manejo das águas superficiais, interação com outros 

serviços que afetam o desempenho da drenagem, equipe de funcionários das instituições 

entre outras coisas. 

Tabela 31 - Indicadores dos Aspectos Institucionais e Normativos 

 

Fonte: Bahia (2011) 

Verifica-se a partir da Tabela 31 que a Defesa Civil foi considerada como pouco atuante, 

contudo a fragilidade dos aspectos institucionais foi qualificada como baixa, apontando 

boas condições do aspecto analisado, o que está de acordo com as informações anteriores 

de que a Defesa Civil, presta apoio a população, ainda que em pequena escala. 

A Tabela 32 apresenta os fatores utilizados para a caracterização da bacia e para cada 

um destes fatores as correspondentes qualificações, pesos e indicadores, estabelecidos a 

partir dos dados coletados. 

A produção do escoamento superficial foi observada a partir de fatores que permitiram 

associar as características locais em maior ou menor potencial de transformação de chuva 

em escoamento pela superfície dos terrenos, bem como avaliar a possibilidade da prática 

de manejo sustentável.  
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Os resultados expostos na Tabela 32 indicam que o potencial de produção de escoamento 

em Vitória da Conquista requer atenção, o que pode significar que o Município sofrerá 

potencialmente maior impacto da urbanização no sistema natural de drenagem.  

Tabela 32 - Fatores, Qualificações e Indicadores da Bacia 

 

Fonte: Bahia (2011) 

Colocar em prática o manejo sustentável das águas pluviais significa adotar medidas que 

possam retardar o fluxo e diminuir a quantidade de chuva de escoa pelas ruas da cidade, 

fazendo frente aos efeitos decorrentes da urbanização.  

Para tanto, podem ser empregados reservatórios de amortecimento de cheias (em 

unidades habitacionais ou em áreas públicas), construção de locais específicos para a 

infiltração das águas, incentivo ao consumo a partir de captações de telhado (para fins que 

não necessitem de água tratada) e outras práticas que possam ser adaptadas a cada local. 

Nesse sentido, a Tabela 33 traz os fatores, respectivas qualificações e indicadores de 

fragilidade relativo ao tema de implantação de manejo sustentável de águas pluviais para 

a cidade, que estão incluídos no índice da bacia. 
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Tabela 33 - Indicadores do Potencial de Implantação de Manejo Sustentável 

 

Fonte: Bahia (2011) 

De acordo com Tabela 33 a fragilidade de adequabilidade do sistema existente, com vistas 

a utilizar técnicas de manejo sustentável de águas pluviais, foi considerada elevada, devido 

principalmente à média complexidade das áreas alagáveis e a grande quantidade de áreas 

críticas. Contudo, o resultado mostra que é urgente a implantação de novas estruturas de 

drenagem, visto que a microdrenagem é pouco expressiva e muitas são as áreas críticas. 

Dessa forma, ainda que a tenha sido obtida uma elevada fragilidade à adequabilidade do 

sistema existente para a implantação de um manejo sustentável essa é uma das soluções 

que poderiam reduzir efetivamente o percentual de áreas críticas. 

A Tabela 34 apresenta os fatores utilizados para a caracterização da macrodrenagem 

e para cada um destes fatores as correspondentes qualificações, pesos e indicadores, 

estabelecidos a partir dos dados coletados. 
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Tabela 34 - Fatores, Qualificações e Indicadores da Macrodrenagem 

 

Fonte: Bahia (2011) 

A Tabela 34 evidencia que o índice de fragilidade do sistema de macrodrenagem foi 

considerado baixo, devido principalmente a predominância de estruturas não cobertas, 

estado de conservação regular, a inexistência de obstruções e estrangulamentos, bem 

como a manutenção eventual das estruturas. 

A Tabela 35 apresenta os fatores utilizados para a caracterização da microdrenagem e 

para cada um destes fatores as correspondentes qualificações, pesos e indicadores, 

estabelecidos a partir dos dados coletados 
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Tabela 35 - Fatores, Qualificações e Indicadores da Microdrenagem 

 

Fonte: Bahia (2011) 

A Tabela 35 indica que fragilidade do sistema de microdrenagem requer atenção, devido 

principalmente a predominância de diversidade dos dispositivos, como foi possível verificar 

em campo, bem como o médio estado de conservação, além da presença de esgotos na 

rede de drenagem e o percentual de vias e sarjetas pavimentadas.  

A Tabela 36 apresenta os fatores utilizados para a caracterização da adequabilidade do 

sistema existente e para cada um destes fatores as correspondentes qualificações, pesos 

e indicadores, estabelecidos a partir dos dados coletados. 

Tabela 36 - Fatores, qualificações e indicadores da adequabilidade do Sistema existente 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Nota-se que a fragilidade do sistema existente em relação à sua adequabilidade foi 

avaliada como elevado, visto que é grande a porcentagem de vias sem pavimentação e 

sem sistemas de microdrenagem, além de significativa quantidade de áreas críticas. 

A síntese da visão geral obtida no âmbito do Pemapes em relação à infraestrutura de 

drenagem de Vitória da Conquista é apresentada na Tabela 37. A avaliação que a referida 

figura traz, indica que a infraestrutura de drenagem do município requer atenção, e 

possivelmente ações de engenharia deverão ser realizadas para melhorar as condições 

desse sistema, uma vez que atualmente ele ainda se encontra deficitário. 

Tabela 37 - Índice de Infraestrutura de Drenagem Urbana a partir de seus Componentes 

 

Fonte: Bahia (2011) 

Foi identificado por Bahia (2011) que o município possui seis áreas críticas. O Tabela 38 

apresenta o conjunto de indicadores para cada área crítica da localidade. Ela também 

destaca os indicadores médios das áreas críticas além dos maiores e menores valores, 

mostrando com isto as situações extremas percebidas.  
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Tabela 38 - Fatores, Qualificações e Indicadores de Impactos 

 

Fonte: Bahia (2011) 

A síntese geral das questões relativas ao manejo de águas pluviais em Vitória da 

Conquista, confeccionada por Bahia (2011) está caracterizada na Tabela 39 que apresenta 

o conjunto de índices de fragilidade atribuídos aos segmentos do tema tratados nos itens 

anteriores.  
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Tabela 39 - Síntese dos Índices para a Localidade 

 

Fonte: Bahia (2011) 

3.3.2. Resultados e Análise do Estudo Hidrológico na Área Urbana de Vitória 
da Conquista 

Para avaliação das condições hidrológicas foi analisado o regime de precipitações do 

município de Vitória da Conquista. Foram ainda estudadas as enchentes do rio Verruga, 

que é principal curso hídrico presente no território e um dos componentes da 

macrodrenagem da sede municipal.  

Para a análise da precipitação foi utilizada a série histórica de precipitações diárias 

máximas registradas na estação pluviométrica de Vitória da Conquista (código ANA – 

1440002), selecionada dentre os postos pluviométricos encontrados no município com 

dados disponíveis (de 1934 a 1985) e menor número de anos com falhas. Os detalhes do 

Estudo Hidrológico realizado podem ser verificados no Apêndice A.  
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3.3.2.1. Análise das precipitações máximas 

Inicialmente analisou-se a frequência das chuvas máximas com o objetivo de identificar a 

probabilidade de ocorrência de eventos extremos por meio de uma distribuição teórica de 

probabilidades. 

A Tabela 40 traz o resultado da distribuição empírica da amostra, a probabilidade individual 

e o tempo de retorno das precipitações máximas.  

Tabela 40 - Probabilidade de excedência e período de retorno para máximas anuais do 
posto 01440002 

Probabilidade por Gumbel 

Ordem (m) Ano Chuva Máxima 
Fn (x) Probabilidade 

empírica 
Fx (x) Probabilidade - 

p=m/(n+1) 
Período de retorno 

1 1966 105.3 0.018592297 0.032258065 31.00 

2 1978 101.4 0.051792829 0.064516129 15.50 

3 1969 95.3 0.08499336 0.096774194 10.33 

4 1980 90.2 0.118193891 0.129032258 7.75 

5 1957 90 0.151394422 0.161290323 6.20 

6 1982 90 0.184594954 0.193548387 5.17 

7 1979 80.1 0.217795485 0.225806452 4.43 

8 1973 78 0.250996016 0.258064516 3.88 

9 1974 76.3 0.284196547 0.290322581 3.44 

10 1977 70.5 0.317397078 0.322580645 3.10 

11 1965 63.5 0.35059761 0.35483871 2.82 

12 1959 63 0.383798141 0.387096774 2.58 

13 1962 63 0.416998672 0.419354839 2.38 

14 1967 62.3 0.450199203 0.451612903 2.21 

15 1953 62 0.483399734 0.483870968 2.07 

16 1981 62 0.516600266 0.516129032 1.94 

17 1968 57.3 0.549800797 0.548387097 1.82 

18 1956 56 0.583001328 0.580645161 1.72 

19 1963 55 0.616201859 0.612903226 1.63 

20 1971 52.3 0.64940239 0.64516129 1.55 

21 1964 50.5 0.682602922 0.677419355 1.48 

22 1958 49 0.715803453 0.709677419 1.41 

23 1960 48 0.749003984 0.741935484 1.35 

24 1975 46.3 0.782204515 0.774193548 1.29 

25 1961 45 0.815405046 0.806451613 1.24 

26 1972 42.3 0.848605578 0.838709677 1.19 

27 1976 41.5 0.881806109 0.870967742 1.15 

28 1955 30 0.91500664 0.903225806 1.11 

29 1970 28.3 0.948207171 0.935483871 1.07 

30 1954 25 0.981407703 0.967741935 1.03 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

A Tabela 41 traz os valores de P (dia; T) para um período de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 

25, 50 e 100 anos. 
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Tabela 41 - Cálculo das precipitações máximas 

Variável Valores obtidos usando a distribuição de Gumbel 

α 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 

β 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 

Período de retorno T 2 5 10 15 20 25 50 100 

F(1dia;T) 0.5 0.8 0.9 0.93 0.95 0.96 0.98 0.99 

P( 1dia;T) (mm) 53.74 72.12 84.28 91.15 95.96 99.66 111.06 122.38 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Os postos pluviométricos fornecem somente a leitura diária, isto é, a medida no intervalo 

de 24 horas. Daí o termo chuva diária, ou seja, a chuva de 1(um) dia, não importando a 

duração real da chuva. Por isto que se chama chuva de 1 (um) dia, pois o termo 24 horas 

significa uma chuva cuja duração é de 24 horas. 

Para se obter a chuva de 24 horas é necessário multiplicar a chuva de 1 (um) dia por 1,14 

ou por 1,10, segundo Taborga (1974), ou 1,13 segundo USWB, ou 0,961 segundo Magni 

(1984). 

Existem relações de qualquer chuva com a chuva de 1 (um) dia. Como foram calculadas 

as precipitações de 1(um) dia para os vários períodos de retorno usando a distribuição de 

Gumbel, podem ser usadas as relações entre as alturas pluviométricas da Tabela 1 

obtendo os valores da Tabela 42.  

Tabela 42 - Altura pluviométrica média  

Duração da 
chuva 

Relação 
entre 

chuvas 

Altura pluviométrica média Vitória da Conquista (mm) 

Período de Retorno 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 minutos 0,3 8,41 11,11 12,90 13,90 14,61 15,15 16,83 18,49 

10 minutos 0,5 14,02 18,52 21,49 23,17 24,35 25,25 28,04 30,81 

15 minutos 0,67 18,79 24,81 28,80 31,05 32,63 33,84 37,58 41,29 

20 minutos 0,8 22,44 29,63 34,39 37,08 38,96 40,41 44,87 49,30 

30 minutos 0,73 28,05 37,04 42,99 46,35 48,70 50,51 56,09 61,63 

1 hora 0,57 38,42 50,74 58,89 63,49 66,71 69,19 76,83 84,42 

2 horas 0,69 46,51 61,42 71,29 76,85 80,75 83,76 93,01 102,19 

4 horas 0,8 53,92 71,21 82,65 89,11 93,63 97,11 107,83 118,48 

6 horas 0,85 57,29 75,66 87,82 94,68 99,48 103,18 114,57 125,89 

10 horas 0,89 59,99 79,22 91,95 99,13 104,16 108,03 119,97 131,81 

12 horas 0,91 61,34 81,00 94,01 101,36 106,50 110,46 122,66 134,77 

24 horas 1,14 67,41 89,01 103,31 111,38 117,03 121,39 134,79 148,10 

1 dia*  59,13 78,08 90,63 97,70 102,66 106,48 118,24 129,91 

* Chuva de 1 dia obtida da Distribuição 
de Gumbel        

 Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Considerando ainda a distribuição de Gumbel, para a média obtida de 57.155 mm tem-se 

que o desvio padrão é de 20.78mm. Para o nível de significância α=0,05, encontra-se os 

seguintes valores: máximo, mínimo e médio. 

𝜇 = 57,155 ± 1,85 𝑚𝑚  

𝜇 = 57,155 + 1,85 𝑚𝑚 = 59,01 𝑚𝑚 (Valor máximo) 

𝜇 = 57,155 − 1,85 𝑚𝑚 = 55,30 𝑚𝑚 (Valor mínimo) 

𝜇 = 57,155 + 𝑎 = 57,155 𝑚𝑚 (Valor médio) 

Com esses valores, encontrou-se as alturas de chuva de 1 dia para os períodos de retorno 

de 2,5,10,15,20,25,50 e 100 anos, como mostra a Tabela 43. 

Tabela 43 - Com os valores máximos, médios e mínimos de α temos as alturas 

Valores de α 

Alturas pluviométricas em mm de Vitória da Conquista da 
chuva de 1 dia 

Período de Retorno em anos 

2.00 5.00 10.00 15.00 20.00 50.00 100.00 

F(1dia;T) 0.50 0.80 0.90 0.93 0.95 0.98 0.99 

49.56 (máximo) 55.60 73.97 86.14 93.01 97.81 112.92 124.24 

47.80 (médio) 53.74 72.12 84.29 91.15 95.96 111.06 122.38 

49.65 (mínimo) 51.89 70.27 82.43 89.30 94.10 109.21 120.53 

Variação entre valor 
máximo e valor médio 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 

Variação entre valor 
mínimo e valor médio 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

3.3.2.2. Equação das chuvas intensas em vitória da conquista 

A equação das chuvas intensas de um local representa a correlação entre intensidade, 

duração e frequência. A partir dela é possível verificar que quanto mais intensa for uma 

precipitação, menor será a sua duração. Analisando-se as relações intensidade–duração– 

frequência nos dados de chuvas observadas, determina-se para os diferentes intervalos 

de duração da chuva, qual o tipo de equação e qual o número de parâmetros dessa 

equação que melhor caracterizam aquelas relações. 

A desagregação das chuvas diárias em alturas pluviométricas de menor duração foi 

efetuada a partir da aplicação do método proposto pela Cetesb (1979), conforme os 

coeficientes de desagregação apresentados na Tabela 42. Foram obtidas as chuvas com 

durações de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 120, 240, 360, 480, 600, 720 e 1.440 minutos, 

gerando dados suficientes para a definição das curvas IDF, considerando os tempos de 

retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos. 
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A partir dos valores apresentado na Tabela 42 se chegou à aos valores de intensidade de 

chuva, considerando a desagregação das chuvas diárias e os tempos de retorno citados 

anteriormente (Erro! Fonte de referência não encontrada.).  

Tabela 44 - Intensidade de chuvas x Duração 

Tempo Intensidades (mm/h) 

Duração da 
chuva 

TR=2 TR=5 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

5 100,97 133,33 154,76 166,85 175,31 181,83 201,92 221,85 

10 84,14 111,11 128,97 139,04 146,09 151,53 168,26 184,88 

15 75,17 99,26 115,21 124,21 130,51 135,36 150,31 165,16 

20 67,31 88,89 103,17 111,23 116,87 121,22 134,61 147,90 

30 56,09 74,07 85,98 92,69 97,40 101,02 112,18 123,25 

60 38,42 50,74 58,89 63,49 66,71 69,19 76,83 84,42 

120 23,25 30,71 35,64 38,43 40,38 41,88 46,50 51,10 

360 8,99 11,87 13,78 14,85 15,60 16,18 17,97 19,75 

480 7,16 9,46 10,98 11,83 12,43 12,90 14,32 15,74 

600 6,00 7,92 9,19 9,91 10,42 10,80 12,00 13,18 

720 5,11 6,75 7,83 8,45 8,88 9,21 10,22 11,23 

1440 2,81 3,71 4,30 4,64 4,88 5,06 5,62 6,17 

 

A Figura 115 traz a curva IDF de Vitória da Conquista, construída a partir dos dados de 

precipitação máxima do posto pluviométrico 1440002. 



 
 
 

 

 

194 
 

Figura 115 - Curva IDF das precipitações máximas em Vitória da Conquista 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

3.3.2.3. Escoamento superficial nas sub-bacias 

O cálculo do volume de escoamento superficial foi realizado utilizando o método do Número 

da Curva, desenvolvido pelo NRCS (Natural Resources Conservation Service) (USDA, 

2004A e 2004B), antigo SCS (Soil Conservation service-1957). Esse modelo estima a 

precipitação excedente como uma função: (i) da precipitação acumulada; (ii) do tipo de solo 

e de cobertura e uso dos terrenos; e (iii) das condições hidrológicas que antecedem o 

escoamento. 

Para o cálculo da vazão de projeto por esse método é necessário inicialmente encontrar a 

Precipitação efetiva do local. 
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Assim, considerando o tempo de concentração das sub-bacias bacia e tempo o tempo de 

retorno considerado de 100 anos com duração igual ao tempo de concentração da bacia.  

Destaca-se que para o estudo da vazão de projeto serão consideradas apenas as sub-

bacias do rio Verruga, posto que são nelas em que está concentrada a maior parcela 

urbanizada da cidade. 

Dessa forma, as precipitações calculadas pela curva IDF da região para cada uma das 

suba cias do rio Verruga, aqui analisadas, são apresentadas na Tabela 45. 

Tabela 45 - Intensidade das chuvas nas sub-bacias do rio Verruga 1 

Sub-bacia Tc (min) i (mm/h) 

Verruga 1 160.14 47.17617363 

Verruga 2 196.76 39.9726385 

Verruga 3 131.68 54.59230165 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Para calcular a chuva de projeto para período de retorno (recorrência) de 100 anos também 

foi calculada utilizando o método de Gumbel, com base na série de dados histórica.  

Para fins de estudo e concepção de intervenções estruturais e a definição de diretrizes 

para ordenamento e desenvolvimento urbano, foram consideradas tormentas com tempo 

de recorrência de 10 anos, 25 anos, e 100 anos, que correspondem a eventos com 

probabilidade de excedência anual igual a 10%, 4% e 1%, respectivamente.  

Foram utilizados os dados da estação pluviométrica de código 01440002, a mais próxima 

da bacia do rio Verruga, utilizando dados do período de 1953 a 1982, de uma série 

disponível que abrange dede o ano de 1934 a 1985. O recorte de 30 anos foi realizado, 

pois para esse período não foram encontradas falhas na série de precipitações máximas. 

Na Tabela 46 estão expressas as precipitações máximas diárias da bacia do Verruga de 

uma série de dados que compreende 30 anos (1953 a 1982). 
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Tabela 46 - Série de precipitações máximas 

Precipitação 01440002 

Ano P máx (mm) 

1953 62 

1954 25 

1955 30 

1956 56 

1957 90 

1958 49 

1959 63 

1960 48 

1961 45 

1962 63 

1963 55 

1964 50.5 

1965 63.5 

1966 105.3 

1967 62.3 

1968 57.3 

1969 95.3 

1970 28.3 

1971 52.3 

1972 42.3 

1973 78 

1974 76.3 

1975 46.3 

1976 41.5 

1977 70.5 

1978 101.4 

1979 80.1 

1980 90.2 

1981 62 

1982 90 

Fonte: ANA (2019)  
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A partir da série de dados apresentada na Tabela 46 foram calculados a média e o desvio 

padrão e aplicando o método de Gumbel foi possível calcular as precipitações máximas 

diárias para o período de recorrência de 10, 25 e 100 anos. 

Na tabela de valores de y em função do período de retorno, presente na metodologia do 

método utilizado, encontrou-se os valores de y e o desvio padrão da variável reduzida, 

apresentados na Tabela 47,  e partir destes foi calculado o Xf (moda dos valores extremos).  

Tabela 47 - Média, desvio padrão, número de observações, desvio padrão da variável 
reduzida e moda dos valores extremos 

Média 57.155 

Desvio 20.78315297 

n 30 

σ 1.1124 

Xf 47.14 

 

A Tabela 48 traz os valores calculados para Precipitação máxima diária a partir da varável 

reduzida relacionada a cada TR (10, 25 e 100 anos), bem como a precipitação efetiva 

calculada pelo método do SCS.  

Tabela 48 - Variável reduzida e moda dos valores extremos 

TR Y 
Precipitação 

máxima (mm) 

Precipitação 
Efetiva (mm) 

10 2.25 89.17 43.6195 

25 3.3 108.79 108.792 

100 4.60015 133.08 133.082 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Após a definição da precipitação efetiva determinam-se os outros fatores que irão contribuir 

para obtenção do hidrograma unitário, a partir do qual será calculada a vazão de projeto. 

Os métodos de determinação do HU baseiam-se na determinação do valor de algumas 

características do hidrograma, como o tempo de concentração, o tempo de pico, o tempo 

de base e a vazão de pico. Para calcular a vazão de projeto, que se trata de uma vazão 

máxima, utilizam-se as equações descritas na metodologia completa. 

Os valores de Tp’ e vazão unitária (de 1 cm) são apresentadas na Tabela 49. Com essa 

vazão e com a precipitação efetiva definida (122 mm = 12,2 cm) pôde-se encontrar a vazão 

de máxima de projeto Qmáx =142.53 m³/s. 
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Tabela 49 - Vazão unitário e de projeto das Sub-bacias do rio Verruga 

Sub-bacia 
Área 
(Km²) 

Tc (min) tp (h) ta (h) th (h) tb (h) 
Qu 

(m³/s) 
Pe (mm) 

Qpmáx 
(m³/s) 

Verruga 1 66.10 160.14 0.66098 1.003022 1.103833 1.764811 137.0693 43.6195 59.7889 

Verruga 2 50.00 196.76 0.50005 1.311739 0.835082 1.335131 79.29184 108.792 86.2628 

Verruga 3 22.49 131.68 0.22492 0.986431 0.375615 0.600534 47.4267 133.082 63.1166 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

3.3.3. Ações do PMSA implementadas 

Dentre as ações previstas para melhoria da prestação do serviço de Drenagem e Manejo 

de águas Pluviais urbanas em Vitória da Conquista, àquelas que foram efetivamente 

implementadas são: 

 

a) Instituição da política municipal de drenagem pluvial estabelecida desde 1998, a 

partir da elaboração dos Estudos do Plano Municipal de Saneamento Ambiental 

(PMSA), que definiu princípios, diretrizes e objetivos a serem alcançados e os 

meios (legais, institucionais, técnicos e financeiros) para atingi-los; 

b) Existência de política para o uso e a ocupação do solo urbano, devidamente 

articulado com as políticas de saneamento ambiental (esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, drenagem urbana e resíduos sólidos). O Plano Diretor 

Urbano de 2006, legalmente estabelecido, propõe diretrizes e ações para todas as 

zonas de ocupação e áreas críticas tanto na Sede, quanto nos Distritos. O Município 

também buscou cumprir a determinação legal e estabelecendo exigências aos 

novos empreendimentos de urbanização para promover a 

implantação/complementação da rede de drenagem pluvial como forma de 

minimizar os impactos da urbanização; 

c) Melhoria das condições de retenção e infiltração da água da chuva através de 

cobertura vegetal e outras medidas, especialmente nas encostas, morros e 

margens de águas correntes ou estacionárias. Foi implementada pelo Município o 

reflorestamento das áreas das cascalheiras da Serra do Periperi, recuperação da 

mata ciliar no entorno das nascentes do Poço Escuro, do Alto da Serra, Panorama 

e Bebedouro da Onça; identificação, diagnóstico e das nascentes do Rio Catolé no 

território conquistense, com o objetivo de traçar estratégias de recuperação visando 
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combater e/ou amenizar os efeitos da crise hídrica; reflorestamento das encostas 

do Poço Escuro, Praça da Juventude, Avenida Antônio Nascimento (rua do 

cruzeiro), Lagoa das Bateias, Áreas do Herbário e Cetas, reflorestamento e 

recuperação de Áreas Degradadas especialmente em zonas de Mineração, através 

dos processos de Licenciamento Ambiental. 

d) Até 1997 a rede de drenagem urbana na sede do município compreendia apenas 

40,4km de extensão. Entre 1997 a 2016 a rede foi ampliada em 126%, o que 

correspondeu a 51Km a mais, chegando a cerca de 90Km de extensão total. A 

Prefeitura Municipal estima que entre os anos de 1997 a 2016 foram investidos 

cerca de 40 milhões de reais na expansão da rede; 

e) As tecnologias adequadas para planejamento, projeto, construção e operação das 

obras e serviços foram integradas às ações municipais. Como exemplo, em 2016 a 

rede foi ampliada com a utilização de rib loc, em substituição às manilhas de 

concreto, que ofereceram um maior custo benefício às obras, com a redução do 

tempo de escavação e proporcionando menor transtorno à comunidade; 

f) Os serviços de conservação do sistema de drenagem são permanentes, com a 

manutenção e limpeza de canais e recuperação estrutural das galerias pluviais mais 

antigas. 

3.4. LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

De acordo com a Lei Federal nº 11.445 de 2007 os serviços de Limpeza Pública e Manejo 

de Resíduos Sólidos, se constituem no conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico, 

industrial e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, incluindo 

os resíduos da construção civil e de saúde e a recuperação da área degradada. 

Nos dados coletados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI), oriundas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nas pesquisas do 

Censo Demográfico 2010, 89,1% dos domicílios de Vitória da Conquista possuem coleta 

de resíduos adequada. 

Segundo IBGE (2010), 78.7% dos domicílios urbanos de Vitória da Conquista possui seus 

resíduos coletados por serviço de limpeza, enquanto na zona rural apenas 1.39% dos 

domicílios são atendidos pelos mesmos serviços. A Tabela 50 traz o detalhamento da 
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destinação dos resíduos sólidos no município, enquanto a Tabela 51 traz o detalhamento 

em relação aos distritos.  

Tabela 50 - Destinação dos resíduos sólidos de Vitória da Conquista - 2010 

Destino do lixo 
Situação por Domicílio 

Total Urbana Rural 

Total 100 90.12 9.88 

Coletado 89.12 87.49 1.63 

Coletado por serviço de limpeza 80.1 78.71 1.39 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 9.02 8.78 0.24 

Queimado (na propriedade) 9.66 1.84 7.82 

Enterrado (na propriedade) 0.18 0.07 0.11 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 0.68 0.43 0.25 

Jogado em rio, lago ou mar 0 - 0 

Outro destino 0.37 0.29 0.08 

Fonte: IBGE (2018) 
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Tabela 51 - Destinação dos resíduos sólidos nos distritos de Vitória da Conquista 

DISTRITO 

Domicílios 

2000 2010 

Total 
Coleta 
pública 

Caçamba Queimado Enterrado 
Jogado 

em 
terreno 

Jogado 
em rio, 
lago ou 

mar 

Outro Total 
Coleta 
pública 

Caçamba Queimado Enterrado 
Jogado 

em 
terreno 

Jogado 
em rio, 
lago ou 

mar 

Outro 

Vitória da 
Conquista 

50861 48861 2000 2033 120 1598 24 66 73238 66675 6563 2224 54 280 0 285 

Bate-Pé 94 94 0 1047 15 430 2 15 282 8 274 715 5 16 1 0 

Cabeceira da 
Jiboia 

0 0 0 499 12 275 0 0 23 22 1 899 24 49 0 12 

Cercadinho 85 78 7 293 29 110 2 1 236 236 0 332 3 12 0 2 

Dantilândia 17 16 1 206 3 101 0 6 216 180 36 176 8 10 0 1 

Iguá 199 199 0 544 4 119 0 1 273 38 235 756 7 32 0 0 

Inhobim 372 344 28 527 13 215 0 8 712 598 114 824 18 10 0 6 

José Gonçalves 330 226 104 1024 28 393 2 2 889 695 194 758 9 17 0 2 

Pradoso 206 206 0 319 2 79 2 2 409 42 367 424 3 8 0 0 

São João da 
Vitória (1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 58 54 4 444 5 120 0 1 

São Sebastião 281 146 135 339 8 71 0 5 451 444 7 432 11 18 0 5 

Veredinha 103 103 0 488 21 240 0 34 262 258 4 325 5 17 1 1 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010)
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Como visto, a coleta de resíduos sólidos predominante na sede municipal, segundo IBGE 

(2010) é a coleta pelo serviço de limpeza pública, enquanto nos distritos os resíduos 

normalmente são jogados, queimados ou enterrados. A Figura 116 ilustra as modalidades 

de coleta por bairro, de acordo com o censo de 2010. A Figura 117 por sua vez traz os 

dados de coleta de resíduos domésticos nos distritos de Vitória da Conquista para os anos 

de 2000 e 2010.  

Figura 116 - Coleta de resíduos domésticos em Vitória da Conquista por bairro, 2010 

 
 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010)
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Figura 117 - Coleta de resíduos nos distritos de Vitória da Conquista, 2000 e 2010 

  

Fonte: Adaptado de IBGE (2000,2010) 
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Apesar de 89,1% dos domicílios particulares permanentes de Vitória da Conquista serem 

atendidos com a coleta de resíduos sólidos, esse serviço não é homogêneo, principalmente 

nos distritos. Somente na sede, onde a coleta era, em 2010, realizada em 96,3% dos 

domicílios, e nos distritos de José Gonçalves e Dantilândia, a maioria da população era 

atendida com o serviço de coleta, nos outros distritos a situação é oposta. O caso mais 

crítico foi em Cabeceira do Jiboia, onde foi identificado que a coleta era realizada em 

apenas 2,3% dos domicílios. A ausência de coleta faz com que os moradores queimem, 

enterrem ou joguem seus resíduos em terrenos baldios. A Figura 118 apresenta 

porcentagem de domicílios atendidos, ou não, com a coleta pública por distrito.  

Figura 118 - Coleta de Resíduos Domésticos por distrito 

Fonte: Ferraz & Rocha (2015) 

Quando se analisa a situação por bairro dentro da sede municipal (Quadro 20), verificada 

em 2010, é possível observar que nos bairros mais periféricos havia uma porcentagem do 

resíduo queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio, indicando uma deficiência do 

serviço de coleta nesses locais.  

Os dados disponíveis do sistema de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos são 

apresentados no Quadro 20.  
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Quadro 20 - Dados do sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 

Sistema de Resíduos Sólidos 

População total atendida pelo serviço 306.000 habitantes 

Volume de resíduos domésticos 215t/dia 

Volume de resíduos recolhido para reciclagem 658,4 t/Ano 

Células para resíduos domiciliar, 02 estão em 
operação, 06 projetadas  

08und 

Vala séptica para resíduos hospitalar já 
finalizada;  

01und 

Galpões do Recicla Conquista 01und 

Lagoa de estabilização anaeróbica  

Lagoa aerada  

Estação de tratamento Físico-químico (Tanque 
para mistura, decantador, sedimentador, 
adensador, filtros e Bacia de acumulação de 
efluente tratado) 

 

Fonte: SESEP/PMVC (2016). 

Os dados da Quadro 20 foram obtidos a partir do Relatório do Saneamento Básico da 

Gestão 1997-2016, e são referentes ao ano de 2016. 

No Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Vitória da Conquista, do qual o presente 

relatório faz parte, deverão ser estabelecidas diretrizes para elaboração de planos de 

ações referentes à disposição de resíduos sólidos, no Distrito Sede, como elaboração e 

acompanhamento de um Plano de Gestão de Limpeza Urbana; com a própria execução do 

projeto do Aterro Sanitário, atualmente em funcionamento, e o seu plano de 

monitoramento, que permita a detecção, em estágio inicial dos impactos ambientais 

negativos que possam vir a ser causados; e projeto de recuperação da área do antigo lixão. 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio da Lei Nº 695/93, instituiu o Código 

de Polícia Administrativa, e trata dos resíduos das habitações individuais e coletivas no seu 

artigo 24, parágrafo 1º. De acordo com essa lei é considerado resíduo sólido para a coleta 

de limpeza pública, os pequenos detritos, resultantes da varrição de casas, 

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços, acondicionados em sacos 

plásticos ou vasilhames similares. Já o parágrafo 2º dessa mesma lei, na alínea “b” define 

que não podem ser considerados como resíduos sólidos domésticos, os entulhos 

provenientes de demolição ou reformas. 

Os serviços de limpeza pública no município de Vitória da Conquista são administrados 

diretamente pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista através da Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos (SESEP). Parte do serviço é terceirizado, e realizado pela 
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empresa Torre Empreendimento Rural e Construção LTDA. O organograma do setor da 

SESEP responsável pela limpeza pública está apresentado na Figura 119. 

Figura 119 - Organograma da Secretaria de Serviços Públicos 

 

Fonte: SESEP (2018) 

Os serviços de limpeza pública da referida cidade, são executados de acordo com o 

planejamento estabelecido com base nas necessidades das diversas áreas da sede e 

distritos, com realização da varrição, capina, roçagem, rastelagem, pintura de meio fio, 

retirada de terra, patrolamento de áreas públicas e retirada de entulhos de terrenos baldios, 

e procura dentro das suas limitações, realizar a fiscalização da empresa de coleta de 

resíduos sólidos, e a manutenção dos pontos de entulhos. 

São coletados diariamente 215 toneladas de resíduos sólidos, sendo que a coleta ocorre 

todos os dias à noite no centro e nos demais bairros e zona rural ocorre três vezes por 

semana. De acordo com a SESEP, todos os bairros da zona urbana e 61% da zona rural 

são atendidos pela coleta.  

O serviço de limpeza pública de Vitória da Conquista dispõe de: 

 13 caminhões compactadores; 

 4 caminhões basculantes; 

 4 tratores agrícolas; 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços Públicos

Coordenação de 
Limpeza Pública

Gerencia de 
Limpeza Pública

Gerencia de 
Coleta de RS e 

Destinação Final
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 1 caminhão pipa; 

 1 caminhão poliguincho; 

 2 pás carregadeiras; 

 6 carroças de tração animal; 

 1 retroescavadeiras. 

O resíduo comercial e o da indústria, levados para o Aterro Sanitário, passam por uma 

triagem, por meio do trabalho dos catadores pertencentes à Cooperativa de Catadores 

Recicla Conquista.  

A Tabela 52 traz os percentuais de serviços executados pela Prefeitura e pela Torre. A 

Tabela 53 por sua vez apresenta os percentuais de recursos humanos representados por 

servidores e terceirizados. 

Tabela 52 - Serviços, forma e abrangência dos serviços de Limpeza Pública e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Coleta Prefeitura (%) Terceirizado (%) Outros (%) 

Resíduos Domiciliares/Público 0,6 99,4   

Resíduos Comerciais junto ao domiciliar   100   

Resíduos do Serviço de Saúde       

Resíduos de Grandes Geradores junto ao domiciliar   100   

Resíduos de Construção e Demolição 30 70   

Resíduos Volumosos (sofá, poltrona...) 0 100   

Resíduos Industriais   100   

Remoção de Animais Mortos 70 30   

Coleta de materiais de logística reversa (Pneus)     ANIP 100 

Coleta Seletiva       

Varrição de vias e logradouros 100 0   

Capina/roçada de terrenos e áreas públicas 5 95   

Poda de árvores 100 0   

Sacheamento (retirada de mato na sarjeta) 5 95   

Limpeza de feiras/mercados 100 0   

Limpeza de córregos e canais de drenagem 10 90   

Pintura de meio-fio   100   

Triagem de Material Reciclável     Recicla 
conquista Tratamento/Destinação Final   100   

Fonte: SESEP (2018) 
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Tabela 53 - Recursos Humanos 

Serviços Prefeitura (%) Terceirizado (%) Outros (%) Total 

Coleta 4 98 0 102 

Varrição 145 0 0 145 

Capina/Roçada/Poda 0 91 0 91 

Disposição Final 7 14 0 21 

Administrativo 
67(adm, fiscais 
e supervisores 

27 0 94 

Especiais/Temporários 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Total       446 

Fonte: SESEP (2018) 

O mapa apresentado na Figura 120 mostra os 21 setores da coleta de resíduos sólidos em 

Vitória da Conquista. Parte dos setores tem seus resíduos coletados à noite, a outra parte 

durante o dia. As áreas coloridas são atendidas por caminhão compactador com 

capacidade para 15m³. Os locais que não receberam coloração no mapa têm sua coleta 

realizada pela manhã de segunda à sábado com auxílio de carroças. No setor 21, e os 

loteamentos Vila Bonita, América Unida e Europa Unida a coleta ocorre por meio de 

motocicletas. 
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Figura 120 - Setores de Coleta de Resíduos Sólidos 

 

Fonte: SESEP (2018) 

Branco: coleta realizada pela manhã de 
segunda a sábado com auxílio de carroças 
Colorido: coleta diária 
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Como visto, a abrangência da coleta de resíduos sólidos no município é significativa, 

adotando inclusive medidas alternativas para que a maior parte de seu território seja 

atendido pelo serviço, como a utilização de carroças e motocicletas como veículos da 

coleta. Entretanto, a disposição inadequada dos resíduos verificada nos distritos e nos 

bairros periféricos de Vitória da Conquista indica que a prestação do serviço necessita de 

melhorias para que essa disposição não venha a afetar a saúde da população desses 

locais. 

O sistema de coleta de resíduos sólidos de Vitória da Conquista possui 8 PEVs (Figura 

121) para disposição de pequenos volumes, que geralmente são transportados por 

carroceiros. Os PEVs são esvaziados duas vezes por dia, e em cada um deles um 

funcionário da terceirizada fica de plantão para dar apoio às pessoas que se dirigem aos 

PEVs com resíduos. 

Figura 121 - PEV Panorama 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (2019) 
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Figura 122 - Caminhão transportando PEV 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (2019) 

No que se refere aos entulhos gerados no município, a Prefeitura possui uma área 

exclusiva do aterro sanitário, para disposição de entulho. A maior parte do entulho recebido 

é oriundo de caminhões de empresas particulares. Contudo, segundo informações da 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) 

recebem mais 36.000 toneladas de resíduos da construção civil por ano.  

Considerando que parte do resíduo da construção civil não é enviado para essa área do 

aterro, a geração de resíduos dessa natureza deve ser superior à 36.000 toneladas. De 

acordo com Mattiello (2010) a geração diária de mínima de resíduos da construção civil em 

Vitória da Conquista é de 349,5 t e a máxima é de 594,1 t.   

A referida área acabar recebendo resíduos de outra natureza, além de que diversas áreas 

no município são utilizadas irregularmente como destinação final de entulho. Visando 

monitorar essas ações não autorizadas, a Prefeitura dispões de 28 pessoas monitorando 

terrenos vazios em todo o território de Vitória da Conquista. Os terrenos citados são 

descritos no Quadro 21. 
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Quadro 21 - Terrenos clandestinos utilizados como destinação final de Entulhos 

N BAIRRO REFERÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO 
EXISTE 

FISCAL? 

1 Morada dos Pássaros III Próximo à Oficina Tecnodiesel não 

2 Morada dos Pássaros III Próximo à As taboas e BR 116 sim 

3 Morada dos Pássaros III Lateral do condomínio Solar Morada dos Pássaros não 

4 Morada dos Pássaros II Fundo do assai não 

5 Morada dos Pássaros I Fundo da Rodoviária, Próximo A caixa d’água não 

6 Vila América Próximo à Pousada Itajuípe não 

7 Vila América Próximo à Horta comunitária sim 

8 Vila América Fundo do Green Ville sim 

9 Vila América Próximo Posto de Saúde não 

10 Vila América Próximo Quadra de Esporte não 

11 Boa Vista Fundo do Cond. Estela Mares não 

12 Boa Vista Próximo Lajes Opção não 

13 Boa Vista Fundo do condomínio Solar Boa Vista não 

14 Boa Vista Fundo do condomínio não 

15 Guarani Próximo Material de construção de Lano não 

16 Guarani Pç. Da Juventude sim 

17 Guarani Próximo Posto de Saúde sim 

18 Sumaré Lateral do cemitério da Saudade sim 

19 Pedrinhas Final da Rua do Cruzeiro sim 

20 Pedrinhas Próximo Mercado de Dão não 

21 Alto Maron Próximo A Francisquinho não 

22 Alto Maron Próximo Escola Livia Pedral ( PEV) sim 

23 Alto Maron Final da Av. Bruno Barcelar não 

24 Primavera Próximo condomínio Vila verde não 

25 Primavera Próximo condomínio Europa Unida sim 

26 Primavera Fundo do posto de combustível (ba 265 ) sim 

27 Jardim Candeias Lateral do Master Motel não 

28 Urbis VI Próximo Ao antigo campo de cigano não 

29 Urbis VI Próximo Ao Kart não  

30 Urbis VI PEV (fundo da BETON) sim 

31 Morada Real Próximo Cemitério Parque da Cidade não 

32 Renato Magalhães Próximo Ao condomínio Vila Elisa não 

33 Bem querer/ Inocoop II PEV sim 

34 Recreio Clube da Derruba sim 

35 Urbis I entrada do loteamento sim 

36 Candeias Próximo Padaria Cmame chame sim 

37 Candeias Fundo do INSS sim 

38 Candeias Próximo Base da PM sim 

39 Nova Cidade Próximo Base da PM sim 

40 Nova Esperança Próximo A quadra não 

41 Panorama Próximo Ao Chafariz não 

42 Alto da colina Próximo Do Anel Viário não 

43 Lot. Universitário Próximo ao condomínio Vogue e MRV não 

Fonte: PMVC/SESEP (2019) 

O Quadro 21 traz a localização dos terrenos que estão sendo utilizados clandestinamente 

como destinação final de resíduos da construção civil. A Prefeitura Municipal, como citado 

anteriormente, tem tentado coibir a prática através do monitoramento das áreas. Contudo, 
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para o monitoramento de 43 locais identificados existem apenas 28 pessoas, sendo que 

apenas 18 locais são fiscalizados de forma permanente. Dessa forma, ainda que a ação 

tenha alguma resultados ela não consegue ser efetiva em todas as áreas para reduzir e 

até mesmo evitar a disposição de entulho em terrenos não autorizados e inadequados.  

De acordo com SNIS (2017) o aterro sanitário e no galpão da Recicla Conquista recebe 

anualmente a quantidade de resíduos descrita no Quadro 22. O Quadro 23 por sua vez 

traz a quantidade de resíduos recicláveis recuperados.  

Quadro 22 - Quantidade de resíduos recebidos no Aterro Sanitário de Vitória da Conquista 

Nome da Unidade Recicla Conquista Aterro Sanitário 

Quantidade de resíduos recebida na 
unidade de processamento (tonelada/ano) 

0,00 71.908,30 

Quantidade de Resíduos da Construção 
Civil recebida na unidade de 
processamento (tonelada/ano) 

  133.997,00 

Quantidade de outros tipos de resíduos 
recebida na unidade de processamento 
(tonelada/ano) 

  3.575,50 

Quantidade total de resíduos recebida na 
unidade de processamento por cada 
município (tonelada/ano) 

658,40 209.480,80 

Fonte: SNIS (2017) 

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Serviços Públicos em 2018 foram 

coletadas 70.576 toneladas de resíduos domiciliares na zona urbana e 2000 toneladas na 

zona rural. O que é chamado pela secretaria de resíduos volumosos teve representação 

de 292 toneladas.  

Quadro 23 - Materiais recicláveis recuperados em 2017 

Material 
Quantidade 

(toneladas/ano) 

Total de materiais recicláveis 
recuperados 

658,40 

 Papel e papelão recicláveis 
recuperados 

447,20 

Plásticos recicláveis recuperados 137,50 

Metais recicláveis recuperados 68,40 

Vidros recicláveis recuperados 5,30 

Fonte: SNIS (2017) 

Dados de Oliveira (2016) mostram que, dos seis hospitais existentes em Vitória da 

Conquista, 16,67% representam hospitais filantrópicos, 66,67% privados e 33,33% 

públicos, sendo 16,67% privado e público ao mesmo tempo, com segregação dos resíduos 

na origem em 100% dessas instituições. 
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A Figura 123 apresenta um gráfico do percentual de tratamento prévio dos resíduos do 

serviço de saúde oferecido pelos cinco hospitais pesquisados por Oliveira (2016) na Cidade 

de Vitória da Conquista. Desses 6 hospitais, quatro hospitais não utilizavam em 2016 

nenhum tipo de tratamento, outro esterilizava seus resíduos de saúde em autoclaves, e o 

último esterilizava os seus resíduos em autoclave quando considera necessário esse tipo 

de procedimento.  

Segundo a supervisão do Aterro Sanitário de Vitória da Conquista, o recolhimento dos 

resíduos sólidos de saúde, a partir de meados do ano de 2010, foi suspenso pela Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista para descarte no referido Aterro, tendo sido delegado 

aos diversos empreendimentos a responsabilidade pela sua destinação final.  

Figura 123 - Perfil da gestão dos resíduos biológicos gerados nos hospitais pesquisados de 

Vitória da Conquista 

 

Fonte: Oliveira (2016) 

Os custos mensais dos serviços de limpeza urbana correspondem à R$ 6.944.273,10 para 

o orçamento da Prefeitura Municipal e R$19.797.273,10 correspondem aos custos relativos 

aos serviços da Torre Empreendimentos.  



 
 
   

 

 

215 
 

3.4.1. Aterro Sanitário 

O Aterro Sanitário de Vitória da Conquista, construído em 2004, foi um dos resultados 

obtidos a partir da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental, iniciada em 

1997. A construção do Aterro, se deu por meio do apoio financeiro do Governo Federal, 

por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 

O referido plano foi o objeto do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista (PMVC) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com a interveniência da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

A disposição final dos resíduos sólidos gerados em Vitória da Conquista até 2007 era 

realizada sob a forma de vazadouro a céu aberto (lixão), localizado a uma distância de 8 

km do centro da cidade, na BA-262, em direção a Cidade de Brumado, Bahia. A área do 

vazadouro era de 191 ha, contudo apenas 38 ha servia como depósito que recebia os 

resíduos da sede do município e dos distritos, envolvendo resíduos domiciliar, comercial, 

industrial e o de estabelecimentos de saúde.  

Com a implantação do Aterro Sanitário (Figura 124) na cidade, desde maio de 2010, na 

mesma área do antigo lixão, os resíduos estão sendo aterrados de acordo com as 

especificações técnicas. A Figura 125 apresenta as células do aterro que estão em 

operação.  

Figura 124 - Localização do Aterro Sanitário de Vitória da Conquista 
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Fonte: Google Earth (2018) 

Figura 125 - Células do Aterro Sanitário 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Atualmente, está sendo construída uma nova célula (Figura 126) no aterro, que tem 

previsão de operação de 2 anos. Todo o aterro foi projetado para uma vida útil de 25 anos, 

contudo as duas células que já estão em final de operação correspondem apenas à 30% 

da área total. O solo retirado da escavação da nova célula está sendo utilizado para 

recobrimento adicional da área do antigo lixão. 

Figura 126 - Nova Célula do Aterro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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A Figura 127 apresenta a área do Aterro que recebe entulho. A Figura 128 mostra que a 

estrada que leva até a área de destinação do entulho também está recebendo resíduos 

inadequadamente.  

Figura 127 - Área da Prefeitura para disposição de Entulho 

  

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 128 - Resíduos depositados inadequadamente. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Em 2007 o volume de resíduos domésticos gerados no Município era de apenas 114 

toneladas/diárias, em 2016 o aterro sanitário recebia diariamente cerca de 300 toneladas 

de resíduos por dia. De acordo com a Cooperativa de Catadores Recicla Conquista, mais 

de 80% do total de resíduos encaminhado para o aterro não é reciclado. A Tabela 54 traz 

a composição gravimétrica dos resíduos sólidos recebidos no Aterro Sanitário de Vitória da 

Conquista.  

Tabela 54 - Composição gravimétrica dos resíduos recebidos no aterro de Vitória da 

Conquista 

Composição dos Resíduos 

Tipo de resíduo % 

Matéria orgânica 67,35 

Plástico 13,17 

Papel e papelão 9,66 

Outros 4,43 

Metal 2,91 

Vidro 2,41 

Total 100,0 
Fonte: SESEP/PMVC (2016). 

As diretrizes para o Manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana foram estabelecidas pela 

Lei Federal nº 12305/2010. Essa lei, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

proibiu a disposição de resíduos passíveis de reciclagem e matéria orgânica em Aterros 

Sanitários, assim como proibiu a existência de lixões, trazendo a obrigatoriedade da 

construção de Aterros, a priorização da implantação de coleta seletiva, a redução, 

reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos em todos os municípios brasileiros.  

Os resíduos que são coletados diariamente através de caminhões 

compactadores/coletores na cidade de Vitória da Conquista são inspecionados e pesados 

através de balança rodoviária eletrônica na entrada do Aterro, quando são anotados os 

dados relativos à procedência dos resíduos e o peso total. Em seguida são liberados a 

disposição final nas células número 1 e 2 conforme o projeto original.  

A Figura 129 ilustra a instalação na qual os caminhões que chegam ao aterro são pesados. 
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Figura 129 - Chegada de Caminhões ao Aterro Sanitário de Vitória da Conquista 

 

Fonte: SESEP (2018) 

Após o descarregamento nas células é iniciado o processo de espalhamento, conformação 

e regularização dos platôs de disposição e em seguida a compactação com trator de 

esteira. Após a conclusão dos serviços de descarte, espalhamento e compactação, o 

Aterro recebe uma camada de cobertura diária de solos com espessura em torno de 0,2m. 

Após a finalização da capacidade de disposição as células 1 e 2 deverão receber uma 

camada final de recobrimento de solo com espessura de 1m, contendo 0,8 m de solos 

argiloso compactado e 0,2m de solo vegetal para permitir o desenvolvimento de vegetação. 

O metano produzido no aterro, é drenado e conduzido para a queima. O sistema de coleta 

e tratamento de gases é representado por drenos verticais que interceptam os drenos 

horizontais em pontos estrategicamente determinados. Esses drenos verticais de gases, 

também tem função de drenar os líquidos percolados do aterro, possibilitar a interligação 

dos drenos horizontais das diferentes camadas do aterro, a interligar setores específicos 

de disposição dos resíduos, desviando os gases e percolado de outros setores fora de 

operação e evitam a saturação dos taludes estremos nas cotas mais baixas das células ou 

camadas superiores. 

O projeto do Aterro prevê a instalação de queimadores nos drenos verticais de gases. Essa 

instalação ainda não foi efetuada. Também estava prevista a elaboração e execução de 

plano de recuperação e monitoramento do antigo lixão, que até o momento não foram 

efetuados.  
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A administração do aterro não realiza o monitoramento da qualidade da água das águas 

superficiais e subterrâneas do entorno de sua área, o que entra em contradição com as 

condicionantes da licença ambiental de operação do aterro, emitida pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, que chega a definir quais parâmetros serão avaliados com 

frequência semestral. 

Considerando que o aterro foi implantado sem impermeabilização de base e lateral e que 

não foram usadas mantas geossintéticas no fundo e na lateral das células 1 e 2, o risco de 

contaminação das águas subterrâneas é muito grande. O monitoramento geotécnico 

previsto no projeto executivo do Aterro Sanitário de Vitória da Conquista, é mais um 

elemento ainda não implantando e de suma importância para acompanhamento do 

recalque no maciço de resíduos. 

Em relação ao percolado do aterro, a situação de deficiência não é muito diferente dos 

demais elemento já citados. O sistema de tratamento do percolado foi implantado 

juntamente com o aterro, ele é composto por duas vias: uma biológica que compreende a 

lagoa de estabilização anaeróbia seguida por lagoa de estabilização aerada aeróbica 

associada a lagoa de decantação; e uma via físico-química que contém estação de 

tratamento físico-químico; (e) bacia de acumulação do efluente tratado e (f) lagoa de 

estabilização anaeróbia.  

Após serem submetidos ao tratamento físico-químico, a parte líquida remanescente é 

recalcada para a bacia de acúmulo de efluente tratado e o lodo gerado no processo de 

decantação é disposto em leitos de secagem para posteriormente serem dispostos no 

próprio aterro sanitário. Segundo informações da Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista, os efluentes tratados contidos na bacia de acúmulo são periodicamente 

enviados através de bombas de recalque para uma drenagem natural existente no terreno 

que posteriormente desaguam em um curso d’água pertencente à bacia hidrográfica do rio 

Pardo. Em visitas ao Aterro identificou-se que o percolado estava sendo recirculando para 

as células, e as temperaturas do verão estavam auxiliando à evaporação do mesmo. A 

Figura 130 apresenta as lagoas do sistema de tratamento do percolado, enquanto a Figura 

131 mostra a etapa do tratamento físico-químico que não está em operação. 
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Figura 130 - Lagoas de estabilização do sistema de tratamento do líquido percolado do 
Aterro Sanitário 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Figura 131 - Etapa do tratamento físico-químico do sistema de tratamento do líquido 
percolado do Aterro Sanitário 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Pela estimativa teórica realizada pela Torre, a quantidade máxima de líquido percolado 

gerada no Aterro Sanitário de Vitória da Conquista está entre 39,92 m³/d e 68,37m³/d. Foi 
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considerada um potencial de geração baixíssimo, relacionada, principalmente, ao período 

de seca que vai de fevereiro a outubro (a maior parte do ano).  

Atualmente, de acordo com relatos coletados em visitas de campo, o tratamento químico 

não está sendo realizado e o líquido percolado do aterro apenas está sendo armazenado 

nas lagoas. A Prefeitura está em negociação com a Embasa para que essa última receba 

o percolado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Vitória da Conquista.  

Em relação à situação física e operacional do sistema de tratamento do líquido percolado 

do aterro, a Torre identificou que a caixa de medição de vazão na entrada dos efluentes à 

lagoa anaeróbia está inoperável, que os aeradores da lagoa facultativa aerada não estão 

em funcionamento, não existem equipamentos para preparo, estocagem e dosagem e cloro 

e sulfato, os misturadores previstos para os floculadores não estão disponíveis para 

operação. Além disso, foram observadas fissuras nas paredes de concreto externas do 

Sistemas de Tratamento com indícios de vazamento.  

De acordo com a operadora, devido a indisponibilidade dos equipamentos ausentes na 

unidade de operação, as atividades operacionais atuais resumem-se nas seguintes ações: 

 Conservação de limpeza da área operacional; 

 Dosagem diária de Hidróxido de Sódio (Cal) no estado sólido com intuito de 

clareamento do efluente tratado; 

 Descarte periódico do efluente tratado via recalque por bombas para o canal de 

drenagem natural existente nas imediações do Sistema de Tratamento.  

Em sua avaliação, a Torre sugeriu que o efluente líquido percolado do aterro fosse 

caracterizado com mais detalhes para definir seu potencial de poluição e traçar estratégias 

de destinação para ele, tais como a complementação do tratamento com a utilização em 

sistemas de irrigação controlado. Atualmente, o que tem sido praticado é a recirculação do 

percolado para as células ativas, contudo esse procedimento não exclui o tratamento do 

efluente, porém retarda a implantação de sistemas de armazenamento e tratamento, além 

de diminuir os custos ao permitir a redução no porte das unidades.  

Conclui-se, que o Sistema de Tratamento de Líquidos Percolados opera precariamente, 

tanto pelo estado de conservação e/ou falta de equipamentos fundamentais aos processos 

envolvidos, quanto dos procedimentos operacionais praticados para o monitoramento e 

controle das unidades de processo. 
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Segundo informações da Cooperativa de Catadores Recicla Conquista de Vitória da 

Conquista os resíduos sólidos recolhidos na cidade são separados e processados por 

alguns grupos de trabalho, os quais são: 

 Grupo de galpão (separa e enfarda os resíduos coletados)  

 Grupo de esteira (faz separação do lixo in natura) 

 Grupo de eco pontos (coleta seletiva de alguns bairros da cidade e estabelecimento 

comerciais). 

Segundo Oliveira (2016) a totalidade dos resíduos produzidos no município nos serviços 

de saúde é destinada a tratamento em empresa local ou encaminhados para empresas 

especializadas em outras cidades. 

Os dados da coleta seletiva estão apresentados na Tabela 55.  

Tabela 55 - Dados da Coleta seletiva 

Dados Coleta Seletiva 

Quantidade recolhida na coleta 
seletiva executada por 

associações ou cooperativas 
de catadores com 

parceria/apoio da Prefeitura 
(coleta domiciliar e pública): 

658,4t /Ano 

Fonte: SNIS (2017) 

Segundo o Relatório de Avaliação Ambiental do Aterro Sanitário de Vitória da Conquista 

elaborado pela Torre (empresa que opera o Aterro) em 2017 as projeções do projeto o 

aterro tem vida útil para recebimento de aproximadamente 1.186.000 toneladas de 

resíduos sólidos urbanos até o ano de 2018. Contudo, o projeto considerou uma taxa de 

crescimento da população de 1,64 % ao ano, indicando que em 2016 a população seria de 

285 mil habitantes, quando que de acordo com as estimativas do IBGE a população do 

município atingiu cerca de 346 mil habitantes para esse ano. Dessa forma, é possível 

apontar que o aterro sanitário do município está em fase de esgotamento de sua 

capacidade, necessitando de ampliações.  

Oliveira (2016), traz a projeção do tempo de vida, da população, geração de resíduos e 

previsão de ocupação das células do o Aterro Sanitário de Vitória da Conquista, de acordo 

com projeto original. Essas projeções podem ser verificadas na Tabela 56, Tabela 57 e 

Tabela 58.  
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Tabela 56 - Ocupação das células do aterro 

 

 

Fonte: Oliveira (2016) 
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Tabela 57 - Projeção da população residente para 15 anos 

 

Fonte: Oliveira (2016) 

O cálculo dos valores da Tabela 57 considerou o período de 2003 a 2018 e um índice de 

crescimento populacional de 1.64% a.a, como já citado. 

Tabela 58 - Projeção da Geração de Resíduos Sólidos (t/ano) 

 

Fonte: Oliveira (2016) 
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O cálculo da Tabela 58 considerou o período de 2003 a 2018 e a geração per capta da 

Tabela 57.  

Na Tabela 58 existe uma projeção de que os resíduos domiciliares, e os de feiras, 

mercados e industrial a serem recolhidos no percurso de 15 a 16 anos, tende a crescer em 

tonelada/ano, e neste sentido existe a necessidade de uma projeção do quantitativo do 

descarte de resíduos sólidos, para que o aterro sanitário da cidade não se torne obsoleto 

no decorrer deste pouco mais de 10 (dez) anos. Dentro dessa perspectiva, é importante o 

reaproveitamento e reciclagem desses resíduos, evitando o seu envio para aterros 

sanitários. 

3.4.1.1. Avaliação do Aterro Sanitário 

A Torre sugere que investigações hidrogeológicas e geofísicas da possível contaminação 

das águas subterrâneas, a implantação imediata de um Programa de Monitoramento 

Ambiental e elaboração de ampliação do Aterro Sanitário que contemple a 

impermeabilização lateral e inferior do terreno, e finalmente o aproveitamento do biogás.  

Torre Empreendimentos (2017) constatou que elementos importantes do projeto do aterro 

não foram implantados tais como: (a) programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos ambientais; (b) sistema de disposição dos resíduos dos serviços de saúde; (c) 

usina de reciclagem dos resíduos da construção civil e outros foram implantados de forma 

parcial como: (d) plano de recuperação ambiental do lixão, problemas na manutenção das 

instalações e descontinuidade no acompanhamento operacional monitoramento como é o 

caso dos (e) sistemas de drenagem e remoção dos percolados e gases e (f) sistema de 

tratamento de tratamento dos líquidos percolados.  

3.4.2. Cooperativa de recicláveis 

Em Vitória da Conquista verifica-se a atuação da Cooperativa Recicla Conquista, fundada 

em novembro de 2004, sendo fruto de um acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (PMVC) e a OSCIP Pangea.  

Em seu processo de implantação, essa cooperativa recebeu ainda apoio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Petróleo Brasileiro S/A 

(Petrobrás) e da Fundação Banco do Brasil.  
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No ano de 2015, essa cooperativa dispunha de um patrimônio de 4 4 milhões de reais, o 

qual era fruto de estimativas que envolviam os espaços físicos, equipamentos e veículos a 

disposição dos cooperados. 

A Prefeitura Municipal e a OSCIP Pangea atuam diretamente na organização, coordenação 

e administração da Recicla Conquista, realizando-se pelo repasse do pagamento dos 

cooperados, e ainda pela promoção de cursos de capacitação profissional, bem como pela 

captação de recursos.  

Trabalham na Cooperativa Recicla Conquista 30 pessoas, e ela conta com apoio de 2 

funcionários da Prefeitura (motorista e comercial), além do apoio por parte da 

administração municipal com o custei das contas de água e energia. Cada cooperado 

recebe em média R$ 500,00 por mês. A empresa Tigre é uma das compradoras do material 

separado na cooperativa. 

Em relação aos direitos que devem ser assegurados a esses cooperados, eles seguem o 

que foi estabelecido na Lei nº 12.690/2012, que dispõe sobre o funcionamento e 

organização das Cooperativas de Trabalho. Entretanto, muitas das disposições da lei não 

são observados, especialmente os referem normas de saúde e segurança do trabalho, ao 

adicional para atividades insalubres, ao seguro acidente de trabalho, às retiradas não 

inferiores ao salário mínimo e a regularidade de realização de assembleias. 

O trabalho da Cooperativa se distribui em 2 galpões, Pontos de Apoio (localizados em 

empresas) e em Ecopontos (pontos de entrega voluntária do material), de modo que a 

realização do trabalho interno na cooperativa é dividida em subgrupos. 

Na Figura 132 pode-se visualizar a localização dos ecopontos nos bairros Candeias, Brasil, 

Centro e Jurema e dos Pontos de Apoio nos bairros Bateias, Patagônia, Recreio e Felícia. 

Observa-se ainda a presença dos Galpões 1 e 2 na Rodovia BA 262, no espaço 

pertencente ao Aterro Sanitário Municipal. 
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Figura 132 - Localização dos pontos de atuação da Cooperativa Recicla Conquista 

 

Fonte: Oliveira (2016) 

Além da Recicla Conquista existe hoje no município o programa “Mãos que Reciclam”. O 

programa foi idealizado pela Defensoria Pública de Vitória da Conquista e tem o objetivo 

de incentivar a coleta seletiva e agregar valores à profissão de catador de material 

reciclável, que é vista de forma negativa por grande parte da população, o que muitas 

vezes acaba desmotivando os mesmos. 

Atualmente, são atendidas 120 famílias, que moram nos bairros Vila América e Bruno 

Bacelar. O programa conta com o apoio dos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) dessas regiões para realização reuniões e mobilização social.  

O programa encontra-se em fase de expansão para os bairros Nova Cidade, Jardim 

Valéria, Miro Cairo, Senhorinha Cairo, Cruzeiro e demais regiões, nas quais foram 

identificados catadores residentes.  

A esfera de atuação na cidade se dá também através de eco pontos, buscando transformar 

instituições como o Instituto Federal da Bahia (IFBA) e a própria Defensoria Pública em 
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centrais para o recolhimento das coletas dos trabalhadores cadastrados. Os responsáveis 

buscam sensibilizar a população para a importância do trabalho que é desenvolvido por 

esses catadores e aumentar a renda dos mesmos, fomentando a participação em eventos 

que gerem uma grande quantidade de resíduos para também aumentar sua renda. Esses 

são os dois principais objetivos para o ano de 2019.  

Para 2019 também está prevista a realização da "Gincana Ecológica" nas escolas, na qual 

serão realizadas provas com cunho sensibilizador, buscando o desenvolvimento de 

tecnologias sustentáveis que favoreçam a reciclagem e a redução no consumo de recursos 

hídricos, como um sistema de captação de água da chuva, por exemplo. 

O mercado atual de recicláveis em Vitória da Conquista ainda segue o velho modelo 

baseado entre catadores atravessadores e grande indústria. Outro ponto a ser observado 

é que o recolhimento dos resíduos por catadores de rua é muito maior que os de catadores 

associados ou cooperados.  

O volume de material é cada vez mais expressivo, porém a prática de venda de grandes 

empresas e geradores vai de encontro a Lei Federal nº 12.305/10 que diz que é prioridade 

o repasse para cooperativa ou associação. 

O valor dos materiais é baixo entre catadores e atravessadores e alto entre atravessadores 

e grande indústria. O potencial existente é gigantesco, porém precisa ser implantado um 

sistema eficiente de coleta seletiva, na qual cada domicílio faça a devida separação e 

destine os resíduos da forma correta.   

Socialmente os aspectos da reciclagem atende uma grande da parcela da periferia onde 

as pessoas mais pobres fazem uso desse artifício para sobreviver. Economicamente a 

desigualdade de valores pagos aos catadores em relação ao que é pago aos 

atravessadores promove um desequilíbrio. Vitória da Conquista hoje contabiliza 1 

cooperativa 3 associações, algo em torno de 400 catadores autônomos, 5 empresas 

intermediárias e 2 indústrias de transformação direta (plástico) sendo que 90% do material 

recolhido vai para fora do município. 

Existe ainda a iniciativa do EcoKids Ecoteens, desenvolvido pelo Ministério Público da 

Bahia em parceria com o Módulo de Educação Ambiental e Secretaria Municipal de 

Educação, que é uma experiência exitosa em educação ambiental. No que se refere a 

compostagem e agroecologia o Sítio Viver é Referência.  
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3.4.3. Ações do PMSA implementadas 

No Plano Municipal de Saneamento Ambiental foram definidas as seguintes premissas 

para o Sistema de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos em Vitória da Conquista:  

 

a) Integração das ações das áreas de saneamento, meio ambiente, saúde pública e 

ação social; 

b) Participação da sociedade civil organizada na tomada de decisões;  

c) Universalização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos urbanos; 

d) Responsabilidade dos geradores no gerenciamento de seus próprios resíduos 

sólidos, inclusive os resíduos de saúde e industriais; 

e) Cooperação entre poder público, universidades, órgãos de pesquisa, setor 

produtivo e sociedade civil; 

f) Qualquer tipo de resíduo sólido, inclusive os resíduos de serviços de saúde, serão 

segregados na origem, visando preferencialmente o reaproveitamento; 

g) Qualquer forma de tratamento dos resíduos sólidos atenderá à legislação e normas 

ambientais existentes; 

h) A previsão e a utilização de áreas para tratamento e destino final serão precedidas 

de licença do órgão ambiental competente, e o uso posterior destas áreas será 

definido no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; 

i) A política de limpeza pública incentivará a organização dos grupos sociais 

(catadores de materiais recicláveis) vinculados ao manejo dos resíduos sólidos; 

j) Previsão de redução de 39% no total dos resíduos sólidos encaminhados ao atual 

“lixão” e ao futuro aterro sanitário, até o ano 2004; 

k) Previsão de redução dos resíduos de serviços de saúde em 60%, através de planos 

de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) elaborados pelos 

geradores; 

l) Previsão de reciclagem de 50% do entulho em 1999, 70% em 2000 e 100% até o 

ano 2004, através da implantação da Central de Reciclagem de Entulho; 

m) Previsão de redução de 15% no total de resíduos orgânicos em 1999, 20% em 2000 

e 50% até o ano 2004, através da valorização dessa fração. 

n) Previsão de redução de 10% na fração seca dos resíduos sólidos (papel, papelão, 

metal, vidro e plástico) em 1998, 20% em 2000 e 25% até o ano 2004, através de 

programa de coleta seletiva 
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Dentre as ações previstas para melhoria da prestação do serviço de Limpeza Pública e 

Manejo de Resíduos Sólidos em Vitória da Conquista, àquelas que foram efetivamente 

implementadas são: 

a) No ano de 2009 houve o início da operação do aterro sanitário em uma área total 

de 194ha, sendo em 2016 a utilização era de 100.000m², com previsão de 

expansão de mais 100.000m². Em 2019, com recursos da Caixa Econômica Federal 

será implantada a célula 2 do aterro. 

b) Implantação da cooperativa de catadores de materiais recicláveis - Recicla 

Conquista, também em 2009, criada inicialmente para oferecer condições dignas 

de trabalho e geração de renda aos catadores do antigo lixão. 

c) Criação do Programa Conquista Criança em 1997 para oferecer novas 

oportunidades às crianças que viviam no lixão municipal acompanhando os seus 

familiares. Este Programa se expandiu e desenvolve até os dias atuais um trabalho 

sociopedagógico baseado na Educação para o Exercício da Cidadania, visando o 

atendimento às crianças e adolescentes, com idade entre 0 e 18 anos, em situação 

de risco pessoal e social do município; 

d) Dinamização da coleta de resíduos com a utilização de caminhões compactadores 

e ampliação dos roteiros da coleta. Toda a Sede e distritos são atendidos com o 

serviço de coleta e varrição. Na maioria dos Distritos a coleta é realizada duas vezes 

por semana com um caminhão compactador da Prefeitura e em outros, a coleta é 

feita diariamente por carroceiros. 

e) Realização de coleta em dias alternados, na Sede, nos dois turnos, nos diversos 

bairros, a exceção dos centros comerciais (Centro e Bairro Brasil) que é feita todos 

os dias à noite. Nos bairros mais periféricos, em locais de difícil acesso aos 

caminhões compactadores, a coleta é feita diariamente durante o dia por veículos 

de tração animal (carroças) que depositamos os resíduos em contêineres que são 

posteriormente recolhidos através de caminhões compactadores. 

f) O licenciamento ambiental é municipalizado sendo que para todos os 

empreendimentos que estão submetidos ao licenciamento é exigido o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, assim contemplando todos os serviços de saúde, 

indústrias e demais empreendimentos considerados. 

 

Dentre os investimentos previstos para os 5 anos seguintes à 2015, pode-se citar: 
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a) Ampliação das células do aterro sanitário e da estação de tratamento 

do chorume: R$ 10Milhões – A Prefeitura municipal conseguiu 

financiamento para construção da nova célula através do programa 

FINISA da Caixa Econômica Federal; 
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3.4.4. Destaques e Investimentos impactantes 

Uma vez que o município tem apresentado destaque no cenário brasileiro no que se refere 

ao atendimento e qualidade dos serviços prestados de saneamento básico, existem alguns 

marcos que merecem um recorte, os quais são: 

 Em 1998, elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental (PMSA) pelo 

Município de Vitória da Conquista; 

 Entre 2007 e 2016, desembolso pelo Estado da Bahia, União e Embasa: 

o cerca de R$147 milhões para investimentos na ampliação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no Município para a construção de elevatórias, 

subestações de energia, redes coletoras, linhas de recalque, ramais 

prediais, interceptores; 

o cerca de R$ 56 milhões para a construção de uma nova e moderna Estação 

de Tratamento de Esgoto Sanitário (ETE); 

o cerca de cerca de R$ 239.980.396,42 milhões para ampliação e melhorias 

no sistema de distribuição de água; 

 Em 2013, desembolso pelo Estado da Bahia de R$ 33 milhões de reais para a 

ampliação do sistema de abastecimento de água do Município na obra emergencial 

da adutora, elevatórias e captação no Rio Catolé Grande; 

 Em 2015, classificação do Município de Vitória da Conquista no 14º lugar no 

Ranking do Saneamento Básico publicado pelo Instituto Trata Brasil, com referência 

no ano 2013; 

 Em 2016, o “Ranking do Saneamento Básico nas 100 Maiores Cidades”, pelo 

Instituto Trata Brasil, apontou Vitória da Conquista como tendo o melhor índice do 

Nordeste em saneamento básico considerando as 100 maiores cidades do país. 

 Entre os anos de 2013 e 2015, elaboração do projeto executivo da Barragem do 

Rio Pardo, com recursos da União e contrapartida Municipal. 

 Entre 1997 a 2016 foram gastos cerca de 40 Milhões de reais, oriundos de recursos 

próprios do município, para a expansão e modernização da rede de drenagem 

pluvial na sede Municipal. 

  

http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/tabela-100cidades-2015.pdf
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4. SISTEMA SANEAMENTO BÁSICO DOS DISTRITOS E LOCALIDADES 
RURAIS 

 

Em Vitória da Conquista o Sistema coletivo operado pela Embasa atende a apenas alguns 

distritos e poucas localidades rurais. A drenagem e manejo de águas pluviais e da limpeza 

urbana, também conta com escassez de dados.  

Dessa forma, foi necessária a realização de visitas de campo com aplicação de 

questionários para que a situação dos serviços de saneamento básico da zona rural do 

município fosse identificada.  

A coleta de dados primários se deu com visitas às localidades com mais de 100 habitantes 

de cada um dos 12 distritos, incluindo o distrito sede. Durante as visitas, os técnicos da 

FEP, acompanhados de guias da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, utilizaram 

um tablet para responder ao questionário. O questionário semiestruturado abordou 

questões sobre o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e infraestruturas 

sociais. Os dados levantados consideravam: tipo de abastecimento, distribuição, 

tratamento e problemas relacionados ao abastecimento d’água das localidades; tipo de 

solução para destinação dos efluentes gerados; existência e frequência de sistema de 

coleta e aspectos relativos às estruturas de drenagem pluvial 

O questionário semiestruturado foi aplicado e elaborado com o auxílio de tablets utilizando 

o aplicativo Data Goal (Figura 133).  

O Data Goal é aplicativo desenvolvido para coleta de dados em campo com questionários 

digitais. Ele trabalha online e offline e envia a coleta diretamente para sua base de dados, 

de forma já tabulada. O questionário desenvolvido foi transposto para o aplicativo através 

de uma interface web do Data Goal (Figura 133) acessada pela conta administradora. Essa 

conta pública e permite fazer alterações nas perguntas, além de dar acesso aos 

entrevistadores em seus dispositivos móveis (tablets ou smartphones). Após aplicação do 

questionário em campo, as respostas são enviadas para uma base de dados, e é possível 

acompanhar indicadores como: tempo médio de entrevista, quantidade de coletas por dia, 

localização das entrevistas, dentre outros.  
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Figura 133 - Interface Web Data Goal 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

A utilização desse aplicativo em tablets, ao invés de questionários impressos, reduziu os 

riscos de perdas ou danos aos questionários, além de não haver geração de resíduos com 

as impressões em papeis, e redução do tempo de trabalho, uma vez que a etapa de 

digitação dos dados pós-coleta foi eliminada. Tudo isso fez com que a etapa de diagnóstico 

rural fosse mais eficiente. As questões inseridas no questionário são apresentadas no 

Apêndice B e os resultados obtidos com sua aplicação são trazidos no Apêndice C. 

A Figura 134 mostra quais os tipos de abastecimento de água presentes nas localidades 

de cada distrito. Vale Lembrar que ao todo foram visitadas 178 localidade rurais nos 12 

distritos, incluindo o Distrito Sede. A quantidade de localidades por distritos está descrita 

no Quadro 24. Destaca-se que foram identificadas junto à Secretaria Municipal de 

Agricultura, a existência de 261 povoados, como mostra o Quadro 25. Contudo, visto que 

parte dos povoados computados são muito pequenos, e por acabarem sendo considerados 

parte de povoados maiores pela administração municipal, principalmente da organização 

dos agentes de saúde da atenção básica, no âmbito do presente estudo foram visitados e 

mapeados apenas aqueles que possuíam número de habitantes superior a 100 e número 

de domicílios superior a 20. Ao longo da realização das visitas, algumas exceções a esse 

critério foram incluídas no mapeamento, devido a situação crítica em que a população se 

encontrava em relação ao saneamento básico.  
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Quadro 24 - Quantidade de Localidades visitadas por Distrito 

Nº Distrito Nº de localidades total 

01 Bate pé 20 

02 Cabeceira do Jiboia 13 

03 Cercadinho 9 

04 Dantilândia 5 

05 Iguá 18 

06 Inhobim 17 

07 José Gonçalves 34 

08 Pradoso 14 

09 São João da Vitória 4 

10 São Sebastião 11 

11 Sede 30 

12 Veredinha 3 

 Total 178 

Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

 

Quadro 25 - Localidades registradas pela Semagri 

Distrito Localidades População 

Sede 41 4844 

Bate Pé 28 6665 

Iguá 31 7092 

C. da Jiboia 26 4769 

Dantelândia 6 1494 

Cercadinho 10 2820 

Inhobim 26 7382 

José Gonçalves 44 11374 

Pradoso 18 6472 

S. Sebastião 17 5365 

S.J. da Vitória 8 3302 

Veredinha 6 1649 

Total 261 63228 

Fonte: PMVC/Semagri (2019) 

Os poços particulares são fonte de água em todos os distritos, estando presente em maior 

proporção em Cabeceira do Jiboia, representando 30% da captação, e em menor 

proporção em Cercadinho, com 3%. Nota-se que a Cisterna de Captação de água de chuva 

também é uma forma de abastecimento representativa em todos os distritos, exceto São 

João da Vitória onde sua presença não foi identificada. Em Dantilândia e Pradoso elas 

fornecem 36% da água utilizada para fins domésticos ou agricultura. Os Distritos com 

menor presença das cisternas são Veredinha (13%) e Sede (21%). Os Carros-Pipa 

também são uma forma representativa de abastecimento, não se apresentando apenas em 
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São João da Vitória, novamente. Em José Gonçalves eles representam 38% das fontes de 

água, seguido por Inhobim e Cercadinho, ambos com 28%. O distrito com menor 

representatividade dos carros-pipa é Pradoso, com 11%. 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Embasa é uma forma de abastecimento 

em 8 dos 12 distritos, mas em nenhum deles a proporção desse atendimento é elevada, 

sendo a maior presença em Pradoso, com 31% da água fornecida pelo SAA. O SAA da 

Embasa está presente em localidades dos Distritos de Bate Pé (12%), Iguá (13%), José 

Gonçalves (11%), São João da Vitória (15%), São Sebastião (21%), no Distrito Sede (19%) 

e Veredinha (12%).  

Os sistemas simplificados implantados pela CERB estão presentes em 10 distritos, ausente 

apenas em Pradoso e na Sede. Apesar de muitos sistemas simplificados apresentarem 

problemas, principalmente relacionados à manutenção, eles ainda fornecem 43% da água 

em São João da Vitória, 28% de Cercadinho, 25% em Veredinha e 22% em Inhobim. As 

outras formas de abastecimento, como captação direta em corpos d’água (rios, nascentes, 

lagos, represas, barragens etc.) não foram identificadas em Iguá, São Sebastião e 

Veredinha, sendo mais representativo em Bate Pé (16%) e menos em Cabeceira do Jiboia 

e José Gonçalves, o primeiro com 2% e o segundo com 3%. 
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Figura 134 - Tipos de Abastecimento de água por Distrito em Vitória da Conquista 

 

 

 



 
 
   

 

 

239 
 

 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

O Quadro 26 traz as localidades que recebem apoio da Prefeitura Municipal, através de 

carros-pipa e manutenção de sistemas simplificados, tendo como ano de referência 2019. 

No distrito de Inhobim 20 localidades são assistidas pela Prefeitura, em Pradoso, São 

Sebastião e no distrito sede são 2 localidades, em José Gonçalves são 15 localidades 

atendidas, em Dantilândia são 10, em Cercadinho 17 (incluindo assentamentos), em 

Cabeceira da Jiboia são 13 localidades, em Iguá são 8 localidades, em Bate Pé 11 e em 

São João da Vitória 3. 
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Quadro 26 - Localidades assistidas pela Secretaria Municipal de Agricultura 

Itens Sistema Simplificado Categoria Distrito Total P/ Distrito 

1 Abelhas Poço artesiano 

Inhobim 20 

2 Lamarão Poço artesiano 

3 Assentamento Três Lagoas Captação do rio Pardo 

4 Assentamento Arizona Captação do rio Pardo 

5 Queimadas Poço artesiano 

6 Matinha - Sist. l (chafariz) Cisterna 

7 Matinha - Sist. II Poço escavado 

8 Matinha - Sist. III Poço escavado 

9 Matinha - Sist. IV Cisterna 

10 Assentamento Baixão de Inhobim Poço artesiano 

11 Assentamento Mutum I Poço artesiano 

12 Inhobim - Sist. I Barragem escavada 

13 Inhobim - Sist. II Poço escavado 

14 Inhobim - Sist. III Cisterna 

15 Brejo de Inhobim Cisterna 

16 Palheta Poço artesiano 

17 Mulungu Poço artesiano 

18 Amargoso Poço artesiano 

19 Lagoa Comprida Poço artesiano 

20 Cipó Poço artesiano 

21 Baixa do Arroz Poço artesiano 
Pradoso 2 

22 Poço de Aninha Poço artesiano 

23 São Joaquin de Paulo Cisterna 
Sede 2 

24 Assentamento Carlos Marighela Cisterna 

25 Praça - José Gonçalves Cisterna 

José 
Gonçalves 

15 

26 José Gonçalves - Sist. II Cisterna 

27 São João I Poço artesiano 

28 Roseira - Sist. I Barragem  

29 Roseira - Sist. II Poço artesiano 

30 Mãe Eleotéria - Sist. I Poço artesiano 

31 Mãe Eleotéria - Sist. II Barragem 

32 Baixa do Cedro Poço artesiano 

33 Baixa do Coca Poço artesiano 

34 Barreiro - Sist. Chico Peba Poço artesiano 

35 Barreiro - Sist. Manoel Professor Poço artesiano 

36 Catarina - Sist. I Escola Municipal Poço artesiano 

37 Catarina - Sist. II Poço artesiano 

38 Lagoa de Simplício Poço artesiano 
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Itens Sistema Simplificado Categoria Distrito Total P/ Distrito 

39 Lagoa de Mulatinho Poço artesiano 

40 Sossego Cisterna 

Dantilândia 10 

41 Barro Vermelho Poço artesiano 

42 Corta Lote - Sist. I CERB Poço artesiano 

43 Corta Lote - Sist. II  Poço artesiano 

44 Lixa Poço artesiano 

45 Sossego Poço artesiano 

46 Poço Verde Poço artesiano 

47 Velame Poço artesiano 

48 Lagoa de Torquato Sist. I Poço artesiano 

49 Lagoa de Torquato sist. II 
Poço artesiano - Rede 

pendente 

50 Veredinha - Sist. I Cisternão - Chafariz 

Cercadinho 17 

51 Veredinha - Sist. II Cisterna - Chafariz 

52 Veredinha - Sist. III Cisterna - Chafariz 

53 Veredinha - Sist. IV Cisterna 

54 Veredinha - Sist. V Cisterna 

55 Veredinha - Sist. VI Cisterna 

56 Assentamento Cobras Poço artesiano 

57 Assentamento Mutum II Poço artesiano 

58 Assentamento Caldeirão I Poço artesiano 

59 Assentamento Caldeirão II Cisterna 

60 Assentamento Cipó I Poço artesiano 

61 Assentamento Cipó II Poço artesiano 

62 Baixa Seca Poço artesiano 

63 Cercadinho - Sist. I Poço artesiano 

64 Cercadinho - Sist. II Poço artesiano 

65 Cercadinho - Sist. III Poço artesiano 

66 Salitre Poço artesiano 

67 Corredor de Bonito Poço artesiano 

Cabeceira da 
Jiboia 

13 

68 Baixa da Limeira Poço artesiano 

69 Bandinha Poço artesiano 

70 Boa Vista Poço artesiano 

71 Duas Vendas - Sist. I Cisterna 

72 Duas Vendas - Sist. II Poço artesiano 

73 Corredor do Bonito Cisterna 

74 Brejo da Limeira - Sist. I Cisterna 

75 Brejo da Limeira - Sist. II Poço artesiano 

76 São Joaquim 
Poço artesiano - Rede 

pendente 
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Itens Sistema Simplificado Categoria Distrito Total P/ Distrito 

77 Pau de Copas Poço escavado 

78 Lajedinho Poço escavado 

79 Docha/Espírito Santo Poço artesiano 

80 Baixão do Iguá Poço artesiano 

Iguá 8 

81 Campo Formoso Cisternão 

82 Quatis dos Fernandes Cisterna 

83 Rancho Alegre Poço artesiano 

84 Lagoa Formosa Cisterna 

85 Vaqueiro Cisterna 

86 Lagoa de Juazeiro - Sist. I Escola Poço artesiano 

87 Lagoa de Juazeiro - Sist. II Cisterna 

88 Caldeirão de Planalto - Sist. I Poço artesiano 
São Sebastião 2 

89 Caldeirão de Planalto - Sist. II Cisterna 

90 Escola Munic. De São Mateus Poço artesiano 

Bate Pé 11 

91 Poço Cumprido Poço artesiano 

92 Amargoso Poço artesiano 

93 Japão Poço artesiano 

94 Santa Rita  Poço artesiano 

95 Bate Pé Açude de Bate Pé 

96 Chapada Velha (Fazenda Paraiso) Poço artesiano 

97 Lagoa de Cassiano Poço artesiano 

98 Gameleira 
Poço artesiano - Rede 

pendente 

99 Salobro Poço artesiano 

100 Furadinho Poço artesiano 

101 São João da Vitória (Batuque) Sist. I Poço artesiano 
São João da 

Vitória 
3 102 São João da Vitória (Batuque) Sist. II Cisterna 

103 São João da Vitória (Batuque) Sist. III Poço artesiano 

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura (2019) 

Nota-se a partir do Quadro 26 que das 103 localidades assistidas pela Prefeitura, 71 

recebem manutenção em poços tubulares, 26 em cisternas, 4 em barragens e 2 em 

captação direta no rio Pardo. As barragens estão presentes em localidades de Inhobim e 

José Gonçalves, e a captação direta ocorre em Inhobim. Apenas em Veredinha e na Sede 

a Prefeitura não disponibiliza manutenção de poços tubulares, e em Bate Pé, Veredinha e 

Pradoso não ocorre a assistência da Prefeitura para manutenção de cisternas e cisternões. 

Dentre as localidades que a Prefeitura provém o abastecimento e a manutenção de 

sistemas alternativos de água, registradas no Quadro 26, foram visitadas 42, são elas: 
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 Inhobim: Abelhas, Lamarão, Matinha (possui 3 sistemas), sede distrital, Brejo, 

Mulungu, Queimadas. 

 Distrito sede: São Joaquin de Paula; 

 José Gonçalves: Sede distrital, São João, Roseira, Mãe Eleotéria, Baixa do Cedro, 

Barreiro, Catarina, Lagoa do Mulatinho. 

 Dantilândia: Lagoa do Torquato, Poço Verde, Sossego; 

 Veredinha: Sede 

 Cercadinho: Sede, Assentamento Lagoa de Caldeirão, Assentamento Mutum, 

Assentamento Cipó. 

 Cabeceira da Jiboia: Bandinha, Boa Vista, Duas Vendas, Brejo, Lajedinho. 

 Iguá: Baixão do Iguá, Campo Formoso, Quatis dos Fernandes, Lagoa Formosa, 

Rancho Alegre, Lagoa do Juazeiro. 

 Bate Pé: Sede (2 sistemas), Poço Comprido, Amargoso, Santa Rita, Lagoa de 

Cassiano, Salobro. 

 São João da Vitória: Sede (3 sistemas).  

A Figura 135 ilustra a regularidade do abastecimento de água, podendo-se notar que há 

intermitência em todos os 12 distritos.  

Foi possível identificar que em Bate Pé, Cercadinho, Dantilândia e São João da Vitória, 

100% das localidades registraram intermitências. Nos demais distritos, o máximo de 

abastecimento contínuo registrado foi no distrito Sede (40%). 
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Figura 135 - Regularidade do abastecimento de água por Distrito em vitória da Conquista 

 
 



 
 
   

 

 

245 
 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

A qualidade da água (Figura 136), de acordo com os moradores, é majoritariamente “boa 

ou ótima” em todos os distritos. Em Cercadinho a classificação “boa ou ótima” representa 

a realidade de 44% das localidades rurais.  

Em cabeceira do Jiboia, São João da Vitória e São Sebastião quando a água não é de boa 

qualidade, os moradores a classificam como “ruim”, indicando a presença de cheiro ou cor 

em alguns casos. Já em Bate Pé, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, 

Pradoso, Sede e Veredinha, quando não é “boa ou ótima” a água se enquadra como 

“péssima”, ou seja, apresenta cor, sabor e/ou cheiro. 
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Figura 136 - Qualidade da água segundo moradores dos distritos 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

 

A água proveniente do SAA da Embasa e dos carros-pipa possuem tratamento completo, 

já a proveniente do Sistema simplificado implantando pela Cerb, em algumas localidades, 

recebe cloro como etapa de desinfecção, única etapa de tratamento. Com isso, alguma 

porcentagem da água é tratada em todos os distritos.  

A Defesa Civil atua de forma significativa no território do município de Vitória da Conquista, 

principalmente no fornecimento de água através de carros-pipa para as comunidades 

rurais. Desde o ano de 2012 o município vem decretando emergência em decorrência da 

seca que assola o semiárido nordestino, uma vez que 80% do território deste município 

encontra-se nessa região. Assim, o governo Municipal e a Secretaria Nacional de Defesa 

Civil implantaram desde o ano de 2012 o Programa Nacional da Operação Carro-pipa, 

contando com 16 Carros da Operação (Figura 137) e, mais 12 carros da Prefeitura 

Municipal para atender 297 povoados e 12 assentamentos, assistindo uma população de 

aproximadamente 28 mil pessoas/mês, com água potável; perfazendo um total de 

5.900m3/mês.   
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Figura 137 - Carros-pipa da Defesa Civil 

 

    

Fonte: Fonte: PMVC/Defesa Civil (2019) 

A Figura 138 ilustra a porcentagem de água com tratamento ou sem tratamento nos 

distritos. Em nenhum deles o percentual de tratamento é 100%. Nota-se que os maiores 

percentuais de água consumida sem tratamento estão em Cabeceira do Jiboia (77%), 

Cercadinho (78%) e Inhobim (82%). 

Figura 138 - Percentual de água tratada nos distritos 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

 
Abordando o esgotamento sanitário a Figura 139 mostra quais os tipos de solução de 

para o efluente dos banheiros estão presentes nas localidades de cada distrito de Vitória 

da Conquista. Ela evidencia que a fossa absorvente é o destino que prevalece em todos 

os distritos, sendo que 85% das casas de Inhobim, adotam essa solução, e em Bate Pé 

elas representam 56%, menor percentual entre os distritos. As fossas sépticas apenas 

foram registradas em Inhobim (10%), José Gonçalves (2%), Pradoso (5%), São Sebastião 

(6%) e Sede (6%).  

O lançamento de esgoto sanitário a céu aberto/terreno foi registrado em todos os distritos. 

Em Bate Pé essa alternativa representa 44%, enquanto o menor percentual está em 

Cercadinho, com 18%. José Gonçalves e São Sebastião são os únicos distritos, segundo 

os moradores, nos quais existe rede coletora de esgoto, o primeiro com representatividade 

de 2% e o segundo de 6%. A existência de rede coletora de São Sebastião não foi relata 

por parte da administração municipal nem pela Embasa. 

Figura 139 - Tipo de Solução de Esgotamento adotado nas localidades rurais dos distritos  
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 
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A destinação das águas cinzas é predominantemente a céu aberto/terreno, como mostra 

a Figura 140. Nela pode-se observar que essa alternativa é adotada em todas as casas 

dos distritos de Dantilândia, Pradoso, São João da Vitória e Veredinha. A segunda 

alternativa mais representativa são as fossas absorventes, com maior percentual em 

Inhobim (44%) e menor em Bate Pé (5%). Algumas residências em José Gonçalves, São 

Sebastião e na Sede destinam as águas cinzas em fossas sépticas. O lançamento de 

águas cinzas na rede de drenagem apenas foi registrado em São Sebastião (6%) e nas 

localidades do Distrito Sede (4%). 

Figura 140 - Disposição de águas cinzas nos Distritos de Vitória da Conquista 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

 

Os resultados obtidos a partir do levantamento de campo demonstram que a situação do 

esgotamento sanitário na zona rural de Vitória da Conquista é precária e a população lança 

mão da utilização de fossas, em sua maioria fossas absorventes como destinação de seus 

efluentes.  
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Dentre os distritos, apenas em José Gonçalves, São Sebastião e Veredinha existem 

comunidades com algum tipo de estrutura de drenagem. A Figura 141 ilustra a 

porcentagem de localidades que possuem ou não tais estruturas nesses distritos. Nos 

demais, as localidades não possuem nenhum tipo de estrutura de drenagem de água 

pluvial.  

Figura 141 - Presença de estruturas de drenagem nos distritos. 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

Quanto aos problemas relacionados à drenagem, a Figura 142 mostra que todas as 

localidades de todos os distritos possuem “ruas sem pavimentação” e presença de “buraco 

nas ruas”. Em Bate Pé, Dantilândia e Veredinha esses foram os únicos problemas 

mencionados, por outro lado em Cabeceira do Jiboia quase todos os problemas listados, 

com exceção de “alagamento quando chove” foram registrados. Nas localidades rurais do 

distrito Sede há ocorrência de todos os problemas listados. Vale ressaltar que a mesma 

localidade pode apresentar mais de uma questão. 
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Figura 142 - Problemas relacionados à Drenagem nos distritos 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

Em todos os distritos existem mecanismos de aproveitamento da água da chuva, como 

mostra a Figura 143. Em Cercadinho, Dantilândia e Veredinha todas as localidades fazem 

esse aproveitamento. O menor percentual de comunidades com aproveitamento de água 

pluvial está em São João da Vitória, no qual há mecanismos em 50% das comunidades 

visitadas (2).  

A Figura 144, descreve quais são os mecanismos do aproveitamento de água da chuva 

presentes nas comunidades, podendo a mesma comunidade apresentar mais de um. As 

Cisternas estão presentes em todos eles, sendo a única alternativa em Cabeceira do 

Jiboia, Cercadinho, Dantilândia, Inhobim, Pradoso, São João da Vitória e Veredinha. 

Barragens foram registradas em Bate Pé, José Gonçalves, São Sebastião e nas 

localidades rurais do distrito sede, a maioria delas são pequenas barragens particulares 

utilizadas para irrigação. As outras formas de aproveitamento de água da chuva são 

basicamente açudes e são encontrados em Bate pé, Iguá e nas localidades do distrito 

Sede. 
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Figura 143 – Presença de mecanismos de aproveitamento de água de chuva nos distritos 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 
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Figura 144 – Tipos de mecanismos de aproveitamento de água de chuva 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 
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O serviço de coleta pública de resíduos sólidos em nenhum distrito atende a todas 

localidades. Apenas em Pradoso, São João da Vitória na Sede e em Veredinha o número 

de localidades atendidas com o serviço é maior que as não atendidas. Nos demais distritos 

a maioria das localidades não possuem serviço de coleta. A maior discrepância está em 

Bate Pé, onde 18 das 20 localidades visitadas não possuem coleta pública de resíduos 

sólidos. Nos locais onde há coleta, todas elas consideram o serviço satisfatório, como em 

Cercadinho, Iguá e São João da Vitória. O contrário, ou seja, todas as localidades com 

coleta não consideram o serviço satisfatório, e ocorrem em Dantilândia. A Figura 145 ilustra 

a quantidade de localidades atendidas com a coleta pública de resíduos sólidos e a 

satisfação quanto a esse serviço, quando houver. 

Figura 145 - Atendimento do serviço de coleta e satisfação quanto ao serviço 
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 Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

A frequência da coleta, na maioria dos casos é de uma ou duas vezes na semana, sendo 

realizada diariamente apenas em um povoado do distrito Sede. Na Figura 146 é possível 

perceber que todas as localidades nos distritos de Bate Pé e Cercadinho são atendidas 

duas vezes na semana pelo serviço, já em Dantilândia, Iguá e São João da Vitória, 100% 

das localidades atendidas dispõem do serviço uma vez na semana. 

Figura 146 - Frequência de coleta de Resíduos Sólidos nas localidades atendidas 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

Mesmo com a presença de coleta, algumas comunidades ainda mantém a prática de 

queimar os resíduos sólidos, sendo essa uma prática presente em todos os distritos. Outro 

ato recorrente é a disposição dos resíduos a céu aberto, em terrenos baldios. Apenas em 

Dantilândia e São João da Vitória não foi registrada disposição inadequada de resíduos 

sólidos. 

Enterrar os resíduos também é uma forma destinação adotada por moradores de Bate Pé, 

Cercadinho, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São Sebastião, Sede e Veredinha. 

A Figura 147 ilustra a quantidade de localidades que destina os resíduos sólidos das 

formas mencionadas. Vele lembrar que uma comunidade pode adotar mais de uma 

alternativa. 
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Figura 147 - Destinação dos Resíduos Sólidos por Distrito 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 
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A minoria das localidades visitadas apresenta alguma das questões relacionas à resíduos 

sólidos listadas no questionário, pois em 107 das 178 não foi registrada nenhuma das 

alternativas.  

A questão mais recorrente é o acúmulo de lixo nas ruas, devido à disposição de resíduos 

em terrenos baldios (Figura 147) que ocorre em 44 comunidades ao total, distribuídas nos 

distritos de Bate Pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, 

Pradoso, São Sebastião, Distrito Sede e Veredinha.  

Ponto de recolhimento de entulho só foi registrado em José Gonçalves e Sede, já iniciativa 

de compostagem foi registrada em uma comunidade de Inhobim. A Figura 148 descreve 

quantas localidades apresentaram as questões relacionadas a resíduos sólidos listadas no 

questionário. Vale ressaltar que a mesma localidade pode apresentar mais de uma 

questão. 
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Figura 148 - Questões relacionadas a resíduos sólidos nos distritos 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica (2019) 

4.1. DISTRITO SEDE 

A sede municipal de Vitória da Conquista, diferente de muitos municípios brasileiros, além 

da zona urbana delimitada em lei municipal pelo perímetro urbano, possui ainda 

localidades rurais, muitas já com bastante característica urbana. Sendo assim, além do 

diagnóstico baseado nos dados da concessionária que atende à população urbana dos 

bairros da sede municipal, e algumas sedes distritais e localidades rurais desses distritos, 

o diagnóstico aqui realizado abordou também as localidades rurais da sede municipal 

denominado pelo IBGE como distrito sede. 

Então, como são considerados pela Prefeitura Municipal como localidades rurais e como o 

PDDU e a lei que estabelece o perímetro urbano ainda não foram atualizados, as referidas 

localidades rurais presentes no território definido como distrito sede também foram 

incluídas no diagnóstico da zona rural, através de aplicação de questionário e visitas de 

campo. 

Ainda visando o refinamento do estudo, questionário preparados especificamente para os 

bairros da sede municipal também foram aplicados.  

Em todas as visitas priorizou-se a aplicação do questionário junto à agentes de saúdes; e 

quando esses agentes não estavam disponíveis, moradores antigos foram consultados.  

Os entrevistados responderam a um questionário sobre a situação do saneamento básico 

em suas respectivas localidades junto aos Técnicas da Fundação Escola Politécnica da 

Bahia. Esses técnicos realizaram as visitas acompanhados de guias cedidos pela 

Prefeitura Municipal. 
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Os resultados do levantamento são apresentados e discutidos nos itens a seguir.  

 

4.1.1. Bairros/Perímetro urbano 

 

No período correspondente aos dias 11 a 20 de março de 2019, foram realizadas visitas 

para diagnóstico e levantamento de dados no distrito sede de Vitória da Conquista. Foram 

visitados os bairros Cruzeiro, Centro, Guarani, Alto Maron, Recreio, Jurema, Brasil, 

Ibirapuera, Nossa Senhora Aparecida, Primavera, Candeias, Boa Vista, Felícia, Patagônia, 

Bateias, Zabelê, Universidade, Espírito Santo, Aírton Senna, Jatobá, Campinhos, São 

Pedro, Distrito Industrial. 

As informações gerais sobre os bairros e podem ser observadas no (Quadro 27). 

Quadro 27 - Características dos bairros e localidades rurais da Sede 

Bairro/Localidade 
Número de 
Domicílios 

População 
Pessoa de Contato 

(Nome) 
Qualificação 

Cruzeiro 2315 9000 
Adriano Cardoso 

Novais 
Vendedor 

Zabelê 6222 24000 Maria do Rosário 
Funcionária Posto de 

Saúde 

Guarani 2273 9000 Iran Rosa Eng. Ambiental 

Bairro Brasil 6306 25000 
Amélia Maria Souza 

costa 
Recepcionista Posto 

de Saúde 

Centro 3727 13000 
João Vitor 

Nascimento 
Estudante 

Bateias 2382 10000 
Virgílio Souza 

Borges 
Funcionário Público 

Alto Maron 5042 21000 Arley Lima Santos 
Analista 

Administrativo 

Primavera 592 2500 
Marcos Roberto 
Santos Almeida 

Promotor de Vendas 

Jurema 1667 6800 
Gilda Cardoso 

Lemos 
Serviços Gerais 

Recreio 2138 4600 Kaio Botelho Estudante 

Ibirapuera 3964 13000 Rafael Maciel Estudante 

Candeias 4514 16000 
Marizélio Oliveira 

Lima 
Aposentado 

Patagônia 7290 29000 Micaelle Almeida Estudante 

Campinhos 1243 5000 Noell Dias Batista Aposentada 
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Bairro/Localidade 
Número de 
Domicílios 

População 
Pessoa de Contato 

(Nome) 
Qualificação 

Espírito Santo 3187 13000 
Edvaldo Silva 

Amorim 
Autônomo 

Felícia 867 3400 
Maria Luiza Costa 

Nascimento 
Dona de Casa 

Nossa Senhora 
Aparecida 

961 3800 Nay Secretária do hospital 

Boa Vista 2681 11000 Ivan Reis Oliveira Beneficiário 

São Pedro 408 1700 Bruno Souza Mecânico 

Distrito Industrial 257 1300 
José Rodrigues de 

Souza 
Aposentado 

Aírton Senna 100 400 
Baden Duarte 

Barbosa 
Verdureiro 

Jatobá 1760 7500 
Andrelino Moreira 

Santo 
Aposentado 

Universidade 224 886 
José Fernandes 

Pires 
Empresário 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.1.1.1. Abastecimento de Água 

Todos os bairros possuem abastecimento através da rede de água da Embasa 

apresentando 80% a 100% da população com acesso à rede. 

O Bairro Brasil, Alto Maron, Patagônia, São Pedro, Distrito Industrial e Jatobá possuem 

abastecimento de água pela rede da embasa com 100% da população sendo atendida, 

porém, devido à situação de racionamento alguns moradores desses bairros fazem uso de 

poços tubulares residenciais e cisternas, buscando uma forma alternativa de 

abastecimento para suprir a demanda no período de racionamento.  
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Figura 149 - Armazenamento em caixa d´água no Distrito Industrial 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Todos os bairros têm sua água tratada na estação de tratamento de água.  

Diante do cenário exposto, grande parte da população da sede municipal (principalmente 

dos bairros centrais) usufrui de um abastecimento satisfatório, onde a falta d’água se faz 

presente apenas no período de racionamento. 

Nos bairros Cruzeiro, Zabelê, Bateias, Jurema, Campinhos, Boa Vista, São Pedro, Distrito 

Industrial e Jatobá os moradores alegaram haver falta de água semanalmente, visto que a 

prioridade de abastecimento é reservada para os bairros centrais que possuem uma 

densidade demográfica mais elevada. No Distrito Industrial, moradores alegaram que o 

abastecimento ocorre um dia e fica 8 ocorrer. Já em São Pedro, afirmaram estar há 10 dias 

sem chegar água pela rede da Embasa. Moradores do bairro Jatobá também se queixaram 

de estar há 5 dias sem o abastecimento. 

Nas localidades de Periperi, Morumbi e Pedra Branca o abastecimento de água é feito 

através da rede de distribuição da Embasa, que faz o fornecimento de água tratada, em 

regime de fornecimento intermitente, com sistema de medição individualizada (Figura 150). 

Os agentes entrevistados e moradores locais relatam a ocorrência periódica de falta de 

água. 
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Figura 150 - Hidrômetro para medição de água em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas outras localidades, o abastecimento de água é realizado por meio de carros-pipa 

fornecidos pela Prefeitura ou contratados pela própria comunidade. A coleta de água da 

chuva também é verificada, sendo armazenada em cisternas construídas (Figura 151 e 

Figura 152), ou por reservatórios adquiridas pela própria população. 

Em nenhuma das comunidades visitadas foram identificados sistemas simplificados de 

abastecimento por meio de poços artesianos, e apenas na comunidade de Morumbi e 

Ribeirão II foram localizados reservatórios para abastecimento coletivo (Figura 153). 

Entrevistados relatam problemas relacionados à falta de água e a irregularidade do 

abastecimento, com situações mais agravada nos povoados de Morumbi, Taboa/Caboclo 

e Ribeirão, onde a faltar de água ocorre mais de uma vez por semana. 

Figura 151 - Cisterna para captação de água de chuva em Boa Vista 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 152 - Cisterna de lona em Gameleira II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 153 - Reservatório de distribuição de água em Ribeirão II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em algumas localidades foram identificadas a existência de barragens de terra e açudes 

(Figura 154), que fazem armazenamento de água nos períodos de chuva, e servem ao 

abastecimento de fazendas e comunidades próximas. 

Visto que muitos povoados do município se encontram em região semiárida; a implantação 

de barragens é uma solução relevante para aproveitamento da água de chuva visando o 

abastecimento. 
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Figura 154 - Barragem em Gameleira II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.1.1.2. Esgotamento Sanitário 

No bairro São Pedro, os moradores alegaram que a rede de distribuição foi implantada 

recentemente, porém, o acesso ainda não foi garantido. Todos os demais bairros 

apresentam uma rede coletora de efluente, exceto o Distrito Industrial, apesar dos 

moradores alegarem que o taxa de saneamento é cobrada na fatura da água. Nos bairros 

Zabelê, Brasil, Patagônia e Jatobá, apesar de possuírem acesso à rede coletora, uma 

minoria opta por continuar utilizando fossas absorventes em vez de aderir de se ligar à 

rede, provavelmente temendo o aumento da conta de água. O Distrito Industrial mostrou 

ser o único bairro onde utilizam-se fossas sépticas (Figura 155). Já em Campinhos, um 

morador se queixou de um esgoto proveniente de outro bairro correndo a céu aberto 

(Figura 155). 
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Figura 155 - Fossa séptica em Distrito Industrial 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 156 - Esgoto a céu aberto correndo em Campinhos 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Os efluentes oriundos da cozinha, lavanderias e chuveiros, são despejados em fossas 

absorventes nos bairros Jatobá, São Pedro e Zabelê. Contudo, trata-se apenas de uma 

minoria. Já no distrito Industrial, esse tipo de efluente também é direcionado para a fossa 

séptica, segundo o entrevistado.  

Com relação ao esgoto sanitário, grande parte das residências possuem soluções 

individuais de disposição final. 
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Conforme observado, os efluentes oriundos dos vasos sanitários são direcionados para as 

fossas existentes, que são caracterizadas como fossas absorventes (Figura 157). 

Figura 157 - Fossa absorvente em Gameleira II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

No povoado de Periperi observou-se uma realidade mais insalubre com relação ao manejo 

do esgoto doméstico, visto que a destinação mais comum dada pelos moradores é a 

disposição a céu aberto.  

Moradores entrevistados relataram que não empregam nenhuma das formas de manejo 

convencionais, como a fossa absorvente ou a fossa séptica, por motivo do solo local 

apresentar afloração de rochas. 

Nos fundos das residências ou próximo às mesmas, foram identificadas diversas 

tubulações oriundas das casas (Figura 158) fazendo lançamento de esgoto diretamente 

sobre o solo e a vegetação (Figura 159), inclusive próximo a áreas de acúmulo e minação 

de água (Figura 160).  

Observa-se, assim, o risco de contaminação do solo, de atração e proliferação de animais 

vetores de doença, e mau cheiro.  

Nessa circunstância, urge a intervenção do serviço público para buscar soluções que se 

adequem às restrições geográficas locais.  

Figura 158 - Disposição de esgoto em manancial em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 159 - Disposição de esgoto a céu aberto em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 160 - Disposição de esgoto em manancial hídrico em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

4.1.1.3. Resíduos Sólidos 

Todos os bairros são providos com a coleta de resíduos sólidos. No entanto, a grande 

maioria dos entrevistados se queixaram de outros moradores que não respeitam a coleta 

e descartam seus resíduos em terrenos baldios. Para recolhimento de entulho, apenas os 

bairros principais possuem caçambas (Figura 161), sendo que o descarte nas localidades 

mais afastadas é realizado em terrenos baldios. Nos bairros centrais a coleta recolhe os 

resíduos diariamente, nos bairros mais distantes apenas três vezes na semana e nos 

bairros mais periféricos apenas uma vez na semana. Nesse último caso geralmente é uma 

carroça que supre a demanda da população, recolhendo todos os resíduos e armazenando 

em determinado local (Figura 162) para o caminhão recolher. 
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Figura 161 - Caçamba de entulho no bairro Boa Vista 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 162 - Local de depósito de resíduos no bairro Espírito Santo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 163 - Lixeira pública no bairro Espírito Santo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Dos povoados visitados para diagnóstico, apenas em Periperi, Morumbi e Pedra Branca foi 

informado a existência de coleta de resíduos por Prefeitura parte da Prefeitura, sendo que 

nas duas primeiras comunidades a coleta é feita em dias alternados, enquanto na última, 

ocorre uma vez por semana.  

Nas demais localidades detectou-se a inexistência equipamentos para armazenamento e 

coleta do resíduo produzido pela população local. Dessa forma, a população destina seus 

resíduos à queima, os enterra, ou ainda dispões a céu aberto. A disposição à céu aberto 

pode gerar situações de acúmulo de resíduos, atrair vetores de doenças. 

Observa-se também, como mostra a Figura 164, a presença de pontos de deposição de 

entulho, em locais como terrenos baldios e faixa de servidão de vias públicas. 
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Figura 164 - Local de acúmulo de resíduos em Pedra Branca 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

4.1.1.4. Drenagem Pluvial 

Os bairros Alto Maron, Ibirapuera, Patagônia, São Pedro, Distrito Industrial, Aírton Senna 

e Universidade não apresentam nenhum canal de escoamento, sendo que a água escoa 

naturalmente pelas ruas. Todos os outros bairros apresentam canais de drenagem. 

Nos bairros Cruzeiro, Zabelê, Guarani, Brasil, Centro, Bateias, Primavera, Jurema, 

Recreio, Ibirapuera, Espírito Santo, Felícia, Nossa Senhora Aparecida, Boa Vista e Jatobá 

foram identificadas bocas de lobo (Figura 165). Já o Candeias e Campinhos fazem uso de 

canais de drenagem (Figura 166). 

Figura 165 - Boca de lobo no bairro Boa Vista 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 166 - Canal de drenagem no bairro Candeias 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

Figura 167 - Boca de lobo obstruída por resíduos descartados indevidamente no bairro 
Primavera 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas comunidades visitadas, tanto em zona urbana e rural, não foram identificados nenhum 

tipo de infraestrutura para drenagem de águas pluviais. 
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Também se observou que tanto vias urbanas das localidades como estradas vicinais rurais 

não são pavimentadas, provocando problemas, tais como alagamentos, erosões, 

voçorocas (Figura 168 e Figura 169). 

Figura 168 - Erosão de estradas vicinais em Ribeirão II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 169 – Alagamento de vias vicinais em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na comunidade de Periperi, em via próxima ao posto de saúde, foi observada a existência 

de uma tubulação para drenagem de água superficial (Figura 170). Moradores informaram 

que o equipamento foi construído pelos próprios residentes, devido ao acúmulo de água 

que ocorre no local. 
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Figura 170 – Infraestrutura de drenagem de águas pluviais em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

4.1.2. Localidades Rurais 

 

No período correspondente aos dias 11 a 22 de março de 2019, foram realizadas visitas 

para diagnóstico e levantamento de dados nas localidades rurais Capinal I, Capinal II, 

Capinal III, Periquito, Jeribá, Marçal, Limoeiro, Povoado de Estiva, Fazenda Saquinho, 

Povoado de Volta Grande, Fazenda Mocambo, Fazenda São Bernardo e Fazenda 

Graciosa, Periperi, Morumbi, Pedra Branca, Taboa/Caboclo, Ribeirão II, Gameleira II, Boa 

Vista, Braúnas e Chácaras Guarany, Lagoa das Flores com características urbanas, as 

comunidades de origem quilombolas São Joaquim de Paulo I e II, Barrocas I e II e Baixão, 

e os assentamentos Landim, Baixa da Fartura e Goiabeira I e II, que são compostos por 

grupos que fazem parte da fazenda Amaralina, e Assentamento Fazenda União que surgiu 

como assentamento de reforma agrária.  

As informações gerais sobre as localidades podem ser observadas no Quadro 28. 

Quadro 28 - Características dos bairros e localidades rurais da Sede 

Bairro/Localidade 
Número de 
Domicílios 

População Pessoa de Contato Qualificação 

Povoado de Estiva 1000 6000 Nivalda Silva Santos Agente de Saúde 

Fazenda São Bernardo 20 80 Orlando Ferreira Aguiar Vaqueiro 

Fazenda Graciosa 20 100 Eliane Dias Bonfim Professora 

Povoado Volta Grande 70 230 Sandra Souza Santos do Prado Agente de Saúde 

Povoado de Saquinho 125 650 Maria Aparecida Marinho Santos Agente de Saúde 

Fazenda Mocambo 120 600 Manuel Pereira de Sousa Professor 
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Bairro/Localidade 
Número de 
Domicílios 

População Pessoa de Contato Qualificação 

São Joaquim de Paulo I 
e II 

201 700 
Arlindo Manoel e Josefa santos 

brito 
Morador antigo e 
agente de saúde 

Barrocas I 157 720 Beatriz Alves Agente de saúde 

Barrocas II 123 620 Juscelia Santos Agente de saúde 

Lagoa das flores 1500 5500 
Fabiana de Jesus, Rozane 
Conceição e Renata Costa 

Agentes de saúde 

Ass. Fazenda União 98 400 Gilberto Maria dos Santos Agente de saúde 

Braúnas 30 120 Juvencil Morador antigo 

Baixão 300 700 Zilder Santos Silva Agente de saúde 

Chácaras Guarany 200 750 Maria Nilza Agente de saúde 

Periperi 500 1500 Terezinha de Jesus dos Anjos Agente de saúde 

Morumbi 230 800 Terezinha de Jesus dos Anjos Agente de saúde 

Pedra Branca 40 200 Jussara Rodrigues de Oliveira Agente de saúde 

Taboa/Caboclo 30 120 Jussara Rodrigues de Oliveira Agente de saúde 

Ribeirão II 20 80 Jussara Rodrigues de Oliveira Agente de saúde 

Gameleira II 20 80 Claudionor Rodrigues de Oliveira Agente de saúde 

Boa Vista 40 120 Claudionor Rodrigues de Oliveira Agente de saúde 

Assentamento Landim 20 100 

Rosimeire Batista 

Agente de saúde 

Assentamento Baixa da 
Fartura 

30 150 Agente de saúde 

Assentamento 
Goiabeira I e II 

160 800 Geraldo Ribeiro Sousa Agente de saúde 

Capinal I 175 700 Edivânia Gomes Pereira Lago Agente de Saúde  

Capinal II 64 256 Silbene Meira Santos Agente de Saúde  

Capinal III 66 264 Maria Lúcia Trajano dos Santos Agente de Saúde  

Periquito 127 384 
Adriana Portugal Amaral dos 

Anjos 
Agente de Saúde  

Jeribá 30 150 Rosenilda Princesa Santos Viana Conselheira de Saúde 

Marçal / Limoeiro 48 190 Sueleni Santos Cruz Fernandes Agente de Saúde  

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Lagoa das flores é um bairro muito povoado de Vitória da Conquista, que possui sete 

agentes de saúde e características tanto urbanas quanto rurais. Não foi possível entrevistar 

as sete agentes de saúde que cobrem esse território, mas quatro delas foram consultadas.  

4.1.2.1. Abastecimento de água 

Nas localidades de Capinal I, Capinal II, Capinal III e Periquito o abastecimento de água 

é feito através de poços tubulares residenciais (Figura 171). A qualidade da água é 

considerada satisfatória, porém não recebe nenhum tipo de tratamento, os moradores 

relataram que apenas fervem a água para o consumo. Os moradores informaram que em 
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um período de maior estiagem os poços perdem a capacidade de abastecimento e a 

qualidade da água piora. 

Figura 171 - Poço particular para captação de água 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Nas localidades de Marçal, Limoeiro e Jeribá o consumo de água vem por meio de rios 

e/ou nascentes que existem na região, porém a água é de péssima qualidade, pois por 

vezes, principalmente nos períodos de chuvas, a água apresenta cor amarelada e cheiro.  

A situação muito crítica foi encontrada da localidade de Limoeiro, pois o Rio Verruga que 

corta a região apresenta características de poluído (Figura 172) e a única fonte de água 

próxima é uma pequena nascente que está quase seca (Figura 173). A localidade não é 

beneficiada com o programa de carros-pipa devido à dificuldade de acesso, pois na única 

estrada de acesso existe um córrego, fornecendo risco para quem ali passa (Figura 174). 

Figura 172 - Rio Verruga localidade do Limoeiro 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 173 - Nascente para captação de água de consumo no Limoeiro 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 174 - Acesso a localidade do Limoeiro 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

No Povoado de Saquinho (cerca de 0% a 20%) e no Povoado de Estiva (cerca de 60% a 

80%) apenas uma porcentagem da população tem acesso à rede de distribuição de água, 

de modo que ocorre o abastecimento de forma autônoma, por meio de sistemas 

simplificados como cisternas para coleta de água de chuva (Figura 175), poço tubular 

(Figura 176), além de carro-pipa (Figura 177) e barragens (Figura 178). 

Fazenda Graciosa, Povoado de Volta Grande e Fazenda Mocambo também apresentam 

uma barragem. A Fazenda São Bernardo não possui rede da Embasa e faz uso de poço 

artesiano e cisterna para prover sua água. Fazenda Graciosa, Fazenda Mocambo e 

Povoado de Volta Grande também não possuem a rede da Embasa sendo que seu 

abastecimento provém principalmente de chafariz (sistema simplificado da CERB) e 

cisternas, sendo que a Fazenda Graciosa também faz uso de carro-pipa e de uma 

barragem. O Povoado de Estiva e Saquinho possuem abastecimento pela Embasa de 

forma parcial, fazendo uso de cisterna e poço (Povoado de Estiva) e do chafariz do sistema 

simplificado da CERB (Figura 179), carro-pipa e cisterna (Povoado de Saquinho). Todas 
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as localidades utilizam armazenamento em reservatórios e, nas que os utilizam, em 

chafariz e/ou cisternas. 

Com exceção da Fazenda São Bernardo e Fazenda Graciosa, todas as demais localidades 

aplicam um tratamento à água. O Povoado de Volta Grande e Fazenda Mocambo fazem 

uso da cloração/desinfecção assim como no Povoado de Saquinho, sendo que esse último 

também utiliza a estação de tratamento visto que 20% de sua população é atendida pela 

rede de água da Embasa. 

Na Fazenda Graciosa, Fazenda Mocambo Povoado de Saquinho e Povoado de Volta 

Grande a falta de água está ligada a dois fatores: quando falta energia que interrompe a 

captação de água pela bomba e quando não chove, impedindo a captação de água da 

chuva através das cisternas e dos chafarizes. 

Figura 175 - Cisterna em Povoado de Estiva 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 176 - Poço artesiano em Faz. São Bernardo 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 177 - Caminhão pipa da Prefeitura utilizado no Povoado de Saquinho 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 178 - Barragem localizada em Fazenda Graciosa 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 179 - Armazenamento em chafariz com sistema simplificado da CERB e caixa d’água 
ao fundo em Fazenda Graciosa 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

De 80 a 100% das residências de Lagoa das Flores, Barrocas I e II e Baixão são 

abastecidas com a rede de água da Embasa, já em Chácaras Guarany esse percentual 
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gira em torno de 60 a 79%. Como Lagoa das Flores é um bairro muito grande, as realidades 

são diversas. Apesar da maioria das residências ser abastecida com água da Embasa, nas 

localidades mais afastadas do centro, com características rurais, a água encanada chega 

para cerca de 50% das casas. Em Barrocas I e II os moradores dispões de cisternas de 

captação de água de chuva, carros-pipa e poços particulares como complemento à 

demanda. Em Chácaras Guarany também há poços particulares e carros-pipa, já em lagoa 

das flores, além da Embasa, os poços são a única forma alternativa de abastecimento. Nas 

residências com rede da Embasa, a própria empresa fornece carros-pipa quando falta 

água, nas que não possuem ligação da concessionária o caminhão é fornecido pela 

Prefeitura. 

Em São Joaquim de Paulo I e II, Assentamento Fazenda União e Braúna, locais rede da 

Embasa, o abastecimento é feito através de carros-pipa (fornecidos pela Prefeitura), 

cisternas e poços particulares. 

Figura 180 - Abastecimento de água (a) poço particular na fazenda União (b) contador da 
Embasa em Lagoa das Flores 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 181 - Cisternas (a) fazenda União (b) Barrocas (c) Braúnas (d) São Joaquim de Paulo 
I e II 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Exceto em Fazenda União e Braúnas, as localidades fizeram registro de falta d’água por 

períodos de uma semana a 15 dias. Em São Joaquim a falta d’água acontece em períodos 

de seca. Em Chácaras Guarany as residências mais afetadas com a falta de abastecimento 

são as localizadas na parte alta. Apesar disso, a qualidade da água quando chega às casas 

é considerada boa pelos moradores. 

Reservatórios de distribuição foram localizados em Barrocas II e Baixão. Em ambos os 

casos os reservatórios então desativados, pois distribuíam água de poços que estão secos 

ou inoperantes devido à falta de manutenção. As informações dos poços constam no 

Quadro 29. 

Quadro 29 - Características dos reservatórios 

Localidade Tipo Material Capacidade Latitude Longitude Observações 

Barrocas II 
apoiado concreto 20.000 L -14,99225 -40,82145 

Reservatório que 
recebia água do 

poço perfurado pela 
Prefeitura. 
Inoperante. 

elevado fibra 10.000 L -14,99225 -40,82145 Desativado 

Baixão 
  

apoiado concreto 20.000 L -15,00117 -40,83101 
Recebia água do 
poço.  Desativado 

apoiado concreto 20.000 L -14,82348 -40,93954 Desativado 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 



 
 
   

 

 

296 
 

Figura 182 - Reservatórios Barrocas 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia– FEP (2019) 

 

Figura 183 - Reservatório Fazenda Baixão 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

No dia 22 de março a coleta de dados aconteceu nos assentamentos de reforma agrária 

localizados na sede do município de Vitória da Conquista, conhecidos como Assentamento 

Landim, Assentamento Baixa da Fartura e Assentamento Goiabeira I e II, que são 

compostos por grupos que fazem parte da fazenda Amaralina.  

A realidade dos assentamentos visitados, no que diz respeito aos setores de esgotamento 

sanitário e drenagem pluvial é similar. 

Com relação ao grupo do Assentamento Landim a entrevista aconteceu com a agente de 

saúde Rosimeire Batista que atende também o assentamento de Baixa da Fartura. No 

Assentamento Landim existem 20 residências e uma média de 5 habitantes por domicílio. 

O abastecimento de água é através de poço tubular individual, e de acordo com a moradora 

a qualidade da água é boa. Uma alternativa utilizada para o abastecimento é a captação 

de água da chuva através das cisternas, porém nem todas as residências foram 
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contempladas pelo programa do governo federal. A Figura 184 mostra poço artesiano de 

uma residência e reservatórios para armazenamento de água. 

Figura 184 - Poço artesiano de uma residência e reservatórios de água 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em campo foi possível observar a existência de uma lagoa no local, com casa de bomba 

e reservatório apoiado de 50.000 L. A agente relatou que a lagoa era a forma de 

abastecimento da comunidade, porém atualmente a lagoa só acumula água em época de 

chuva. A Figura 185 traz antigo sistema de abastecimento do assentamento.  

Figura 185 - Antigo sistema de abastecimento de água do assentamento 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Com relação ao grupo do assentamento de Baixa da Fartura a agente de saúde relatou a 

presença de 30 residências e uma média de 5 habitantes por domicílio. O abastecimento 

de água dessa comunidade é realizado pela Embasa, alcançando todas as residências. 

Sempre que ocorre manutenção da rede a população fica sem abastecimento de água. A 

qualidade da água fornecida pela Embasa é considerada boa pelos moradores locais, e 
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puderam ser registrados hidrômetros instalados nas residências contempladas com o 

sistema de abastecimento da Embasa (Figura 186). 

Figura 186 - Hidrômetro de medição da Embasa 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Foi relatado que o rio Verruga passa pela comunidade, e é utilizado para consumo animal 

mesmo com uma carga de poluição muito grande (Figura 187) 

Figura 187 - Rio Verruga passando pelo assentamento 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

O levantamento de dados do assentamento de Goiabeira I e II aconteceu com o agente de 

saúde Sr. Geraldo Ribeiro Sousa, que relatou a presença de aproximadamente 160 

domicílios e 800 moradores.  

O abastecimento de água é realizado através da Embasa para toda a comunidade, porém, 

de acordo com o agente comunitário, as residências que se localizam em região mais alta 

do assentamento têm problemas de falta de água. A intermitência pode durar até 15 dias.  

A Figura 188 expõem um hidrômetro presente na via principal e o reservatório de água da 

escola local. 
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Figura 188 - Hidrômetro da Embasa e reservatório da escola local 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas visitas foram constatadas situações semelhantes nos assentamentos Baixa da Fartura 

e Goiabeira I e II, em relação ao abastecimento de água, uma vez que elas apresentam 

rede de distribuição, falhas na distribuição, presença de poços tubulares e cisternas de 

captação de água da chuva. Com relação ao assentamento Landim a forma de 

abastecimento de água é através de poços tubulares residenciais.  

Nas localidades de Periperi, Morumbi e Pedra Branca o abastecimento de água é feito 

através da rede de distribuição da Embasa, que faz o fornecimento de água tratada, em 

regime de fornecimento intermitente, com sistema de medição individualizada (Figura 150). 

Os agentes entrevistados e moradores locais relatam a ocorrência periódica de falta de 

água. 

Figura 189 - Hidrômetro para medição de água em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas outras localidades, o abastecimento de água é realizado por meio de carros-pipa 

fornecidos pela Prefeitura ou contratados pela própria comunidade. A coleta de água da 

chuva também é verificada, sendo armazenada em cisternas construídas (Figura 151 e 

Figura 152), ou por reservatórios adquiridas pela própria população. 



 
 
   

 

 

300 
 

Em nenhuma das comunidades visitadas foram identificados sistemas simplificados de 

abastecimento por meio de poços artesianos, e apenas na comunidade de Morumbi e 

Ribeirão II foram localizados reservatórios para abastecimento coletivo (Figura 153). 

Entrevistados relatam problemas relacionados à falta de água e a irregularidade do 

abastecimento, com situações mais agravada nos povoados de Morumbi, tábua/Caboclo e 

Ribeirão, onde a faltar de água ocorre mais de uma vez por semana. 

Figura 190 - Cisterna para captação de água de chuva em Boa Vista 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 191 - Cisterna de lona em Gameleira II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 192 - Reservatório de distribuição de água em Ribeirão II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em algumas localidades foram identificadas a existência de barragens de terra e açudes 

(Figura 154), que fazem armazenamento de água nos períodos de chuva, e servem ao 

abastecimento de fazendas e comunidades próximas. 

Visto que muitos povoados do município se encontram em região semiárida; a implantação 

de barragens é uma solução relevante para aproveitamento da água de chuva visando o 

abastecimento. 

Figura 193 - Barragem em Gameleira II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.1.2.2. Esgotamento Sanitário 

Com relação ao tratamento de efluentes domésticos de esgoto, as localidades apresentam 

soluções individuais de disposição final, visto que não há rede de tratamento de esgoto em 

nenhuma dessas localidades rurais. 

No Povoado de Estiva, Fazenda São Bernardo, Fazenda Graciosa, Povoado de Volta 

Grande e Povoado de Saquinho, conforme observado durante as visitas, os efluentes 
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oriundos dos vasos sanitários são direcionados para as fossas existentes, que são 

caracterizadas como fossas absorventes (Figura 194). No Povoado de Saquinho, há 

também efluente lançado em céu aberto/terrenos baldios. 

O sistema absorvente não é recomendado, devido ao risco eminente de contaminação do 

solo, do lençol freático e até mesmo da água de poços artesianos, devendo ser construído 

a uma distância mínima do mesmo, para evitar riscos de salubridade à saúde humana. Já 

o sistema séptico atua purificando o efluente sanitário para ser devolvido ao meio ambiente 

com o mínimo de impacto ambiental. 

No Povoado de Estiva, Faz. São Bernardo, Faz. Graciosa, Povoado de Volta Grande e 

Povoado de Saquinho, que não apresentam rede de tratamento, os efluentes das pias, 

tecnicamente definidos como águas servidas, são geralmente dispostos também em fossas 

absorventes (Figura 195), apesar de nos dois últimos também haver o descarte de águas 

servidas no próprio quintal por uma minoria (Figura 196), a fim de poupar volume na fossa. 

Na Fazenda Mocambo esse tipo de efluente é lançado exclusivamente nas áreas próximas 

à residência. 

Figura 194 - Fossa absorvente em Povoado de Estiva 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 
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Figura 195 - Fossa absorvente fechada com cimento e terra em Faz. São Bernardo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

Figura 196 - Efluente de lavanderia descartado no quintal em Pov. de Estiva 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 
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Em nenhuma das localidades existe rede de coleta de esgoto, em todas elas a maioria das 

residências destina o efluente do sanitário a fossas absorventes (Figura 197). Segundo 

Agentes de Saúde, existem fossas sépticas em Lagoa das Flores. Lançamento de esgoto 

sanitário a céu aberto ocorre em São Joaquim de Paulo I e II, Barrocas II, Baixão, Fazenda 

União, Chácaras Guarany e Lagoa das Flores. 

Figura 197 - Fossas absorventes (a) Baixão (b) Barrocas II 

 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

As águas cinzas são destinadas, na maioria das residências no terreno ou na sarjeta 

(Figura 198). Algumas casas na sede de lagoa das flores destinam o efluente a fossas 

sépticas ou absorventes, e as fossas absorventes também recebem águas cinzas em São 

Joaquim I e II e Barrocas I e II. 

São poucas, mas ainda existem casas sem banheiro ou com banheiro sem instalações 

sanitárias em São Joaquim I e II, Barrocas I e II, Fazenda União, Baixão e Chácaras 

Guarany. 

Casos de dengue foram identificados em Barrocas I e em Lagoas das Flores. Esse último, 

juntamente com Chácaras Guarany, também apresentou casos de diarreia. Casos de 

verminoses, principalmente infecções por Schistosoma mansoni, que causa a 

esquistossomose, foram registrados em Barrocas II, Fazenda União, Baixão, e lagoa das 

Flores. 

https://www.cochrane.org/pt/CD000528/medicamentos-para-o-tratamento-da-infeccao-por-schistosoma-mansoni-esquistossomose
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Figura 198 - Lançamento de águas cinzas (a) no terreno em Chacarás Guarany (b) na sarjeta 
em Lagoa das Flores 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Com relação ao efluentes domésticos, em Assentamento Landim, Assentamento Baixa da 

Fartura e Assentamento Goiabeira I e II quase todas as residências possuem soluções 

individuais de disposição final, que de acordo com as características apresentadas pelos 

moradores são fossas absorventes. Os despejos oriundos de pias e lavanderias, 

tecnicamente definidos como águas cinza, são dispostos na sua maioria no próprio terreno 

ou a céu aberto a fim de não saturar a capacidade volumétrica das fossas.  

A Figura 199 mostra a realidade dos efluentes na localidade citada. 
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Figura 199 – Disposição de águas cinza e fossa absorvente  

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Com relação ao esgoto sanitário, grande parte das residências possuem soluções 

individuais de disposição final. 

Conforme observado, os efluentes oriundos dos vasos sanitários são direcionados para as 

fossas existentes, que são caracterizadas como fossas absorventes (Figura 157). 

Figura 200 - Fossa absorvente em Gameleira II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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No povoado de Periperi observou-se uma realidade mais insalubre com relação ao manejo 

do esgoto doméstico, visto que a destinação mais comum dada pelos moradores é a 

disposição a céu aberto.  

Moradores entrevistados relataram que não empregam nenhuma das formas de manejo 

convencionais, como a fossa absorvente ou a fossa séptica, por motivo do solo local 

apresentar afloração de rochas. 

Nos fundos das residências ou próximo às mesmas, foram identificadas diversas 

tubulações oriundas das casas (Figura 158) fazendo lançamento de esgoto diretamente 

sobre o solo e a vegetação (Figura 159), inclusive próximo a áreas de acúmulo e minação 

de água (Figura 160).  

Observa-se, assim, o risco de contaminação do solo, de atração e proliferação de animais 

vetores de doença, e mau cheiro.  

Nessa circunstância, urge a intervenção do serviço público para buscar soluções que se 

adequem às restrições geográficas locais.  

Figura 201 - Disposição de esgoto em manancial em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 202 - Disposição de esgoto a céu aberto em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 203 - Disposição de esgoto em manancial hídrico em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.1.2.3. Drenagem e manejo de águas pluviais  

Estruturas de drenagem só foram identificadas na sede de lagoa das flores (Figura 204). 

Por outro lado, em todos os locais existem ruas sem pavimentação e buracos nas ruas. 

Situações de alagamento quando chove ocorrem em Baixão, Fazenda União, Lagoa das 

flores e Chácaras Guarany. Além disso, a água da chuva invade as residências nas duas 

últimas localidades citadas. Casos de desabamento de construções por conta da chuva já 

ocorreram em Chácara Guarany e Baixão. 

Figura 204 - Boca de Lobo e Buraco nas ruas_Lagoa das Flores 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Com relação a drenagem pluvial, em Assentamento Landim, Assentamento Baixa da 

Fartura e Assentamento Goiabeira I e II, não existe rede de drenagem pluvial. Os maiores 

problemas relacionados a falta de rede quando chove é o aumento da quantidade de 

buracos nas estradas de acesso de nas vias não pavimentadas das localidades.  
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Nas comunidades visitadas, tanto em zona urbana e rural, não foram identificados nenhum 

tipo de infraestrutura para drenagem de águas pluviais. 

Também se observou que tanto vias urbanas das localidades como estradas vicinais rurais 

não são pavimentadas, provocando problemas, tais como alagamentos, erosões, 

voçorocas (Figura 168 e Figura 169). 

Figura 205 - Erosão de estradas vicinais em Ribeirão II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 
 

Figura 206 – Alagamento de vias vicinais em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na comunidade de Periperi, em via próxima ao posto de saúde, foi observada a existência 

de uma tubulação para drenagem de água superficial (Figura 207). Moradores informaram 

que o equipamento foi construído pelos próprios residentes, devido ao acúmulo de água 

que ocorre no local. 
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Figura 207 – Infraestrutura de drenagem de águas pluviais em Periperi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 
 

4.1.2.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

No Povoado de Estiva e no Povoado de Saquinho há coleta de lixo (6 e 2 vezes na semana, 

respectivamente), sendo que nesse último a coleta não atende toda a população, 

obrigando os moradores a fazerem uso também da queimada. Nesses povoados, a coleta 

se dá através de uma carroça, que reúne todos os resíduos em determinado local para que 

o caminhão recolha o montante de uma vez. As localidades Fazenda São Bernardo, Faz. 

Graciosa, Fazenda Mocambo e Povoado de Volta Grande adotaram a prática da queimada 

para descartar seus resíduos, uma vez que não há coleta. 

A coleta pública de resíduos acontece em todos os locais, exceto Braúnas e Jeribá. O 

serviço passa uma vez na semana em São Joaquim de Paulo I e II, Capinal I, Capinal II, 

Capinal III, Periquito, Marçal, Limoeiro, Barrocas I e II e em Baixão, e duas vezes na 

Semana em Lagoa das Fores, Chácaras Guarany e Fazenda União. Em São Joaquim o 

serviço não é considerado satisfatório pois não atende a toda a comunidade, o que também 

acontece em Fazenda União. Nesse último o caminhão da coleta pública as vezes não 

passa nos dias previstos. As demais localidades consideram o serviço de coleta 

satisfatório.  

Em Capinal I, Capinal II, Capinal III, Periquito, Marçal e Limoeiro, por vezes a coleta ocorre 

quinzenalmente e é considerada insatisfatória. Nessas localidades alguns moradores 

realizam a coleta seletiva de material e os armazenam do quintal de suas casas para venda 

(Figura 208). Foi constatado que existe um caminhão que passa com o intuito de recolher 
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materiais de ferro que os moradores armazenam, porém não há frequência definida para 

essa coleta. 

Figura 208 - Armazenamento de material reciclável para venda 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 

Apesar de existir a coleta, a queima dos resíduos sólidos é uma prática identificada em 

todas as localidades. Enquanto isso, a disposição a céu aberto e em terrenos baldios 

(Figura 209) é uma prática que só não acontece em Braúnas e Baixão. Portanto, elas são 

as únicas comunidades que não apresentam pontos de acúmulo de resíduos, pontos esses 

que atraem animais e provocam mau cheiro nas outras comunidades, segundo relatos. O 

único local que apresenta varrição é a sede de Lagoa das Flores. 

Figura 209 - (a) acúmulo de entulho em Lagoa das flores (b) local de acúmulo de lixo em 
Lago das Flores (c) local de acúmulo de Lixo em São Joaquim de Paulo I e II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Com relação aos resíduos sólidos, em Assentamento Landim, Assentamento Baixa da 

Fartura e Assentamento Goiabeira I e II, o serviço de coleta pública acontece uma vez na 

semana, e de acordo com os moradores atende bem os assentamentos visitados.   

Dos povoados visitados para diagnóstico, apenas em Periperi, Morumbi e Pedra Branca foi 

informado a existência de coleta de resíduos por Prefeitura parte da Prefeitura, sendo que 
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nas duas primeiras comunidades a coleta é feita em dias alternados, enquanto na última, 

ocorre uma vez por semana.  

Nas demais localidades detectou-se a inexistência equipamentos para armazenamento e 

coleta do resíduo produzido pela população local. Dessa forma, a população destina seus 

resíduos à queima, os enterra, ou ainda dispões a céu aberto. A disposição à céu aberto 

pode gerar situações de acúmulo de resíduos, atrair vetores de doenças. 

Observa-se também, como mostra a Figura 164, a presença de pontos de deposição de 

entulho, em locais como terrenos baldios e faixa de servidão de vias públicas. 

Figura 210 - Local de acúmulo de resíduos em Pedra Branca 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.2. DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 

Nos dias 11 e 12/03/2019 foram realizadas visitas para diagnóstico e levantamento de 

dados na sede e nas localidades do Distrito de São Sebastião. Foram visitadas, além da 

sede do distrito, as localidades Fazenda Caldeirão, Fazenda Colônia, Serra do Taquaral, 

Povoado do Brejo, Fazenda São Domingos I, Fazenda São Domingos II, e o Povoado de 

Choça. 

As Características gerais das localidades visitadas estão descritas no Quadro 30.  

Quadro 30. Características das localidades de São Sebastião 

Localidade 
Nº de domicílios 

estimado 
População 
Estimada 

Pessoas de 
Contato  

Qualificação 

Fazenda 
Caldeirão 

65 220 
Uelintom gomes e 

Leide 
Dono do bar e Ag. 

de saúde 

Fazenda Colônia 15 50 Valdomiro gomes morador antigo 
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Localidade 
Nº de domicílios 

estimado 
População 
Estimada 

Pessoas de 
Contato  

Qualificação 

Serra do 
Taquaral 

10 70 Avanilda agente de saúde 

Sede 650 2700 Valdirene agente de saúde 

Povoado do 
Brejo 

12 22 
Chirle Almeida 

Cruz 
agente de saúde 

Fazenda Volta 
Grande 

58 172 Sandra Sousa 
agente comunitária 

de saúde 

Fazenda São 
Domingos II 

120 300 Renata agente saúde 

Fazenda São 
Domingos I 

250 380 
Sueli Moreira e 
Renata Oliveira 

moradora antiga e 
Agente de Saúde 

Povoado Choça 190 553 
Zuma Ferreira e 

Vandileuza 

moradora antiga/ 
membro da 

associação e 
Agente de Saúde 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

É importante ressaltar que a comunidade de Serra do Taquaral até 2015 fazia parte do 

município de Planalto. Neste ano houve uma alteração dos limites do Município de Vitória 

da Conquista que incorporou Serra do Taquaral ao seu território. Como o último censo do 

IBGE foi realizado em 2010 e o próximo será em 2020, ainda consta neste órgão que 

Taquaral faz parte de Planalto, sendo a localidade assistida ainda por esse município, 

incluindo a agente de saúde, Avanilda. Este Plano Municipal de Saneamento Básico 

começa a vigorar em 2020 com validade de 20 anos, e, portanto, incluiu Serra de Taquaral 

nas ações previstas para saneamento de Vitória da Conquista. 

4.2.1. Abastecimento de Água 

A rede de distribuição de água da Embasa abastece de 80 a 100% dos domicílios da Sede 

de São Sebastião e do Povoado de Choça; de 60 a 79% das casas em Fazenda São 

Domingos I e menos de 20% das residências da Fazenda São Domingos II (Figura 211). 

Em todos os casos, as residências que não possuem acesso à rede de distribuição de água 

possuem poços tubulares como forma de abastecimento (Figura 212). A água obtida 

desses poços foi classificada como de ótima qualidade, do mesmo modo que a água da 

Embasa. Apenas na sede, foi relatada alteração de cor da água após manutenção na rede 

de distribuição, pois nessa ocasião a água apresenta coloração marrom. Nas Fazenda São 

Domingos I e II as cisternas de capitação de água da chuva também são utilizadas como 

solução para o de abastecimento (Figura 211 e Figura 212) de água. A falta de água é uma 
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realidade nas localidades mencionadas, sendo mais frequente nas áreas com cota mais 

elevada do Povoado de Choça, e ocorrendo em média uma vez por semana em São 

Domingos I, uma vez por mês na Sede distrital e apresentando longos períodos sem água 

(cerca de 15 dias) em Fazenda São Domingos II. 

Figura 211 - Abastecimento de água em Fazenda São Domingos I (a) reservatório que 
recebe água da Embasa (b) cisterna 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 212 - Abastecimento de água em Fazenda São Domingos II (a) poço particular (b) 
cisterna 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em Fazenda Caldeirão e Serra do Taquaral os moradores são abastecidos com o Sistema 

simplificado instalado pela CERB e operado pela Prefeitura, o qual retira água de um poço 
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tubular e a recalca para um ou mais reservatório de distribuição, que, por sua vez, destinam 

a água para os reservatórios residenciais.  

As informações dos reservatórios dessas comunidades se encontram no Quadro 31. Além 

dos reservatórios de distribuição (Figura 213), em Fazenda Caldeirão existe um 

reservatório com torneira externa na escola que dispunha água para os moradores, mas 

encontra-se desativado (Figura 213). Nesses casos, a água não passa por nenhum tipo de 

tratamento e moradores relatam que ela é salobra, já sendo solicitado a análise da água, 

que só é utilizada para consumo quando acaba a água fornecida pelo carro-pipa.  

Em ambas as localidades os moradores também dispõe de cisternas de captação de água 

da chuva, as quais suprem uma parte da demanda do local (Figura 214).  

Em Fazenda Caldeirão também existem residências com poços tubulares, porém a falta 

de água nos poços faz com que o local precise de abastecimento através de carros-pipa, 

em média oito carros-pipa por mês, disponibilizados pela defesa civil/exército, que leva 

água potável aos moradores, evitando a falta. Cerca de sete residências, mais afastadas 

do centro, não tem acesso ao sistema de abastecimento instalado pela CERB e nem 

possuem poços individuais, ficando dependentes apenas de carros-pipa e precisando 

transportar água por cerca de 3 quilômetros quando ela acaba. 

Quadro 31 - Reservatórios de Distribuição de Água em São Sebastião 

Localidade Tipo Material Capacidade Latitude Longitude Observações 

Caldeirão 

Apoiado fibra 5000 L -14,70305 -40,58334 

Construído pela 
CERB, recebe água 

do poço (sem 
tratamento) e distribui 
para as casas. Possui 

torneira externa. 

Apoiado fibra 3000 L -14,10786 -40,58257 

Fica numa residência 
abandonada num 

ponto alto do local. 
Distribuí por 
gravidade. 

Serra do 
Taquaral 

Apoiado fibra 10.000 L -14,74707 -40,53938 

Reservatório CERB, 
aparentemente novo, 

que armazena e 
distribui água do 

poço. 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 213 - Reservatórios Fazenda Caldeirão (a) reservatório do sistema simplificado da 
CERB (b) reservatório desativado com torneira externa na escola 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 214 - Abastecimento de água Serra do Taquaral (a) reservatório do sistema 
simplificado da CERB (b) cisterna 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em Fazenda Colônia o abastecimento de água se dá através de carros-pipa 

disponibilizados pela Prefeitura e cisternas de captação de água de chuva. Nessa 

localidade registra-se em média uma ocorrência de falta d’água por mês. 
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No Povoado do Brejo a única fonte de água são carros-pipa, já em Fazenda volta grande, 

os moradores apenas dispões de poços tubulares, sendo a água captada dessas estruturas 

é salobra. Em ambos os casos não há ocorrências de falta d’água. 

4.2.2. Esgotamento Sanitário 

Em todas as localidades, exceto no povoado do Brejo, a maioria das residências destina o 

efluente do banheiro para fossas absorventes (Figura 215), são registrado lançamento de 

efluente a céu aberto nas localidades Fazenda Caldeirão, na Fazenda São Domingos I e 

no Povoado de Choça. Nesse último existem residências com fossa séptica, porém quando 

elas enchem os moradores despejam seu conteúdo no terreno ou nas ruas, pois não há 

serviços de limpa fossas próximas.  

No povoado do Brejo, a agente de saúde relatou que apenas duas residências possuem 

fossas absorventes, as demais lançam seu esgoto a céu aberto. 

A disposição de águas cinzas se dá majoritariamente nos terrenos das casas (Figura 215), 

exceto na Serra do Taquaral, onde todos os moradores lançam nas fossas absorvente. 

Alguns moradores das localidades Fazenda Caldeirão, na Sede do distrito, no Povoado do 

Brejo, Fazenda Volta Grande, Fazenda São Domingos I e Povoado de choça também 

dispõem as águas cinzas nas fossas absorventes. 

Figura 215 - Disposição de esgoto (a) fossa absorvente na Fazenda São Domingos I (b) 
lançamento de água cinzas no terreno em Fazenda Volta Grande 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Na sede o distrito existe um canal de drenagem que é alimentado com esgoto a céu aberto 

e atravessa toda a localidade, passando no fundo de casas e em baixo de ruas (Figura 

217). Existem pontos (Figura 218) em que o volume de esgoto se acumula formando um 

lago. No dia visita uma cobra foi encontrada nas proximidades do canal (Figura 216) e um 

morador alertou da presença outras duas vivas que por ali passaram. 

Figura 216 - Cobra encontrada morta junto ao canal de esgoto a céu aberto 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 217 - Canal de drenagem que recebe esgoto a céu aberto na Sede 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 218 - Acúmulo de esgoto a céu aberto na sede do Distrito de São Sebastião 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 
Todas as casas de Fazenda Colônia, Serra do Taquaral, Povoado do Brejo, Fazenda Volta 

Grande e Fazenda São Domingos II possuem banheiros com instalação sanitária 

convencional. Porém, em São domingos II a maioria dos banheiros não possuem descarga 

e ainda existem residências sem banheiro ou com banheiros secos nas localidades de 

Fazenda Caldeirão, na Sede do distrito, na Fazenda São Domingos I e no Povoado Choça. 

Casos de diarreia foram mencionados em Fazenda Taquaral, na Sede, em Fazenda Volta 

Grande e no Povoado de Choça. Nesse último, juntamente com a Sede, também foram 

identificados casos de dengue. Além dessas doenças, casos de verminoses, 

principalmente a esquistossomose, foram registrados em Fazenda Volta Grande e em São 

Domingos I. A agente de saúde da sede mencionou que existia um surto de 

esquistossomose no local há 19 anos atrás, mas os casos foram contidos depois de ações 

promovidos pela secretaria de saúde. 

 

4.2.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

O único local que apresenta algum tipo de estrutura de drenagem de águas pluviais é a 

Sede do distrito, onde há sarjetas e um canal de drenagem que recebe contribuições de 

esgoto (Figura 217). As demais localidades, incluindo também a sede, possuem ruas sem 

pavimentação (Figura 219) e buracos nas ruas. Tais buracos são pontos de acúmulo de 
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água após chuva. Alagamentos de ruas e invasão de casas com água da chuva são 

ocorrências registradas na sede do distrito e no Povoado de Choça. A Figura 221 ilustra 

uma rua no cento da sede que é um ponto de alagamento. Vale ressaltar que essa rua fica 

ao lado da lagoa de esgoto (Figura 218), sendo assim, a água que inunda a rua 

possivelmente está contaminada por dejetos.  

Em Fazenda São Domingos II e Caldeirão há registros de transbordamento do açude que 

lá existe, porém sem danos aos moradores. O açude próximo à Fazenda São Domingos I 

e II, segundo residentes, está contaminado com efluentes da Frisante Agropecuária LDTA, 

localizada na comunidade. Em Fazenda Volta Grande também existe um açude com um 

grande volume de água de boa qualidade (Figura 220). 

Figura 219 - Rua sem Pavimentação povoado do Brejo 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 220 - Açude Fazenda Volta Grande 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 221 - Ponto de Alagamento na Sede 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.2.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Os únicos locais que são atendidos pelo serviço de coleta pública de resíduos sólidos são 

as localidades Fazenda Caldeirão, a sede do distrito e o Povoado de Choça. No primeiro, 

a coleta é realizada uma vez na semana e todos os moradores destinam seus resíduos 

aos caminhões que prestam esse serviço. Na sede a coleta acontece duas vezes por 

semana, porém ainda existem moradores que queimam os resíduos. Em ambos os casos 

o serviço é considerado satisfatório. Na sede, existem lixeiras públicas nas ruas e serviço 

de limpeza desses coletores, porém a falta de coleta de entulho ocasiona pontos de 

acúmulo (Figura 222). 
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Figura 222 - Ponto de Acúmulo de Entulho na Sede 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

No Povoado Choça, onde a coleta acontece uma vez na semana, o serviço não é 

considerado satisfatório, pois a frequência de coleta não é suficiente, gerando acúmulo de 

resíduos nas ruas, atraindo animais e estimulando alguns moradores a queimem seus 

resíduos. Nesse mesmo povoado, existe um terreno baldio, no qual as caçambas vindas 

da sede do Município e os moradores do local despejam resíduos sólidos domésticos e 

entulho, caracterizando um pequeno lixão (Figura 223). 

Figura 223 - Lixão no povoado de Choça 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Exceto catadores de latas, não existe nenhuma outra iniciativa de reciclagem nas 

localidades de São Sebastião. 
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4.3. DISTRITO JOSÉ GONÇALVES 

Nos dias 26 e 27 de fevereiro e 11 e 12 de março de 2019, a visita e levantamento de 

dados abrangeram a Sede do Distrito e as localidades de Caiçara, Vereda Grande, 

Cabeceira, Itapirema, Fazenda Lagoa do Justino, Fazenda Baixa do Muquém, Fazenda 

Deus Dará, Fazenda Úrsula, Fazenda Algodão, Fazenda Boqueirão, Lagoa do Mulatinho, 

Fazenda Vereda, Fazenda Baixa Grande, Lagoa do Facão, Fazenda Quebra Mato, Tanque 

Velho, Fazenda São João, e outras dezessete localidades, totalizando 36. O Quadro 32 

apresenta algumas informações básicas de cada localidade visitada. 

Quadro 32 – Localidades José Gonçalves 

Localidade 
Nº de 

Domicílios 
População 

(hab) 
Pessoa de Contato Qualificação 

Lagoa De Xavier 105 350 
Romildo Rocha dos 

Santos 
Agente Comunitário de 

Saúde 

Lagoa Dos Patos 103 397 Nodir Ferreira Novaes 
Agente Comunitário de 

Saúde 

Lagoa Da Peda 24 24 Eliene da Silva Oliveira 
Agente Comunitária de 

Saúde 

Catarina I e II 120 320 Maria Sonia Soares 
Agente Comunitária de 

Saúde 

Mãe Eleotério 60 240 Anibal Brito Presidente de Associação 

Povoado de Roseira 114 320 Exupério Alves de Oliveira 
Agente Comunitário de 

Saúde. 

Itaipu 242 930 
Maria Celma Teixeira 

Ferro 
Agente Comunitária de 

Saúde 

Escrivão Cinzoca 60 193 Mágna Novaes de Oliveira 
Agente Comunitária de 

Saúde 

Lagoa da Visão 87 300 Cleide Brito Lira 
Agente Comunitária de 

Saúde 

Baixa do Cedro 52 200 Nodir Ferreira Novais 
Agente Comunitária de 

Saúde 

Serra Grande 38 80 Zenilton Moreno Morador 

Boa Sorte 12 100 Adriana Santos 
Agente Comunitária de 

Saúde 

Pov. Barreiro 
Faz. Nova 

70 273 Flavio Batista Morador 

Santo Antonio do 
Quiçaçá 

230 520 Cidinez Gomes Cortes Morador 

Lagoa Francisco das 
Chagas 

  Esmael Alves Morador 

Assentamento/Lagos de 
Vitorino 

61 120 
Manoek Cosme Alves 

Santos 
Agente de Saúde 

Fazenda Batalha/Lagos 
do Arroz 

70 280 Jeferson Agente de Saúde 

Sede 660 1900 Vânia Oliveira Meira Agente de Saúde 

Caiçara 250 932 Izabel Silva Oliveira Agente de Saúde 

Vereda Grande 200 1000 
Rita de Cássia Cardoso 

Carvalho 
Professora 

Cabeceira 300 1000 
Maria da Conceição 

Queiroz Chaves 
Agente de Saúde 

Itapirema 265 1060 Núbia Ribeiro dos Santos Agente de Saúde 

Faz. Lagoa de Justino 37 112 
Evandro Marcos Alves da 

Silva 
Agente de Saúde 
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Localidade 
Nº de 

Domicílios 
População 

(hab) 
Pessoa de Contato Qualificação 

Faz. Baixa do Muquém 25 70 José Alves da Silva Lavrador 

Faz. Deus Dará 26 104 Luciano Amorim Brito Agente de Saúde 

Faz. Úrsula / Santo 
Estevão / Poço da Vaca / 

Lagoinha 
51 220   

Faz. Algodão 60 240 Ivanete Silva Cortes Agente de Saúde 

Faz. Boqueirão 200 600   

Lagoa do Mulatinho / Boa 
Sorte / Morro do Campo / 
Bomba / Lagoa da Jiboia 

/ Cajueiro 

59 300 Eliete Silva Santos Presidente da Associação 

Vereda 20 65 
Renata Rocha de Oliveira 

da Silva 
Lavradora 

Faz. Baixa Grande 42 116 Iolanda Lima dos Santos Agente de Saúde 

Lagoa do Facão 25 65 
Reinaldo Pinheiro de 

Araújo 
Agente de Saúde 

Faz. Quebra Mato 26 94 Maria Dias da Silva Agente de Saúde 

Tanque Velho 22 85 Ariosvaldo de Souza Leite Agente de Saúde 

Faz. São João 37 110 Cidinez Gomes Cortes Agente de Saúde 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.3.1. Abastecimento de Água 

Nas localidades de Lagoa Francisco das Chagas e Fazenda Batalha o abastecimento de 

água é através de carro-pipa, e como alternativa de abastecimento são utilizadas cisternas 

para captação de água da chuva. 

Figura 224 - Cisterna de uma residência em Lagoa Francisco da Chagas 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 225 - Cisterna de uma residência em Fazenda Batalha 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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No Assentamento do Tigre o sistema de abastecimento de água é realizado pelo sistema 

simplificado construído pela CERB, composto por um reservatório elevado de 10.000 L e 

poço tubular. De acordo com os moradores, a água do poço tem boa qualidade, não 

apresentando cor, cheiro ou odor, e é utilizada pelos moradores sem passar por nenhum 

tipo de tratamento. O sistema referido abastece 100% das residências de forma regular, a 

seguir imagens do sistema. 

Figura 226 - Sistema Simplificado de abastecimento de água do assentamento Tigre 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

O Quadro 33 correlaciona cada localidade com a fonte de abastecimento identificada em 

campo, a frequência do fornecimento e a qualidade da água utilizada pelas localidades 

Quadro 33 - Características do abastecimento de água nas localidades 

Localidade 
Sistema de 

abastecimento 
Frequência de falta 

d'água 
Qualidade da água 

consumida 

Lagoa Francisco 
das Chagas 

Carro-pipa e cisterna  1 vez por mês Boa ou Ótima 

Assentamento Tigre 
Poço tubular (sistema 

simplificado da Cerb) e 
cisternas 

Fornecimento 
regular 

Boa ou Ótima 

Fazenda Batalha Carro-pipa e cisterna 1 vez por mês Boa ou Ótima 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na sede e nos povoados de Vereda Grande, Caiçara, Cabeceira e Itapirema o 

abastecimento é realizado por meio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(Embasa), apresentando fornecimento contínuo e atendendo a cerca de 80% dos 



 
 
   

 

 

326 
 

moradores, tem-se uma estação elevatória localizada na entrada da sede (Figura 229), os 

moradores que não são atendidos pela Embasa utilizam um chafariz instalado na praça 

principal (Figura 230) e poços particulares.  

As localidades de Itaipu (sendo essa a única que possui um reservatório coletivo, 

explicitado na Figura 227), Mãe Eleotério e Lagoa de Xavier (todos com 80% a 100% da 

população beneficiada), possuem também abastecimento através do sistema da Embasa, 

sendo que nessa última também há uso de poços tubulares (sistema simplificado da 

CERB), poço tubular (Figura 231), e também a Lagoa Pratinhas. 

Todas as demais localidades são atendidas por carros-pipas e fazem uso de cisternas 

(Figura 228, Figura 232 e Figura 233) para armazenamento, sendo que desses, Santo 

Antônio do Quiçaçá, Lagoa da Visão e Baixa do Cedro não utilizam cisternas. 

Em St. Antônio do Quiçaçá a população também faz uso de poço particular e na localidade 

de Lagoa da Peda também há rios, nascentes e lagos. 

Figura 227 – Reservatório de fibra apoiado (10.000L) para armazenar a água recebida da 
Embasa, em Itaipu 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 



 
 
   

 

 

327 
 

Figura 228 - Cisterna para captação de água em Povoado de Roseira 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 229 - Estação Elevatória da Embasa – Sede de José Gonçalves 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 230 - Chafariz instalado na praça principal da Sede do distrito de José Gonçalves 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

Figura 231 - Poço artesiano particular - José Gonçalves 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

Figura 232 - Cisterna pré-moldada Lagoa do Justino 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 233 - Cisterna pré-moldada Baixa Grande 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Os carros-pipa que abastecem algumas localidades despejam seu conteúdo em grandes 

reservatórios por muitas vezes localizados nas escolas e de lá a comunidade retira a água 

(Figura 234). 

Os entrevistados relataram que quando não existe um reservatório de uso geral, os 

moradores revezam entre os reservatórios que a água é despejada, com o máximo de dois 

lançamentos em caixas diferentes por carro, e quando a existe a necessidade de utilização 

por um morador não abastecido, ele utiliza a água de quem tem. 

Figura 234 - Caixa adquirida pelo morador em Deus Dará 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 
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Figura 7 – Cisterna pré-moldada de 55.000 litros na escola de Itapirema 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nesta circunstância, grande parte das famílias da zona rural vivem em situação de restrição 

hídrica e constante ameaça de falta d´água, estando à mercê da chegada do carros-pipa, 

que muitas vezes é insuficiente, e da ocorrência de chuvas, que por sua vez são pouco 

frequentes, devido à característica árida e seca da região. 

Todas as localidades possuem um tratamento de cloração/desinfecção da água recebida, 

com exceção do Povoado Barreiro Fazenda Nova que não especificou o método de 

tratamento e da Lagoa dos Patos, que não aplica nenhum tratamento à água. Essa última, 

foi a única localidade onde os habitantes alegaram que seu recurso hídrico não possui uma 

boa qualidade visto que é muito esbranquiçado, possivelmente devido à presença de uma 

grande quantidade de hidróxido de cálcio. Todas as localidades são assoladas pela falta 

d’água ao menos uma vez ao mês. 

Nas localidades visitadas foram identificados os reservatórios em operação descritos no 

Quadro 34, com informações sobre características e localização geográfica. 

Quadro 34 - Reservatórios de distribuição de água em Cercadinho 

Localidade Tipo Material Capacidade Latitude Longitude 

Caiçara Apoiado Concreto 55.000 -14,772628 -40,832245 

Itapirema Apoiado Concreto 55.000 -14,736668 -40,812456 

Deus Dará Apoiado Concreto 55.000 -14,639641 -40,808342 

Lagoa do Justino Apoiado Concreto 5.000 -14,744932 -40,773839 

Tanque Velho Apoiado Fibra 
30.000 

-14,639393 -40,808405 
5.000 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na localidade de Tanque Velho existe um sistema de abastecimento da CERB, composto 

por 3 reservatórios de 10.000L, cada um com uma utilização diferente, pois um é para a 

captação da água do poço, um com a água tratada para consumo e um com água de 



 
 
   

 

 

331 
 

rejeito, imprópria para consumo humano (Figura 235). Os moradores da localidade 

informaram que não existe rede de distribuição acoplada a esse sistema e o mesmo atende 

a localidade e regiões circunvizinhas.  

Foi informado pela entrevistada, que na localidade de Vereda existe um poço perfurado 

pela CERB, porém sem operacionalização. 

Figura 235 - Sistema da CERB localizado em Tanque Velho 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

 

4.3.2. Esgotamento Sanitário 

A sede do Distrito é atendida por sistema coletivo de esgotamento sanitário e possui 3 

estações elevatórias localizadas na própria sede (Figura 236). O sistema dispõe ainda de 

estação de tratamento composta por digestor anaeróbico de fluxo ascendente (DAFA), 

lagoa de estabilização e vala de infiltração.  

Figura 236 - Estação Elevatória na sede do distrito – José Gonçalves 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

De acordo com o que foi coletado e identificado, nenhuma das localidades, com exceção 

da sede do distrito, são contempladas com Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), mas 
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cada residência aporta o sistema alternativo individual, composto por fossas absorventes. 

As Figuras a seguir trazem exemplos desses sistemas em algumas localidades. 

Figura 237 - Fossa absorvente na localidade de Faz. Batalha 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 238 - Fossa absorvente em Lagoa Francisco das Chagas 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Fossas absorventes (Figura 239, Figura 240 e Figura 241), foram identificadas, contudo, 

em Santo Antônio do Quiçaçá, Lagoa da Peda, Mãe Eleotério, Itaipu, Escrivão Cinzoca, 

Lagoa da Visão, Baixa do Cedro e Boa Sorte ainda existem residências que não possuem 

esse sistema e despejam seus efluentes a céu aberto. 

Nem todas as localidades apresentam 100% dos habitantes com banheiros dentro das 

moradias, sendo que em St. Antônio do Quiçaçá, Lagoa de Xavier, Lagoa da Peda, Lagoa 

da Visão, Povoado Barreiro Faz. Nova e Baixa do Cedro apenas 80% a 99% usufruem 

desse sistema de evacuação, como evidenciado na Figura 242. 
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Figura 239 - Fossa absorvente em Lagoa da Peda 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 240 - Fossa absorvente com tampa de mourão em Baixa do Cedro 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 241 - Fossa absorvente com tampa de material diversificado em Povoado Barreiro 
Fazenda Nova 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

Figura 242 - Banheiro rústico em Povoado Barreiro Faz. Nova 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Os despejos oriundos de pias e lavanderias, tecnicamente definidos como águas cinza, 

são dispostos na sua maioria no próprio terreno ou a céu aberto a fim de não saturar a 

capacidade volumétrica das fossas, como pode ser observado nas Figuras a seguir. 

Figura 243 - Disposição de águas servidas em Lagoa Francisco das Chagas 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 244 - Disposição de águas servidas em Assentamento Tigre 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em relação à disposição de águas servidas (oriundas de lavanderias, pias e chuveiros), 

esses efluentes são também encaminhados para fossas absorventes (Figura 245 e Figura 

246) em 14 localidades (Lagoa do Xavier, Lagoa dos Patos, Lagos da Peda, Catarina I e 

II, Mãe Eleotério, Povoado da Roseira, Itaipu, Escrivão Roseira, Lagoa da Visão, Baixa do 

Cedro, Serra Grande, Boa Sorte, Povoado Barreiro Fazenda Nova, Santo Antonio do 

Quiçaça), sendo que em St. Antônio do Quiçaçá, Lagoa da Peda, Mãe Eleotério, Itaipu, 
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Escrivão Cinzoca, Lagoa da Visão, Baixa do Cedro e Boa Sorte esse tipo de efluente 

também é lançado a céu aberto. 

Figura 245 - Fossa absorvente utilizada para descartar águas servidas em Serra Grande 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 246 - Fossa absorvente com caixa de gordura acoplada em Lagoa dos Patos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

De acordo com informações cedidas pelos Agentes de Saúde, alguns problemas de saúde, 

relacionados ao contato hídrico, já foram identificados, como problemas com diarreia em 

todas as localidades. Em Lagoa dos Patos, Lagoa de Xavier, Lagoa da Peda, Mãe 
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Eleotério, Itaipu, Escrivão Cinzoca e Baixa do Cedro também foram casos de 

esquistossomose (popular barriga d’água). 

4.3.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

A sede do distrito possui rede de drenagem de águas pluviais e realiza o lançamento final 

em uma região de alagamento constante localizada nas suas imediações (Figura 247 e 

Figura 248).  

Figura 247 - Ponta de rede de drenagem – Sede José Gonçalves 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

 

Figura 248 - Lagoa onde é destinada a drenagem pluvial – José Gonçalves 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

Nas localidades visitadas do distrito de José Gonçalves, com exceção da sede distrital, não 

existem sistemas de drenagem de águas pluviais. Baixa do Cedro é a única que possui 

pavimentação. Na localidade de Lagoa da Peda, em períodos chuvosos, a água costuma 

invadir as residências 

Os maiores problemas relacionados a falta de sistema de é o aumento da quantidade de 

buracos nas estradas de acesso e nas vias não pavimentadas das localidades a cada 

episódio de chuva.  
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4.3.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

As únicas localidades a serem contempladas com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

são a Lagoa de Xavier, Itaipu, Lagoa Francisco das Chagas, Lagoa dos Patos, 

Assentamento Tigre/Lagoa de Vitorino e Fazenda Batalha/Lagoa do Arroz, sendo que 

nessas quatro últimas a coleta é realizada uma veze na semana, e em Lagoa de Xavier e 

Itaipu ocorre duas vezes na semana. Todas as outras localidades adotam a prática da 

queimada, sendo que em Povoado de Roseira alguns moradores também enterram seus 

resíduos.  

Segundo os moradores, o serviço, onde existe, consegue atender à todas as residências. 

Figura 249 - Caminhão da Prefeitura recolhendo os resíduos sólidos em Lagoa de Xavier 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas localidades de St. Antônio do Quiçaçá, Lagoa da Peda, Mãe Eleotério, Povoado de 

Roseira, Lagoa da Visão e Serra Grande os moradores alegaram que os métodos de 

descarte dos resíduos por eles adotados culmina na atração de animais como ratos e 

cobras. Em Baixa do Cedro, os habitantes se queixaram da atração de insetos.  
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4.4. DISTRITO CABECEIRA DA JIBOIA 

Nos dias 12, 13 e 14/03/2019 foram realizadas visitas para diagnóstico e levantamento de 

dados na sede distrital de Cabeceira da Jiboia, também conhecida como Duas Vendas, e 

nas localidades: Jiboia I (Bandinha)/Jiboia II (Casa de Telha), Boa Vista/Pau Copa, 

Fazenda Brejo, Povoado de Limeira I, Bonito (Povoado de Limeira II), Fazendinha/ 

Fazenda Jussara, Fazenda Riachinho I, Fazenda Riachinho II, Fazenda 

Lajedinho/Larguinha, Espírito Santo e Boqueirão do Espírito Santo (Docha). 

Em Cabeceira da Jiboia as localidades muitas vezes possuem um nome oficial e um 

popular, e em alguns casos duas comunidades estão juntas ou muito próximas, 

aparentando ser uma só. Na abordagem aqui realizada a respeito das localidades rurais 

desse distrito, os casos de localidades que possuem dois nomes são aqueles que 

apresentam um deles entre parênteses “()”, já nos casos de comunidades que foram unidas 

a diferenciação se fez com barra “/”. 

As características gerais das localidades visitadas estão descritas no Quadro 35.  

Quadro 35 - Características das localidades de Cabeceira da Jiboia 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Localidade 
Nº de domicílios 
estimado 

População 
Estimada 

Pessoas de Contato Qualificação 

Jiboia I (Bandinha) e Jiboia II 
(Casa de Telha) 

100 400 
Almiro e Roberto 
Gama 

morador antigo e Operador do 
Sistema de água 

Boa vista/Pau Copa 86 320 Aurea e Aurivalda 
moradora antiga e agente de 
Saúde 

Fazenda Brejo 105 470 José Rivelino agente de saúde 

Povoado de Limeira I 123 500 Werlison Fernandes agente de saúde 

São Joaquim de Paulo I e II 201 700 
Arlindo Manoel e 
Josefa Santos 

morador antigo e agente de saúde 

Bonito (Povoado de Limeira II) 64 260 Ana Lisboa agente de saúde 

Fazendinha / Fazenda Jussara 30 120 
Rosemiro Severo 
Silva 

ex presidente associação e pastor 

Fazenda Riachinho I 150 600 Maria Agda Santos Agente de saúde 

Fazenda Lajedinho / Larguinha 130 125 Edgard Lima 
Presidente da associação de 
moradores 

Sede (duas vendas) 170 1500 
Clemencia de brito 
e Josiane Borges 

agentes de saúde 

Fazenda Riachinho II 60 250 Maria Angélica agente de saúde 

Espírito Santo e Boqueirão do 
Espírito Santo (Docha) 

66 250 Marlene Andrade agente de saúde 
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4.4.1. Abastecimento de Água 

Em todas as localidades visitas a cisterna de captação de água da chuva é uma das formas 

de abastecimento (Figura 250). A segunda principal fonte de água nas localidades é o poço 

particular (Figura 251), presente em todas, exceto em Bonito (Povoado de Limeira II). Os 

carros-pipa também abastecem a maioria das comunidades de Cabeceira da Jiboia, não 

sendo utilizada apenas nas localidades Fazenda Brejo, Fazendinha/Fazenda Jussara e 

nas Fazendas Riachinho I e II. Os caminhões são fornecidos pela Prefeitura, quando 

solicitados pelos moradores em épocas de falta d’água. 

Nas localidades Jiboia I (Bandinha)/ Jiboia II (Casa de telha), Fazenda Brejo, Povoado da 

Limeira I, Bonito (Povoado Limeira II), Lajedinho/ Larguinha, Sede (Duas Vendas), Espírito 

Santo e Boqueirão do Espírito Santo (Docha) existe sistema simplificado implantado pela 

CERB, e mantido pela Prefeitura, que capta água de um poço tubular, recalca para 

reservatórios de distribuição e daí para reservatórios residenciais. Em todas essas 

localidades um percentual de 80 a 100% das residências é abastecido pela rede de 

distribuição do sistema da CERB. É exceção a localidade de Bonito (Povoado de Limeira 

II), que possui apenas cerca de 30% das casas (localizadas em cotas altas) atendidas pelo 

sistema. Nesse local, as demais residências são atendidas por carro-pipa. A cloração 

(desinfecção) da água distribuída, só está sendo realizada nos sistemas de Jiboia I 

(Bandinha) e Jiboia II (Casa de Telha), no Brejo, em Bonito e na Sede (Duas vendas). O 

Quadro 36 descreve as características dos reservatórios existentes no distrito e a Figura 

252 e Figura 253 ilustram alguns deles.  

Na localidade de Fazendinha/Jussara moradores relataram que existe um poço com vazão 

de 3.000L/hora, que está sendo operado, e um outro que está sem funcionamento devido 

a defeitos na bomba. Nessa localidade as únicas fontes de abastecimento são as cisternas 

e os poços tubulares das residências. 
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Figura 250 - Exemplo de Cisternas em Cabeceira da Jiboia (a) Boa Vista/Pau Copa (b) 
Bonito (Povoado de Limeira II) (c) Espirito Santo e Boqueirão do Espírito Santo (Docha) (c) 

Fazendinha/Fazenda Jussara. 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 251 - Poços Particulares (a) Riachinho I (b) Riachinho II (c) Sede (duas Vendas) 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Quadro 36 - Reservatórios de distribuição em Cabeceira da Jiboia 

Localidade Tipo Material Capacidade Latitude Longitude Observações 

Jiboia I (Bandinha) e Jiboia II 
(Casa de Telha) 

elevado fibra 10.000 L -15,04823 -40,81844   

apoiado fibra 10.000 L -15,06098 -40,81940   

Boa vista/Pau Copa elevado fibra 20.000 L -15,07768 -40,78026 

Reservatório 
que ainda não 

está em 
funcionamento 

Fazenda Brejo 
elevado fibra 10.000L -15,06602 -40,80238   

apoiado fibra 10.000L x     

Povoado de Limeira I 
elevado fibra 10.000 L -15,06012 -40,80606   

apoiado fibra 10.000 L -15,08377 -40,78255   

Bonito (Povoado de Limeira II) elevado fibra 10.000 L -15,06958 -40,77280   

Fazenda Lajedinho / Larguinha elevado fibra 20.000 L -15,1184 -40,75321 Sem água 

Sede (duas vendas) 
elevado fibra 20.000L -15,05463 -40,75321   

elevado fibra 2 de 20.000 L -15,08388 -40,78258   

Espírito Santo e Boqueirão do 
Espírito Santo (Docha) 

apoiado fibra 10.000 L -15,10175 -40,80411 Sem água 

elevado fibra 10.000 L -15,12812 -40,79531 
sem água. Tem 

filtro para 
tratamento 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 252 - Reservatórios de distribuição da CERB (a) Boa vista/Pau copa (b) Bonito (c) 
Brejo (d) e (e) Espírito Santo e Docha (f) Lajedinho 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 253 - Reservatórios de Distribuição da CERB (a) e (b) Jiboia I e Jiboia II (c) e(d) 
Limeira I (e) sede 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em todas localidades os moradores não fizeram reclamações sobre a qualidade da água, 

apenas relataram que é um pouco salobra.  

Existem registros de falta, exceto em Jiboia I e Jiboia II. Nas demais localidades há falta 

d’água em períodos de seca, quando os poços secam, quando ocorrem problemas com a 

bomba ou períodos de manutenção. 

4.4.2. Esgotamento Sanitário 

Em todas as localidades visitadas o destino principal do esgoto dos sanitários são as fossas 

absorventes (Figura 254). Contudo, ainda existem casos de lançamento a céu aberto em 

Jiboia I e II, Brejo, Bonito, Lajedinho/Larguinha e Espírito Santo. As águas cinzas, por sua 

vez, são despejadas majoritariamente nos terrenos (Figura 255), exceto em 

Fazendinha/Jussara, onde os moradores as destinam às fossas absorventes. 
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Figura 254 - Exemplo de fossa absorvente (a)Limeira I (b) Espírito Santo 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 255 - Exemplo de lançamento de esgoto no terreno (a) Lajedinho/Larguinha (b) 
Espírito Santo (Docha) 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Em Limeiras I, Bonito, Riachinho I e Espírito Santo todas as residências possuem 

banheiros com instalações sanitárias. Por outro, lado na comunidade Lajedinho/Larguinha 

apenas metade das casas estão na mesma condição. Nas demais localidades, um 

percentual de 80 a 99% das residências tem instalações sanitárias. Casas com banheiros 

secos ou sem descarga estão presentes em Jiboia I e II, Boa Vista/Pau Copa, Brejo, 

Fazendinha/Jussara, Riachinho e II, Lajedinho/Larguinha, Espírito Santo e na sede distrital. 
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Apenas na sede distrital (Duas Vendas) ocorreram casos de Dengue. Na mesma 

localidade, juntamente com Lajedinho/Larguinha, também foram registrados casos de 

diarreia. Em cinco, das onze localidades visitadas nesse distrito, é elevado o número de 

casos de verminoses, principalmente a esquistossomose (Barriga D’água), o que é 

preocupante no que se refere à saúde pública. Essas 5 localidades citadas foram: Boa 

vista/Pau Copa, Brejo, Bonito, Lajedinho/Larguinha e Sede (Duas Vendas). 

4.4.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Não existe rede de drenagem para coleta de águas pluviais em nenhuma das localidades 

visitadas, porém, em todas elas existem ruas sem pavimentação e buracos nas ruas, que 

acumulam água e aumentam de tamanho quando chove. Como Cabeceira da Jiboia se 

situa numa serra, as ladeiras são erodidas com o escoamento da água. Apesar de raros, 

desabamento de construções devido à chuva já ocorreram em Bonito e na sede distrital. 

Em Boa Vista/Pau Copa há relatos de invasão de casas pela água em tempos de chuva 

forte e em Jiboia I e II há escoamento de esgoto para o rio Jiboia. 

Figura 256 - Jiboia I (Bandinha)/ jiboia II (Casa de Telha) - Rua sem pavimentação, com 
buracos e erosão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Segundo moradores, dentro do distrito passa o Rio Jiboia, nasce o rio Jussara e o Rio 

Espírito Santo. 
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4.4.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Apenas na sede distrital, em Limeiras I e Bonito existe serviço de coleta pública de resíduos 

sólidos. Tal coleta acontece uma vez na semana nos dois primeiros, e duas vezes em 

Bonito. O serviço é considerado satisfatório, exceto na sede distrital, onde o volume de 

resíduos sólidos acumulado é maior do que a capacidade da caçamba, gerando acúmulo 

e atraindo vetores. Os moradores também relataram que os vizinhos criam pontos de 

acúmulo quando dispõem seus resíduos em dias que não há coleta. 

A queimada é a principal destinação dos resíduos sólidos, não sendo uma prática apenas 

na localidade Limeiras I. Além disso, a disposição em terrenos baldios acontece em Jiboia 

I e II, Boa Vista/Pau Copa, Brejo, Bonito e na Sede. 

Figura 257 - Disposição de resíduos em terrenos baldios (a) Brejo (b) Jiboia I e II 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Só estão disponíveis lixeiras nas ruas das comunidades de Limeiras I e na Sede (Duas 

Vendas). Não se identificou nenhuma iniciativa de reciclagem. 
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Figura 258 - Lixeiras públicas (a) Bonito (b) Sede 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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4.5. DISTRITO PRADOSO 

No distrito de Pradoso os levantamentos ocorreram em duas etapas. No período de 26 a 

28/02/2019 os levantamentos ocorreram na Sede do distrito e nas localidades de Saguim, 

Malhada, Gameleira, Riacho de Teófilo, Outeiro, Lagoa de Maria Clemencia, Laranjeiras, 

Baixão, Cachoeira das Araras e São Joaquim do Sertão e do dia 11 ao dia 12/03/2019, 

foram coletadas respectivamente informações das localidades de Lagoa da Jiboia e Santa 

Helena finalizando assim os levantamentos nas localidades do distrito de Pradoso. O 

Quadro 37 apresenta algumas informações básicas de cada localidade visitada. 

Quadro 37 - Informações básicas das localidades 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Algumas localidades por conterem uma quantidade mínima de residências e estarem 

próximas de outras mais ocupadas, foram agrupadas, como no caso de Gameleira, Jurema 

e Roçadinho. 

4.5.1. Abastecimento de Água 

Das treze localidades visitadas, 11 são contempladas com rede de distribuição da Embasa, 

sendo elas a sede do distrito, Saguim, Malhada, Gameleira, Riacho de Teófilo, Outeiro, 

Lagoa Maria de Clemencia, Laranjeiras, Baixão e São Joaquim do Sertão. O sistema de 

abastecimento de água atende quase toda população residente e, segundo os próprios 

moradores acontece de forma irregular. Os relatos são semelhantes em todas as 

localidades visitadas do distrito. Apenas a localidade de Gameleira não apresentou 

irregularidade no fornecimento, o Quadro 38 traz informações relacionadas ao 

abastecimento de água das localidades visitadas. 

Localidade
Número de 

domicílios

População 

(Hab)
Pessoa de contato 1 (nome) Pessoa de contato 1 (qualificação)

Pradoso (sede) 660 2600 Lucidalva Moreira Santos Agente comunitário de saúde

Saguim 97 390 Telma Viana Moraes Agente comunitário de saúde

Malhada 130 450 Neilza Almeida Santos Agente comunitário de saúde

Gameleira 200 733 Zilda Vieira da Silva Agente comunitário de saúde

Riacho de Teófilo 30 120 Vitório Dias Lemos Agricultor

Outeiro 60 240 Gildásio Rodrigues de Oliveira Comerciante

Lagoa Maria de Clemencia 96 392 Rosane Rocha Santos Agente comunitário de saúde

Laranjeiras 120 350 Maria Aparecida Rocha de Oliveira Agente comunitário de saúde

Baixão 320 1300 Jocélia Jesus Santos Agente comunitário de saúde

Cachoeira das Araras 155 445 Maria da Conceição da Silva Santos Agente comunitário de saúde

São Joaquim do Sertão 180 720 Domingos Lemos Silva Agente comunitário de saúde

Lagoa da Jibóia 45 170 Luziana de Jesus Sousa Agente comunitário de saúde

Santa Helena 35 180 Claudineide Almeida Comerciante



 
 
   

 

 

350 
 

Quadro 38 - Informações dos sistemas de abastecimento de água das localidades de 
Pradoso 

Localidade 
Sistema de 

abastecimento 
Frequência de falta 

d'água 
Qualidade da 

água consumida 

Sede Rede de água da Embasa 3 vezes na semana Boa ou Ótima 

Saguim Rede de água da Embasa 2 vezes por mês Boa ou Ótima 

Malhada Rede de água da Embasa 2 vezes na semana Boa ou Ótima 

Gameleira / Jurema / Roçadinho Rede de água da Embasa Fornecimento regular Boa ou Ótima 

Riacho de Teófilo Rede de água da Embasa 1 vez por mês Boa ou Ótima 

Outeiro Rede de água da Embasa 2 vezes por mês Boa ou Ótima 

Lagoa de Maria Clemencia Rede de água da Embasa 2 vezes por semana Boa ou Ótima 

Laranjeiras Rede de água da Embasa 3 vezes na semana Boa ou Ótima 

Baixão Rede de água da Embasa 2 vezes por semana Boa ou Ótima 

São Joaquim do Sertão Rede de água da Embasa 3 vezes na semana Boa ou Ótima 

Cachoeira das Araras Carro-pipa 3 vezes na semana 

Boa a água do 
carro-pipa 

(Embasa) e ruim a 
água da lagoa 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
 

Figura 259 - Hidrômetro da Embasa em Outeiro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 260 - Lagoa na sede de Pradoso para fins não potáveis e dessedentação de animais 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em campo foram encontrados dois reservatórios, um na localidade de Lagoa de Maria 

Clemencia (elevado desativado, de cimento e com capacidade de 50.000 litros) e outro 

localizado em Saguim (apoiado de cimento com capacidade de 10.000 litros), que abastece 

uma parte da população não atendida pela Embasa. Os moradores dividem a conta de 

água. A Figura 261 e Figura 262 expõem as alternativas de abastecimento identificadas na 

localidade de Saguim, e a Figura 263 mostra o reservatório desativado de Lagoa de Maria 

Clemencia. 

Figura 261 - Reservatório que atende parte da localidade de Saguim 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 262 - Lagoa em Saguim para fins não potáveis e dessedentação de animais 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

Figura 263 - Reservatório desativado em Lagoa de Maria Clemencia 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na localidade de Cachoeira das Araras não existe rede de abastecimento de água, de 

modo que o fornecimento de água se dá através de carro-pipa, que abastece apenas uma 

cisterna da comunidade, o que dificulta o acesso aos demais moradores, principalmente 

os idosos, considerados a maioria da população local. Como alternativa os moradores 

utilizam as cisternas para captação de água da chuva, e uma represa local. De acordo com 

a moradora, a água da represa é utilizada apenas para limpeza geral e lavagem de roupas. 

Os moradores que possuem uma renda maior compram água de carros-pipa particulares, 

que custam aproximadamente R$200 (duzentos reais) - 8.000 litros. Muitas casas dividem 
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o custo do carro-pipa para viabilizar a compra. Quem não tem condições recorre aos 

vizinhos para conseguir água. A Figura 264 ilustra a lagoa que auxilia no abastecimento de 

água da comunidade e a Figura 265 mostra a cisterna para captação da água da chuva da 

escola municipal local.  

Figura 264 - Lagoa utilizada pelos moradores de Cachoeira das Araras 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 265 - Cisterna para captação de água da chuva 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em visita a localidade de Gameleira foram identificadas três torres de equilíbrio (Figura 

266), utilizadas para controlar a pressão da água distribuída pela embasa. 
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Figura 266 - Torre de equilíbrio próximo a comunidade de Gameleira 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.5.2. Esgotamento Sanitário 

Nenhuma localidade do distrito é contemplada com uma rede pública de esgotamento 

sanitário, cabendo à população o uso de fossas absorventes. Algumas áreas apresentam 

realidades mais precárias tendo os efluentes domésticos depositados a céu aberto. Foi 

relatado que algumas casas construídas através de programa da Companhia de 

desenvolvimento e ação regional (CAR) foram contempladas com fossas sépticas, porém 

a equipe não teve acesso às residências. A Figura 267 e a Figura 268 trazem alguns 

registros dos sistemas de disposição final dos efluentes domésticos, observados em todo 

o distrito. 
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Figura 267 - Fossa absorvente em Malhada 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 268 - Fossa absorvente na sede de Pradoso 

 
 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Por se tratar de localidades rurais, todos os despejos oriundos de pias e lavanderias, são 

dispostos na sua maioria no próprio terreno ou a céu aberto (Figura 269 e Figura 270) a 

fim de não saturar a capacidade volumétrica das fossas, poucas residências utilizam a 

fossa como solução para as águas cinza.  
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Figura 269 - Disposição de águas cinza na sede de Pradoso 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
 

Figura 270 - Disposição de águas cinza nas ruas de Malhada 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

 

Figura 271 - Destinação de águas servidas para irrigação em Cachoeira das Araras 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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4.5.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Nenhuma das localidades visitadas apresenta sistema de drenagem de águas pluviais, 

além de a grande maioria não possuir pavimentação. Os maiores problemas relacionados 

a falta de rede pluvial é o aumento da quantidade de buracos nas estradas de acesso e 

nas vias não pavimentadas das localidades quando chove. Puderam ser observadas 

erosões nas laterais de muitas vias, conforme mostram a Figura 272 e a Figura 273. 

  

Figura 272 - Vias não pavimentadas da localidade de Saguim 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

Figura 273 - Vias não pavimentadas da localidade de Laranjeiras 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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4.5.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A única localidade que não é contemplada com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

é Laranjeiras, onde os próprios moradores realizam a queima destes. Foi relatado em 

quase todas as localidades visitadas, que a coleta ocorre apenas na rua principal, 

dificultando o acesso das pessoas que moram em locais mais distantes, principalmente os 

idosos. Como solução a população não atendida acondiciona e realiza queima dos 

resíduos. O Quadro 39 apresenta a relação das comunidades atendidas pelo serviço de 

coleta e a frequência de execução. 

Quadro 39 - Relação de localidades que possuem coleta de resíduos 

Localidade 
Coleta de 
Resíduos 

Frequência 
Percentual de atendimento 

e satisfação 

Sede Sim 
Duas vezes na 

semana 
40% 

Saguim Sim Uma vez na semana 30% 

Malhada Sim Uma vez na semana 30% 

Gameleira Sim 
Duas vezes na 

semana 
30% 

Riacho de Teófilo Sim Três vezes na semana 30% 

Outeiro Sim Três vezes na semana 100% 

Lagoa Maria de Clemencia Sim Três vezes na semana 100% 

Laranjeiras Não - - 

Baixão Sim Uma vez na semana 30% 

Cachoeira das Araras Sim 15 em 15 30% 

São Joaquim do Sertão Sim 
Duas vezes na 

semana 
30% 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em campo foi possível notar que ocorrem descartes aleatórios de resíduos em locais 

indevidos, como pode ser observado na Figura 274 sem Cachoeira das Araras, onde a 

coleta acontece apenas de 15 em 15 dias. 
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Figura 274 - Resíduos espalhados nas ruas de Cachoeira das Araras 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Foi possível observar que a sede do distrito conta com o trabalho de limpeza das ruas, 

conforme mostra a Figura 275, porém, de acordo com a entrevistada, a limpeza acontece 

apenas nas ruas do centro, não atendendo toda a comunidade. 

Figura 275 - Limpeza nas ruas da sede 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Os principais problemas relacionados aos resíduos sólidos em todas as localidades 

visitadas, incluindo a sede do distrito, são os pontos de acúmulo de entulho em alguns 

terrenos baldios. Na Figura 276 é possível observar entulho acumulado ao lado da lagoa 

existente na sede de Pradoso.  
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Figura 276 - Acúmulo de entulho próximo a lagoa 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na localidade de Saguim foi relatado e observado em campo, a presença de uma pedreira 

dentro da localidade, que de acordo com os moradores traz problemas para o local 

relacionados a poeira e barulho de explosões. Outra questão levantada pelos moradores 

é a proximidade do aterro sanitário do município com a comunidade, pois atrai muitas 

moscas e mau cheiro para o local.  

Figura 277 - Pedreira que fica dentro da comunidade de Saguim 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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4.6. DISTRITO BATE PÉ 

Devido à quantidade de localidades identificadas, aproximadamente 20, no distrito de Bate 

Pé os levantamentos ocorreram em duas etapas. No dia 28/02/2019 os levantamentos 

ocorreram nas localidades de Ribeirão, Pedra Mole, Mamão e Braga. Do dia 11 ao dia 

13/03/2019 foram coletadas informações das demais localidades. O Quadro 40 apresenta 

informações básicas de cada localidade visitada. 

Quadro 40 - Características das localidades do distrito de Bate Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Algumas localidades por conterem uma quantidade mínima de residências e estarem 

próximas de outras mais ocupadas, foram agrupadas, como no caso de Matinha e Cutia e 

o agrupamento de São Mateus, Boa Vista e Japão. 

4.6.1. Abastecimento de Água 

Das vinte localidades visitadas, cinco delas são contempladas com o sistema de 

abastecimento de água da Embasa, sendo elas a Sede, Ribeirão, Mamão, Braga e Pau 

Ferro. Segundo os próprios moradores com aspectos qualitativos agradáveis, o 

fornecimento acontece de forma irregular, mesmo contanto com suporte de reservatórios 

em algumas localidades.  

A Figura 278 apresenta o registro realizado na Sede do distrito. 

 

Localidade

Número 

de 

domicílios

População 

(Hab)
Pessoa de contato 1 (nome) Pessoa de contato 1 (qualificação)

Ribeirão 130 480

Pedra Mole 43 170

Mamão 110 380

Braga 42 110

Manoel Antônio 15 57

Poço de Aninha - -

Salobro 300 1700 Gildete Bispo de Oliveira Operador do sistema

Olhos D’água da Serra - - Maria Elza Santos Moradora

Santa Rita 42 140

Poço Comprido II 40 140

Bate Pé (sede) 1000 5000 Norleide Lemos dos Santos Agente comunitário de saúde

Matinha/Cutia 40 160

Poço Comprido I 45 150

Amargoso 29 120 Ademar Lemos Silva Agricultor

Mota 28 150 Marilena Prado Pereira Agente comunitário de saúde

Farinha Molhada I - - Jucélia Pereira Dutra Moradora

Olhos D’água Monteiros 88 250 Wilton Ferreira Agente comunitário de saúde

São Mateus/Japão/Boa Vista 85 400 Ana Lúcia Carlos dos Santos Agente comunitário de saúde

Pau Ferro 30 120 Maria de Lourdes Brito Aposentada

Rita de Cássia Prates Agente comunitário de saúde

Teresa Ferreira Agente comunitário de saúde

Maria Lúcia Santos Figueiredo 

Tereza Moraes

Zélia Fernandes de Novaes Agente comunitário de saúde

Agente comunitário de saúde

Agente comunitário de saúde
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Figura 278 - Reservatório que atende a sede de Bate Pé, Ribeirão e Pau Ferro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na sede de Bate Pé, a quantidade de água fornecida para a comunidade não consegue 

atender a demanda, sendo a alternativa encontrada por parte da população utilizar a água 

de uma lagoa local. Assim, o carro-pipa capta água dessa lagoa e distribui para população. 

Segundo relatos o custo é mais baixo do que a água da concessionária, porém não tem 

tratamento. A Figura 279 mostra a lagoa que auxilia no abastecimento local. 

Figura 279 - Lagoa utilizada como alternativa para o abastecimento local em Bate Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas localidades de Poço de Aninha, Salobro, Amargoso e São Mateus o fornecimento de 

água é através do sistema simplificado da CERB, todos contendo reservatório para 

armazenamento.  Na localidade de Amargoso o sistema possui um reservatório de 10.000 

L que atende somente a 14 residências, as outras 17 residências não têm ligação de rede. 

A água não tem uma qualidade boa, conforme pode ser Figura 280. Em Salobro a água do 
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sistema simplificado é utilizada apenas para beber, e o acesso se dá através de fichas que 

são distribuídas aos moradores pelo operador do sistema. 

Figura 280 - Qualidade da água do poço local de Amargoso 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 281 - Sistema simplificado instalado pela Cerb em Salobro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na localidade de Poço de Aninha o sistema simplificado de água está sem funcionar devido 

a necessidade de manutenção na bomba. Foi localizado ainda outro poço perfurado pela 

Prefeitura que nunca foi utilizado. 
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Figura 282 - Sistema simplificado de água de Poço de Aninha 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Foi possível observar que existem dois sistemas simplificados de abastecimento de água 

nas localidades de Boa Vista e Japão. Contudo, esses sistemas não estão funcionando por 

falta de manutenção. Ambos precisam de uma manta para o dessalinizador. A Figura 283 

apresenta o sistema simplificado de Boa Vista. 

Figura 283 - Sistema Simplificado de Boa Vista 

 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Foi possível observar a realidade dos moradores de Boa Vista, ou seja, uma moradora 

idosa buscando água salobra no local, como pode ser verificado na Figura 284.  
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Figura 284 - Moradora utilizando animais para pegar água no sistema de Boa Vista 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na região do Japão, que também faz parte de São Mateus, onde está implantado o 

segundo sistema simplificado da região (Figura 285), a casa da bomba está comprometida 

devido ao assoreamento do leito do rio. A casa foi construída (Figura 286) do lado do rio 

Ribeirão, que segundo os moradores, quando chove ocupa seu leito maior e tem provocado 

danos à estrutura citada. 

Figura 285 - Sistema Simplifica na localidade de Japão 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 286 - Casa da bomba do poço de Japão 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas localidades que não possuem um SAA ou sistema simplificado da CERB, a fonte que 

garante o abastecimento das comunidades são os poços artesianos e o carros-pipa. 

Contudo, a população informa que este abastecimento ocorre de forma descontínua e 

desigual, uma vez que os caminhões transpõem a água para um único sistema de 

reservação (geralmente as cisternas) tendo a população que se deslocar para levar o 

recurso até suas residências. A Figura 287 e Figura 288 abaixo apresentam as alternativas 

de abastecimento dispostas nas localidades. 

Figura 287 - Carro-pipa abastecendo reservatório que fica ao lado da Escola Municipal em 
Matinha 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 288 - Cisterna para captação de água da chuva em Mota 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

O Quadro 41 abaixo traz informações relacionadas ao abastecimento das localidades 

citadas  

Quadro 41 - Informações relacionadas ao SAA (EMBASA) – Bate Pé 

Localidade 
Sistema de 

abastecimento 
Frequência de falta 

d'água 
Qualidade da 

água consumida 

Ribeirão 
Rede de água da 

Embasa 
2 vezes por semana Boa ou Ótima 

Pedra Mole Cisternas 
Mais de 3 vezes por 

semana 
Boa ou Ótima 

Mamão 
Rede de água da 

Embasa 
2 vezes por mês Boa ou Ótima 

Braga 
Rede de água da 

Embasa e nascente 
2 vezes por mês Boa ou Ótima 

Manoel Antônio Carro-pipa e cisternas 
Mais de 3 vezes por 

mês 
Boa ou Ótima 

Poço de Aninha 
Poço tubular (sistema 
simplificado da Cerb) / 
carro-pipa / cisternas 

Mais de 3 vezes por 
mês 

Boa ou Ótima 

Salobro 
Poço tubular (sistema 
simplificado da Cerb) / 
carro-pipa / cisternas 

1 vez na semana Boa ou Ótima 

Olho D’água da Serra Carro-pipa 2 vezes por mês Boa ou Ótima 

Faz. Santa Rita 
Cisterna, carro-pipa e 

poço artesiano 
Mais de 2 vezes por 

semana 

Boa do carro-pipa 
e ruim do poço 

artesiano que não 
recebe tratamento 

Poço Comprido II 
Cisterna, carro-pipa e 

poço artesiano 
Mais de 2 vezes por 

semana 

Boa do carro-pipa 
e ruim do poço 

artesiano que não 
recebe tratamento 

Sede 
Rede de água da 

Embasa, carro-pipa, 
lagoa 

2 vezes por mês Boa ou Ótima 

Matinha Carro-pipa e cisterna 3 vezes por mês Boa 
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Localidade 
Sistema de 

abastecimento 
Frequência de falta 

d'água 
Qualidade da 

água consumida 

Poço Comprido I Carro-pipa e cisterna 3 vezes por mês Boa 

Amargoso 
Poço tubular (sistema 
simplificado da Cerb) / 
carro-pipa / cisternas 

3 vezes por mês Boa ou Ótima 

Mota Carro-pipa e cisterna 3 vezes por mês Boa 

Farinha Molhada I Carro-pipa e cisterna 3 vezes por mês Boa 

Olho D’água 
Monteiros 

Carro-pipa e cisterna 3 vezes por mês Boa 

São Mateus Carro-pipa e cisterna 3 vezes por mês Boa 

Pau Ferro 
Rede de água da 

Embasa / carro-pipa 
2 vezes por mês Boa 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.6.2. Esgotamento Sanitário 

De acordo com o que foi coletado e identificado, nenhuma das localidades são 

contempladas com Sistema Coletivo de Esgotamento Sanitário (SES), mas cada residência 

aporta o sistema alternativo individual. As Figura 289, Figura 290 e Figura 291 trazem 

exemplos desses sistemas em algumas localidades. 

Figura 289 - Fossa absorvente de uma residência na sede de Bate Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

 

369 
 

Figura 290 - Fossa absorvente de uma residência em Salobro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 291 - Fossa absorvente de uma residência em Braga 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na maioria das localidades visitadas houve relatos da existência de residências que 

descartam os efluentes domésticos oriundos de vaso sanitário a céu aberto, com tubulação 

o mais distante possível de residências. Foi relatado ainda que algumas residências não 

possuem sanitário. Em campo foi possível registrar a presença de sanitários não 

convencionais (Figura 292).  
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Figura 292 - Instalação sanitária de uma residência em Manoel Antônio 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em relação à disposição de águas servidas (oriundas de lavanderias, pias e chuveiros), 

elas são lançadas à céu aberto ou são utilizados para irrigar frutíferas ou plantas, em cada 

residência. A Figura 293, Figura 294 e Figura 295 mostram algumas destas disposições. 

Figura 293 - Disposição de águas servidas em Olhos d'água dos Monteiros 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 294 - Disposição de águas cinza na sede de Bate Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 295 - Disposição de águas cinza na sede de Bate Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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4.6.3. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Com relação à drenagem pluvial, nenhuma localidade detém de sistemas relacionados. 

Não possuem ainda pavimentações, exceto a Sede do distrito, sendo as vias, em sua 

grande maioria, de solo natural exposto. Os maiores problemas relacionados a falta de 

rede pluvial, quando chove, é o aumento da quantidade de buracos nas estradas de acesso 

e nas vias não pavimentadas das localidades. Puderam ser observadas erosões nas 

laterais de muitas vias, conforme mostram a Figura 296 e a Figura 297.  

Figura 296 - Vias não pavimentadas da localidade de Poço de Aninha no distrito de Bate Pé 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 297 - Vias não pavimentadas da localidade de Matinha no distrito de Bate Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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4.6.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

De acordo com os relatos, apenas há serviço de coleta pública na sede do distrito de Bate 

Pé e na localidade de Mamão, com uma frequência de uma a duas vezes na semana. 

Segundo os moradores, esse serviço consegue atender à todas as residências das 

localidades contempladas. Os principais problemas relacionados aos resíduos sólidos, são 

os pontos de acúmulo de entulho em alguns terrenos baldios. Na Figura 298 e Figura 299 

é possível observar entulho acumulado próximo ao posto de saúde, enquanto que na 

Figura 300 observa-se acumulo próximo a escola municipal da sede de Bate Pé. 

Figura 298 - Locais com acúmulo de resíduos em Bate Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 299 - Locais com acúmulo de resíduos em Bate Pé 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 300 - Acúmulo de resíduos próximo a escola municipal 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em campo foi possível observar algumas lixeiras (Figura 301) da concessionária do serviço 

de coleta pública, distribuídas em alguns pontos da sede do distrito. 

Figura 301 - Lixeira da concessionária em uma praça de Bate Pé 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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4.7. DISTRITO SÃO JOÃO DA VITÓRIA (BATUQUE) 

Durante os dias 11 e 12 de março de 2019, as visitas e levantamentos de dados 

abrangeram o distrito de São João da Vitória, contemplando cinco localidades além da 

sede distrital. As informações foram coletadas com auxílio dos Agentes Comunitários de 

Saúde e moradores locais. O Quadro 42, abaixo, apresenta algumas informações básicas 

de cada localidade visitada. 

Quadro 42 - Informações básicas de cada localidade em São João da Vitória 

Localidade 
Nº de 

Domicílios 
População 

(hab) 
Pessoa de Contato Qualificação 

Tabuleiro da Baiana 15 70 Edmércia Rodrigues Agente Comunitária de Saúde 

Vereda do Progresso 90 400 Edmércia Rodrigues Agente Comunitária de Saúde 

Poço Verde 215 700 Dóris Freitas de Oliveira Agente Comunitária de Saúde 

Fazenda Anteiro 30 100 Aldezira Oliveira Agente Comunitária de Saúde 

Corta Lote 170 700 
Iraci Sena Rocha 

Ramos 
Presidente de Associação 

Sede 310 1153 Aldezira Oliveira Agente Comunitária de Saúde 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.7.1. Abastecimento de Água 

Na Sede do distrito, bem como na localidade de Vereda do Progresso o abastecimento de 

água é promovido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), sendo que 

alguns moradores possuem sistemas particulares como poços tubulares escavados ou 

realizam captações em rios, lagos ou nascentes, para fins potáveis e não potáveis. A rede 

de abastecimento de água abrange de 80% a 100% dos moradores das localidades 

citadas, sendo que foi relatado a existência de problemas relacionados ao 

desabastecimento, com uma frequência de até 2 vezes por semana, devido a questões 

técnicas ou por manobras realizadas nas estações elevatórias. A Figura 302, Figura 303 e 

Figura 304, expõem as alternativas de abastecimento identificadas na Sede do distrito e a 

Figura 305 a forma de abastecimento de Vereda do Progresso. 
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Figura 302 - Hidrômetro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 303 - Sistema de captação de água subterrânea 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 304 - Uso de Lagoa para fins não potáveis e dessedentação de animais 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 305 - Hidrômetro instalado em Vereda do Progresso 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

As localidades de Tabuleiro da Baiana, Poço Verde, Fazenda Anteiro e Corta Lote 

demandam de sistemas simplificados de abastecimento da Companhia de Engenharia 

Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), alguns repassados para administração da 

Prefeitura municipal, que contemplam a captação em poços tubulares e um tratamento 

simplificado. É importante destacar que o abastecimento de água de Tabuleiro da Baiana 

provém da captação subterrânea de Corta Lote. Além disso, essas 4 localidades, possuem 

alternativas como as cisternas de captação de águas pluviais (em Fazenda Anteiro, Corta 

Lote e Poço Verde) e captações em nascentes. 

Na Fazenda Anteiro há o abastecimento por carro-pipa, mas moradores afirmam que a 

frequência não supre as demandas existentes, complementando-as com a captação em 

uma nascente próxima. A Figura 306, Figura 307, Figura 308, Figura 309 e Figura 310 

apresentam estas fontes alternativas de abastecimento em suas respectivas localidades. 

Figura 306 - Captação em nascente na Fazenda Anteiro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 307 - Cisterna em Fazenda Anteiro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 308 - Reservação de água de carro-pipa em Fazenda Anteiro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 309 - Captação subterrânea em Corta Lote 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 310 - Cisterna em Poço Verde 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Mesmo com certa variabilidade alternativa de fontes e abastecimento, moradores locais e 

entrevistas relatam que estas fontes não suprem as demandas da população, sejam, estas 

dificuldades, por fatores quantitativos ou qualitativos do recurso. O Quadro 43 apresenta 

algumas informações relacionadas ao desabastecimento e a qualidade das águas 

fornecidas em cada localidade. 

Quadro 43 - Informações relacionadas ao abastecimento de água 

Localidade 
Sistema de 

abastecimento 
Frequência de falta 

d'água 
Qualidade da água consumida 

Tabuleiro da Baiana 
Poço tubular (sistema 
simplificado da CERB) 

Mais 3 vezes na 
semana 

Boa ou Ótima 

Vereda do 
Progresso 

Rede de água da Embasa 
e Poços particulares 

2 vezes na semana Ruim, pois tem cheiro 

Poço Verde 
Poço tubular (sistema 

simplificado da CERB) e 
Cisternas 

1 vez por mês 
Péssima (possui cor, cheiro e/ou 

gosto) 

Fazenda Anteiro 
Poço tubular (sistema 
simplificado da CERB) 

1 vez na semana Boa ou Ótima 

Corta Lote 
Poço tubular (sistema 
simplificado da CERB) 

Mais 3 vezes na 
semana 

Boa ou Ótima 

Sede  1 vez por mês Boa ou Ótima 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Foi constado, nas entrevistas das localidades de Fazenda Anteiro e Corta Lote que, ambas, 

possuíam reservatórios de armazenamento de água, com capacidades de 10.000 L com 

materiais de fibra e de concreto, respectivamente, mas a equipe não conseguiu identificá-

los, em campo, para registro fotográfico de localização e capacidades. 
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4.7.2. Esgotamento Sanitário 

De acordo com o que foi coletado e identificado, nenhuma das localidades são 

contempladas com Sistema Coletivo de Esgotamento Sanitário (SES). Contudo, cada 

residência aporta o sistema alternativo individual, que é o sistema de fossas, identificadas, 

através dos aspectos construtivos, como fossas absorventes. Corta Lote e Fazenda Anteiro 

ainda existem residências que não possuem desse sistema e despejam seus efluentes a 

céu aberto. A Figura 311 e a Figura 312 trazem exemplos desses sistemas em algumas 

localidades. 

Figura 311 - Fossa absorvente na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 312 - Fossa absorvente em precárias condições (Corta Lote) 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em relação à disposição de águas servidas (oriundas de lavanderias, pias e chuveiros), 

estes efluentes são lançados à céu aberto ou lançados com o objetivo de irrigar frutíferas 

ou plantas, em cada residência. A Figura 313, Figura 314 e Figura 315 mostram algumas 

destas disposições. 
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Figura 313 - Disposição de águas servidas em Vereda do Progresso 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 314 - Águas servidas na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 315 - Acúmulo de águas servidas em Corta Lote 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

De acordo com informações cedidas pelos Agentes de Saúde, alguns problemas de saúde, 

relacionados ao contato hídrico, já foram identificados, como diarreia nas localidades de 

Tabuleiro da Baiana e Vereda do progresso. Essa última também já apresentou um surto 

de dengue em 2018, assim como a região de Corta Lote. No Povoado de Poço Verde, 
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alguns moradores reclamam de incômodos no estômago ao consumir água do poço 

tubular. 

4.7.3. Drenagem e manejo de águas pluviais  

Nenhuma das localidades presentes apresenta sistema de drenagem de águas pluviais, 

por, principalmente, a grande maioria não possuir pavimentação. Na localidade de Vereda 

do Progresso, em períodos chuvosos, ocorrem alagamentos e as águas invadem as casas. 

Na área de Corta Lote, por haver declividades nas ruas, ocorrem desmoronamentos de 

terra e processos erosivos nas vias. A Figura 316 apresenta uma situação crítica em uma 

via vicinal. 

Figura 316 - Processo erosivo em Corta Lote 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

A população informou que existem dois rios no distrito, que se encontram sem aporte 

hídrico, o riacho da Pancada no Poço Verde e um riacho, intermitente, na Vereda do 

Progresso. 

4.7.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A única localidade que não é contemplada com os serviços de coleta de resíduos sólidos 

é a Fazenda Anteiro. Nessa comunidade os próprios moradores realizam a queima dos 

resíduos. As demais localidades têm alcance da coleta em uma frequência semanal. 
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Na localidade de Poço Verde a coleta só ocorre nas áreas mais baixas, nas altas, devido 

ao difícil acesso do veículo, a população acondiciona e realiza queima. A Figura 317 

apresenta um dispositivo de acondicionamento de lixo. 

Figura 317 - Compartimento para acondicionamento de resíduos em Corta Lote 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Foi identificado, na Sede do distrito, serviços de limpeza das vias, como pode ser 

observado na Figura 318. 

Figura 318 - Equipamentos de limpeza das vias 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Mesmo com a atividade de coleta ativa, em Corta Lote, ainda são registrados descartes 

aleatórios de resíduos nas vias, como expõe a Figura 319. 
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Figura 319 - Carreamento de resíduos em Corta Lote 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.8. DISTRITO DANTILÂNDIA 

No dia 13/03/2019 foram iniciados levantamentos no distrito de Dantilândia. Este distrito, 

no âmbito da presente pesquisa, é composto das localidades dispostas no Quadro 44 

abaixo, sendo que algumas localidades por conterem uma quantidade mínima de 

residências e estarem próximas de outras mais ocupadas, foram agrupadas, como no caso 

de Tabatinga 1 e 2 e o agrupamento de Roça Nova, Cedro e Sossego. 

Quadro 44 - Informações básicas de cada localidade de Dantilândia 

Localidade 
Nº de 

Domicílios 
População 

(hab) 
Pessoa de Contato 

(nome) 
Qualificação 

Sede 150 750 Mônica de Jesus Santos Agente Comunitária de Saúde 

Tabatinga 1 e 2 23 50 
Creuza de Jesus O. 

Soares 
Agente Comunitária de Saúde 

Lagoa do Torquato 34 130 
Creuza de Jesus O. 

Soares 
Agente Comunitária de Saúde 

Roça Nova, Cedro, 
Sossego 

55 170 Ermira Oliveira Freitas Agente Comunitária de Saúde 

Lagoa Danta 40 155 Ermira Oliveira Freitas Agente Comunitária de Saúde 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

É importante destacar que as informações foram coletadas tanto pelos agentes de saúde 

quanto pela comunidade local. 
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4.8.1. Abastecimento de Água 

Em relação ao abastecimento de água, somente a Sede distrital é contemplada com o 

sistema de abastecimento da Embasa, além de fontes alternativas como aproveitamento 

de águas pluviais e captação subterrânea, por poços particulares. As fontes alternativas 

citadas, acrescidas do abastecimento por carro-pipa, estão presentes nas demais 

localidades, com exceção de Lagoa Danta, que só detém de um sistema simplificado da 

CERB e cisternas. A Figura 320, Figura 321 e Figura 322 apresentam o registro realizado 

na Sede do distrito. 

Figura 320 - Hidrômetro localizado na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 321 - Poço particular na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 322 - Reservatório na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Foi verificado um sistema de reservação na Sede do distrito e na localidade de Lagoa 

Danta, com características que seguem como no Quadro 45. 

Quadro 45 - Características dos reservatórios existentes 

Localidade Tipo Material 
Capacidade 

(L) 
Latitude Longitude Situação 

Lagoa Danta Apoiado Fibra 5.000 -15,1370 -40,9980 Ativo 

Sede Elevado Concreto 20.000 -15,1000 -40,9980 Ativo 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas localidades que não possuem um SAA ou sistema simplificado da CERB, a fonte que 

garante o abastecimento das comunidades, é o carro-pipa, mas a população informa que 

este abastecimento ocorre de forma descontínua e desigual, uma vez que os caminhões 

transpõem a água pra um único sistema de reservação (geralmente as cisternas) tendo a 

população que se deslocar para levar o recurso até suas residências. A Figura 323, Figura 

324, Figura 325 e Figura 326 apresentam as alternativas de abastecimento dispostas nas 

localidades. 
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Figura 323 - Cisterna localizada no Cedro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 324 - Coleta de água de reservatórios vizinhos, no Cedro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 325 - Cisterna na Lagoa do Torquato 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 326 - Reservatório localizado em Lagoa Danta 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

É importante destacar que o reservatório, exposto pela Figura 326, hoje, atende a apenas 

uma parcela da localidade e outra parcela é atendida por outro sistema de captação 

subterrânea. 

Mesmo com carências na continuidade dos fornecimentos (de uma vez no mês a 2 vezes 

na semana), relatos dos entrevistados, em relação à qualidade da água, foram que, quando 

abastecidos, recebem água com qualidade boa, como pode ser observado no Quadro 46. 

Todos esses recursos passam por sistemas de tratamento. 
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Quadro 46 - Características do abastecimento de água nas localidades de Dantilândia 

Localidade Sistema de abastecimento 
Frequência de falta 

d'água 
Qualidade da água 

consumida 

Sede 
Rede de água da Embasa e 

poço particular  
1 vez por mês Boa ou Ótima 

Tabatinga 1 e 2 
Cisterna, carro-pipa e poço 

particular 
2 vezes na semana Boa ou Ótima 

Lagoa do 
Torquato 

Cisterna, carro-pipa e poço 
particular 

2 vezes na semana Boa ou Ótima 

Roça Nova, 
Cedro, Sossego 

Cisterna, carro-pipa e poço 
particular 

3 vezes na semana Boa ou Ótima 

Lagoa Danta 
Poço tubular (sistema 

simplificado da Cerb) e cisternas 
1 vez por mês Boa ou Ótima 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.8.2. Esgotamento Sanitário 

Em relação aos serviços de esgotamento sanitário, nenhuma das localidades de 

Dantilândia possui SES, sendo a alternativa mais abrangente as fossas absorventes, além 

da disposição a céu aberto. Nas localidades de Roça Nova, Cedro, Sossego, Lagoa Danta 

e Lagoa do Torquato ainda são registradas residências que não aportam desse sistema 

citado, destas destaca-se Cedro, por ser a mais distante e pouco povoada. Da Figura 327 

a Figura 329 expõem-se esta alternativa individual de disposição dos efluentes. 

Figura 327 - Fossa absorvente em Lagoa Danta 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 328 - Fossa absorvente na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 329 - Fossa absorvente em Tabatinga 2 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em todo o território povoado de Dantilândia, as águas servidas têm utilidade de irrigar 

plantas e frutíferas ou são dispostas nos terrenos não impermeabilizados das residências, 

como pode ser observado na Figura 330, Figura 331 e Figura 332. 
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Figura 330 - Disposição de águas servidas em Lagoa Danta 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 331 - Área de disposição de águas servidas em Lagoa do Torquato 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 332 - Tubulação de águas servidas em Tabatinga 2 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.8.3. Drenagem e manejo de águas pluviais  

O distrito de Dantilândia não possui sistemas de drenagem de águas pluviais, mesmo que 

a via principal, da Sede, possua pavimentação, o distrito é carente desses sistemas. É 

notória a depreciação das vias de acesso às localidades, por falta dessas infraestruturas. 

4.8.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O distrito não é contemplado com os serviços de coleta de resíduos e a única alternativa 

que a população executa é a queima destes dejetos. Cada morador acondiciona os seus 

resíduos e os queima, nas próprias propriedades. 

Foi relatado, por moradores e por agentes de saúde, que não existem problemas 

relacionados aos resíduos e não há o descarte em vias ou terrenos à céu aberto. 
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4.9. DISTRITO VEREDINHA 

Nos dias 13 e 14 de março de 2019, a visita e levantamento de dados abrangeram a Sede 

do Distrito e as localidades de Lagoa de Melquiades, Baixa Seca e Baixão. 

Nestes locais, além da presença do técnico da Fundação Escola Politécnica e do guia da 

Prefeitura, também estiveram presentes moradores e agentes de saúde, que informaram 

através da aplicação de questionário, informações sobre a situação do saneamento básico 

nos seus respectivos povoados (Quadro 47). 

Quadro 47 - Características das localidades de Veredinha 

Localidade 
Número 

de 
Domicílios 

População 
(hab) 

Pessoa de Contato (nome) Qualificação 

Sede 440 1760 
Joselane Trindade Porto 

Lacerda 
Agente de Saúde  

Baixão 54 230 
Rosemeire Medeiros de 

Moraes 
Agente de Saúde  

Lagoa de 
Melquiades 

197 788 Luciene Santos Freitas Agente de Saúde  

Baixa Seca 30 88 
Maria Teresa de Oliveira 

Pereira 
Agente de Saúde  

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 

4.9.1. Abastecimento de Água 

Na Sede do Distrito o abastecimento é realizado por meio da Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento (Embasa) e por meio de poços particulares. O sistema da Embasa foi 

instalado a algum tempo, porém só recentemente foi iniciada a operacionalização. 

Nas localidades de Lagoa de Melquiades, Baixa Seca e Baixão, o fornecimento se dá por 

meio de reservatório da Cerb (Figura 333) poços particulares (Figura 334) e carros-pipas 

que abastecem as cisternas para captação de águas pluviais (Figura 335). 

A localidade de Lagoa de Melquiades considera a qualidade da água péssima, com cor 

amarelada e em algumas épocas chegam a encontrar larvas de insetos na mesma. 
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Figura 333 - Reservatório da CERB para abastecimento da comunidade 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 

 

Figura 334 - Poço particular para captação de água 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 

Figura 335 - Cisterna para captação de águas de chuva 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 

Nas localidades visitadas foram identificados os reservatórios em operação descritos no 

Quadro 48, com informações sobre características e localização geográfica. 
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Quadro 48 - Reservatórios de distribuição de água em Veredinha 

Localidade Tipo Material Capacidade Latitude Longitude 

Sede Apoiado Fibra 10.000 -15,211027 -41,083812 

Baixa Seca Apoiado Fibra 10.000 -14,294884 -41,068792 

Lagoa de 
Melquiades 

Apoiado Fibra 
10.000 

-15,271180 -41,045338 
5.000 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 

4.9.2. Esgotamento Sanitário 

Com ao esgotamento sanitário, grande parte das residências possuem soluções individuais 

de disposição final, uma vez que a sede e os povoados não possuem rede para coleta e 

tratamento do esgoto. 

Conforme observado em campo, os efluentes oriundos dos vasos sanitários são 

direcionados para as fossas absorventes. Geralmente é um buraco escavado no chão, com 

tampa de concreto (Figura 336). 

Figura 336 - Fossa absorvente com tampa de concreto 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 

Na localidade de Lagoa de Melquiades existem casos pontuais de lançamento de esgoto 

a céu aberto, porém não foi possível inspecionar esses locais devido à dificuldade de 

acesso. 

Os efluentes oriundos de pias, lavanderias e chuveiros, tecnicamente definidos como 

águas servidas, são geralmente dispostos no próprio terreno a fim de não saturar a 

capacidade volumétrica das fossas e/ou contribuir com irrigação de frutíferas, hortaliças ou 

outras plantas cultivadas no quintal das casas (Figura 337). 
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Figura 337 - Lançamento de efluentes para o quintal da residência 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 

4.9.3. Drenagem e manejo de águas pluviais  

Nas comunidades visitadas, tanto em zona urbana e rural, não foram identificadas 
infraestruturas para drenagem de águas pluviais, como canais de drenagem, bueiros, entre 
outros. 

 

4.9.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Nos povoados visitados para diagnóstico, apenas na sede do distrito e no povoado de 

Lagoa de Melquiades, existe a coleta pública de resíduos sólidos, porém ela é 

considerada insuficiente para a população, passando apenas uma vez na semana e por 

vezes quinzenalmente. Os moradores reclamam que o veículo de coleta deixa cair resíduos 

nas ruas durante a coleta. A população utiliza medidas alternativas para o descarte no 

resíduo produzido, tais como a queima desse material (Figura 338).  

Figura 338 - Local para queima de resíduos sólidos produzidos 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP (2019) 
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4.10. DISTRITO IGUÁ 

Devido à quantidade de localidades identificadas, aproximadamente 20, no distrito de Iguá 

os levantamentos ocorreram em duas etapas. No dia 14/03/2019 os levantamentos 

ocorreram na Sede do distrito e na localidade de São José (Pé de Galinha) e, na segunda 

etapa, do dia 19 ao dia 22/03/2019 foram coletadas informações das demais localidades. 

O Quadro 49 apresenta algumas informações básicas de cada localidade visitada. 

Quadro 49 - Informações básicas das localidades de Iguá 

Localidade 
Nº de 

Domicílios 
População 

(hab) 
Pessoa de Contato Qualificação 

Sede 290 1075 Alba Maria Souza Oliveira 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Tesoureiro   Alba Maria Souza Oliveira 
Agente Comunitário de 
Saúde 

São José (Pé de 
Galinha) 

243 700 Jeane Viana da Silva 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Lagoa do Juazeiro/Ass. 
Lagoa Nova 

145 554 José Ângelo de Lemos 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Baixão do Iguá 20 60 Genilton Silva Matos Lavrador 

Quatis dos Fernandes 20 70 José Cardoso Lavrador 

Fazenda Lagoa do Boi   Carla Cristina Amaral Cabeleleira 

Crioulos 12 35 Dalva Prado Almeida 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Furadinho/Mata de 
Cipó/Lagoa de Faustino 

119 423 Maria Ferreira de Matos Agente Rural 

Campo Formoso 80 240 Dalva Prado Almeida 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Lagoa formosa 1 212 700 José Cristiano 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Lagoa José Luiz 248 990 Vitória Adalva da Silva Queiroz 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Cachoeira dos Porcos 50 200 José Goncalves de Jesus Aposentado 

Batuquinho 18 54 Vitoria Adalva da Silva Queiroz 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Lagoa Formosa 
2/Cavalo Morto 

125 510 Vivaldo Paiva Santos 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Quatis da Fumaça 70 293 Solange Mendes de Souza Dona de Casa 

Rancho Alegre 90 270 José Cristiano 
Agente Comunitário de 
Saúde 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.10.1. Abastecimento de Água 

Das vinte localidades visitadas, foi constatado que cinco delas são contempladas com o 

sistema de abastecimento de água (SAA) da concessionária local (Embasa), sendo elas a 
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Sede distrital, São José, Fazenda Lagoa do Boi, Lagoa José Luiz e Tesoureiro. Mesmo 

com o registro de alguns poços particulares na comunidade de São José, a única forma de 

abastecimento, desses povoados, é através do SAA, que atende a toda população 

residente e, segundo os próprios moradores, acontece de forma contínua, mesmo se 

tratando de sistemas diretos (sem nenhum tipo de reservação), e com aspectos qualitativos 

agradáveis. 

O Quadro 50 abaixo traz informações relacionadas ao abastecimento destas cinco 

localidades citadas, e a Figura 339, Figura 340, Figura 341 e Figura 342 contemplam o 

levantamento fotográfico dos serviços de abastecimento de água nas mesmas. 

Quadro 50 - Informações relacionadas ao SAA (Embasa) - Iguá 

Localidade Sistema de abastecimento 
Frequência de 

falta d'água 

Qualidade da 
água 

consumida 

Sede Rede de água da Embasa 1 vez na semana Boa ou Ótima 

São José (Pé de 
Galinha) Rede de água da Embasa 

1 vez por mês Boa ou Ótima 

Lagoa do Boi Rede de água da Embasa 1 vez por mês Boa ou Ótima 

Lagoa José Luiz Rede de água da Embasa 1 vez por mês Boa ou Ótima 

Tesoureiro Rede de água da Embasa 1 vez por mês Boa ou Ótima 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 339 - Hidrômetro instalado em residência no Tesoureiro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 340 - Hidrômetro na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 341 - Hidrômetro em Lagoa do Boi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 342 - Hidrômetro em Lagoa José Luiz 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

No limite entre a Sede do distrito e a localidade de Tesoureiro, foi identificada, nas 

coordenadas 14º56’28”S e 40º56’46”W, uma Lagoa, sem nenhum equipamento de 
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captação e adução. Alguns moradores informaram que é utilizada somente para fins de 

recreação e dessedentação de animais. A Figura 343 expõe esse recurso hídrico citado. 

Figura 343 - Lago entre a Sede e Tesoureiro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

As demais localidades, que não são contempladas com a rede da Embasa, são 

abastecidas através de fontes alternativas variando entre quatro tipos, que podem ser 

observados de acordo com o Quadro 51. O quadro correlaciona cada localidade com a 

fonte de abastecimento identificada em campo. 

Quadro 51 - Relação das localidades e respectivas fontes alterativas de abastecimento em 
Iguá 

Localidade Alternativa de abastecimento 

Lagoa do Juazeiro/Ass. Lagoa Nova 
Sistema 

Simplificado  
Cisterna Carro-pipa  

Baixão do Iguá 
Sistema 

Simplificado  
Cisterna Carro-pipa Poço tubular 

Quatis dos Fernandes 
Sistema 

Simplificado  
Cisterna Carro-pipa 

Poço tubular 

Crioulos 
Sistema 

Simplificado  
Cisterna  Poço tubular 

Furadinho/Mata de Cipó/Lagoa de 
Faustino 

 Cisterna Carro-pipa 
Poço tubular 

Campo Formoso 
Sistema 

Simplificado 
Cisterna  Poço tubular 

Lagoa Formosa  Cisterna Carro-pipa  

Cachoeira dos Porcos 
Sistema 

Simplificado 
Cisterna Carro-pipa  

Batuquinho   Carro-pipa Poço tubular 

Lagoa Formosa 2/ Cavalo Morto  Cisterna Carro-pipa  

Quatis da Fumaça  Cisterna Carro-pipa Poço tubular 

Rancho Alegre 
Sistema 

Simplificado 
Cisterna Carro-pipa  

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Apesar dessa variabilidade, de fontes de abastecimento, a oferta de água é insuficiente no 

suprimento de algumas localidades. Em Lagoa do Juazeiro e Assentamento Lagoa Nova 

cerca de 40% da população não tem acesso ao recurso oriundo do poço tubular. Mesmo 

com a instalação de um novo poço, em Lagoa do Juazeiro, a comunidade não consegue 

suprir às suas demandas, pois acusam má qualidade das águas desses poços tubulares. 

A Figura 344 e Figura 345 trazem alguns registros das fontes de abastecimento 

identificadas nessas localidades. 

Figura 344 - Cisterna em Lagoa do Juazeiro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 345 - Novo sistema simplificado de captação subterrânea (Cerb) 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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É importante destacar que são duas localidades bastante próximas, que, devido ao fato de 

o Assentamento Lagoa Nova possuir poucas residências, foram levantados os dados em 

consonância. 

Com a inconstância no abastecimento, por carro-pipa, a população aproveita água da 

chuva, aplicando o simples tratamento com adição de água sanitária. 

Foi possível identificar, como expõe a Figura 346, um sistema simplificado de captação de 

água subterrânea, na localidade de Quatis dos Fernandes, que, além do sistema de 

captação, aportava um reservatório com capacidade de 10.000 L. Este sistema é de posse 

e operado pela Prefeitura municipal. 

Figura 346 - Sistema simplificado de captação de água subterrânea – Quatis dos Fernandes 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em entrevista com morador do Baixão do Iguá, foi possível identificar que há uma 

criticidade significativa, com relação ao atendimento de água. Na comunidade mais da 

metade dos moradores sofrem por não disporem de alternativas ao abastecimento, 

principalmente a população mais idosa que tem dificuldades de acesso às áreas 

destinadas ao acúmulo de água do carro-pipa. Mesmo com a carência no abastecimento, 

os relatos qualificam a água como boa ou ótima. A Figura 347 e a Figura 348 expõem, 

respectivamente, a cisterna de aproveitamento de água pluvial (que servem para 

reservação de água de carro-pipa) e um poço tubular residencial que auxilia no 

abastecimento humano. 
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Figura 347 - Cisterna em Baixão do Iguá 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 348 - Poço particular em Baixão do Iguá 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Ainda nesta localidade, foi identificado um sistema simplificado de captação subterrânea 

com chafariz, construído pela CERB, que, de acordo com moradores locais, nunca operou 

(por falha mecânica ou por vazão insuficiente). Este sistema pode ser observado na Figura 

349. 
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Figura 349 - Sistema simplificado de captação subterrânea, desativado – Baixão do Iguá 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

As características desse sistema podem ser observadas no Quadro 49, que traz 

informações de reservatórios instalados no distrito de Iguá. 

A comunidade quilombola de Furadinho também possui como única alternativa coletiva de 

abastecimento o carro-pipa, que não distribui igualitariamente por todas as residências, 

abastecendo um único reservatório (geralmente uma cisterna cadastrada), para que a 

população se desloque até o local e transponha a água até suas residências. A Figura 350 

mostra uma cisterna que aporta dois usos, a captação de água e reservação de água dos 

Carros-pipa. 

Figura 350 - Cisterna em Furadinho 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em Campo Formoso a principal forma de abastecimento é um poço tubular, que foi 

vistoriado e apresenta-se em condições precárias, devido ao estado de conservação, 

isolamento e manutenção dos equipamentos. Além desta fonte, foi identificado um 
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reservatório, desativado, que fazia parte de um sistema de abastecimento da CERB. A 

Figura 351 e a Figura 352 expõem, respectivamente, o sistema de abastecimento de 

Campo Formoso e o reservatório desativado. 

Figura 351 - Captação subterrânea que abastece a localidade de Campo Formoso 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 352 - Reservatório desativado em Campo Formoso 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

A região que abrange Lagoa Formosa 2 e Cavalo Morto também sofrem com a 

descontinuidade do abastecimento, uma vez que uma parcela dos moradores só tem 

acesso ao abastecimento por carro-pipa e por sistemas de captação de água da chuva. Foi 

constatado que cerca de 60% da comunidade não é atendida por ambos os sistemas. Nas 

áreas que foram visitadas, em Lagoa formosa, não foi possível observar nenhum 

mecanismo de reservação ou sistema de captação de água. 
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No momento da visita à localidade de rancho Alegre, foi observada a chegada do carro-

pipa para abastecimento da comunidade (como pode ser visto na Figura 353), mas estes 

veículos não realizam o serviço de acordo com a quantidade e distribuição espacial das 

residências. A logística do carro-pipa efetiva-se de modo que todo recurso é depositado 

em reservatórios residenciais na entrada da localidade, tendo uma parcela da comunidade 

que se deslocar até os pontos de entrega do carro-pipa, estratégicos, para transpor a água 

até suas residências. 

Figura 353 - Abastecimento da comunidade de Rancho Alegre, por carro-pipa 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na localidade de Lagoa Formosa 1 foi registrado o sistema de reservação de água, 

abastecido pelo carro-pipa, onde parte da comunidade se desloca para captar água, em 

condições precárias, como pode ser visto na Figura 354. 
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Figura 354 - Sistema de reservação de água de Carros-pipa 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

De modo geral, as localidades que não são contempladas com a rede de abastecimento 

de água da Embasa apresentam-se em déficits quantitativos e qualitativos em relação às 

fontes alternativas de abastecimento coletivo. O Quadro 52 apresenta informações 

relacionadas a estes déficits. 

Quadro 52 - Informações relacionadas ao abastecimento de água, nas localidades 

Localidade 
Frequência de 

falta d'água 
Qualidade da água consumida 

Lagoa do Juazeiro/Ass. Lagoa 
Nova 

Mais de 3 vezes na 
semana 

Péssima (possui cor, cheiro e/ou gosto) -A 
água do poço tubular 

Baixão do Iguá 2 vezes por mês Boa ou Ótima 

Quatis dos Fernandes 1 vez por mês Boa ou Ótima 

Crioulos 1 vez por mês Boa ou Ótima 

Furadinho/Mata de Cipó/Lagoa de 
Faustino 

Mais de 3 vezes na 
semana 

Boa ou Ótima 

Campo Formoso 1 vez por mês Boa ou Ótima 

Lagoa formosa 1 
2 vezes na 
semana 

Boa ou Ótima 

Cachoeira dos Porcos 
Mais de 3 vezes na 
semana 

Péssima (possui cor, cheiro e/ou gosto) -A 
água do poço tubular 

Batuquinho 
Mais de 3 vezes na 
semana 

Boa ou Ótima 

Lagoa Formosa 2/Cavalo Morto 
Mais de 3 vezes na 
semana 

Boa ou Ótima 

Quatis da Fumaça 
2 vezes na 
semana 

Boa ou Ótima 

Rancho Alegre 
Mais de 3 vezes na 
semana 

Boa ou Ótima 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Durante os levantamentos realizados, no distrito de Iguá, puderam ser observados alguns 

reservatórios em situações ativas, desativados e reservatórios destinados à 

dessedentação de animais, como no caso da comunidade quilombola de Crioulos. O 

Quadro 53 traz as informações de cada reservatório observado nas localidades. 

Quadro 53 - Informações dos reservatórios identificados 

Localidade Tipo Material 
Capacidade 

(L) 
Latitude Longitude Situação 

Lagoa do Juazeiro/Ass. 
Lagoa Nova 

Elevado Fibra 20.000 -14,988 -41,002 Ativo 

Baixão do Iguá Apoiado Fibra 5.000 -14,925 -40,980 Desativado 

Baixão do Iguá Apoiado Fibra 5.000 -14,925 -40,980 Desativado 

Quatis dos Fernandes Apoiado Fibra 10.000 -14,903 -40,950 Ativo 

Crioulos Apoiado Fibra 10.000 -15,035 -41,093 Ativo 

Batuquinho Apoiado Fibra 5.000 -15,013 -40,944 Ativo 

Campo Formoso Elevado Fibra 20.000 -15,025 -41,101 Desativado 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

4.10.2. Esgotamento Sanitário 

Nenhuma localidade do distrito é contemplada com uma rede pública de esgotamento 

sanitário, cabendo à população o uso de fossas que, de acordo com os aspectos 

construtivos, foram caracterizadas como fossas absorventes. Além dessas soluções, em 

algumas áreas apresentam realidades mais precárias, nas quais os efluentes domésticos 

são depositados a céu aberto. 

Nas localidades de Lagoa do Juazeiro, Assentamento Lagoa Nova, Baixão do Iguá, Quatis 

dos Fernandes, Crioulos, Lagoa Formosa 2, Cavalo Morto e Rancho Alegre algumas 

residências ainda não possuem banheiros com instalações convencionais, abrangendo até 

40% no Assentamento Lagoa Nova e na comunidade quilombola de Crioulos.  

É importante destacar que, de acordo com informações cedidas, algumas residências, que 

não detém de banheiros convencionais, possuem banheiros secos, como no caso do 

Assentamento Lagoa Nova, Crioulos, Campo Formoso e Rancho Alegre. 

Da Figura 355 a Figura 358 são trazidos alguns registros desses sistemas de disposição 

final dos efluentes domésticos, visualizados em todo o distrito. 
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Figura 355 - Fossa absorvente na localidade de Batuquinho 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 356 - Fossa absorvente sem tamponamento adequado, em Cachoeira dos Porcos 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 357 - Fossa absorvente, sob banheiro, em Lagoa Formosa 2 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 358 - Fossa absorvente na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Por se tratar de localidades rurais, todo o efluente oriundo de lavanderias, pias, lavatórios, 

águas de banho (águas servidas), são encaminhados e destinados ao próprio terreno. 

Esses efluentes, com pouca concentração de patógenos, são utilizados para irrigar plantas 

e frutíferas cultivadas. Quando não ocorre essa alternativa de disposição, estes são 

lançados nas vias, como no caso das localidades de Lagoa do Boi, Lagoa do Juazeiro e 

na Sede do distrito. Da Figura 359 a Figura 363 são trazidos alguns registros dessas 

destinações, pelas comunidades. 

Figura 359 - Destinação de águas servidas para irrigação 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 360 - Tubulação de águas servidas em Furadinho 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 361 - Disposição de águas servidas em Lagoa do Boi 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 362 - Disposição de águas servidas em Lagoa do Juazeiro 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 363 - Disposição de águas servidas na Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Além dos padrões de destinações de águas servidas observados em todas as localidades, 

foi feito um registro do escoamento de efluentes, na via principal, de um banheiro público 

localizado ao lado da creche municipal, na Sede do distrito (Figura 364). Moradores 

afirmam que este banheiro não recebe mais a manutenção devida. 
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Figura 364 - Escoamento de efluentes do banheiro público 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Mesmo com algumas anormalidades relacionadas aos serviços relatados, são poucos os 

registros de doenças de veiculação hídrica nesse distrito. São verificados apenas casos 

isolados de verminoses em Lagoa do Juazeiro, Rancho Alegre e Assentamento Lagoa 

Nova e um surto de dengue, em anos passados, nas localidades de Rancho Alegre e Lagoa 

Formosa 2. 

4.10.3. Drenagem e manejo de águas pluviais  

Com relação à drenagem pluvial, nenhuma localidade detém de sistemas de coleta, pois 

as localidades não possuem pavimentações, exceto a Sede do distrito. A maioria das 

localidades possuem vias de solo natural exposto. Mesmo com algumas vias 

pavimentadas, de acordo com moradores, em algumas vias da Sede há a invasão de águas 

pluviais nas residências. 

Nas localidades de Rancho Alegre, Quatis da Fumaça, Cachoeira dos Porcos e Lagoa 

Formosa 1 a equipe pôde obter informações de que ocorrem alagamentos em períodos 

chuvosos. Devido às visitas ocorrerem nesse período, puderam ser registrados algumas 

dessas situações, que podem ser observadas na Figura 365 e Figura 366. 
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Figura 365 - Alagamento em via de acesso entre Cachoeira dos Porcos e Lagoa Formosa 1 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 366 - Processo erosivo em Rancho Alegre 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Além de alagamentos registrados, em Rancho Alegre puderam ser observados alguns 

processos erosivos e desmoronamentos de maciços de terra, como mostra a Figura 366.  

Em toda a via principal desta localidade, os moradores escavaram um canal com largura 

aproximada de um metro, para escoamento superficial, mas este mecanismo vem sendo 

subutilizado devido às obstruções por vegetação ou solo que é carreado. 

Somente um rio próximo foi identificado, o riacho dos Quatis (na localidade de Quatis dos 

Fernandes), que se apresenta sem nenhum aporte hídrico. 
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4.10.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Em quatro localidades há o serviço de coleta de resíduos, com uma frequência semanal. 

Segundo os moradores, esse serviço consegue atender à todas as residências das 

localidades. O Quadro 54 apresenta a relação das comunidades atendidas pelo serviço de 

coleta e a frequência de execução. 

Quadro 54 - Relação de localidades que possuem coleta de resíduos - Iguá 

Localidade 
Coleta de 
Resíduos 

Frequência 
Percentual de atendimento 

e satisfação 

Sede Sim Uma vez na semana 100% 

São José (Pé de Galinha) Sim Uma vez na semana 100% 

Lagoa do Boi Sim Uma vez na semana 100% 

Lagoa José Luiz Sim Uma vez na semana 100% 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Mesmo com a coleta ativa e compartimentos de acondicionamento, distribuídos na Sede 

do distrito (como exposto na Figura 367), a agente de saúde Alba Maria Souza Oliveira 

afirmou que ainda ocorrem descartes aleatórios de resíduos em locais indevidos. 

Figura 367 - Dispositivo para acondicionamento de resíduos da Sede do distrito 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Como pode ser observado na Figura 368, na localidade de São José, foi registrado o 

acondicionamento de resíduos, para posterior coleta, em um local inapropriado, podendo 

acarretar em uma difusão destes resíduos pelas vias, vindo a gerar problemas de saúde 

pública. 
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Figura 368 - Acondicionamento dos resíduos para posterior coleta, em São José 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

As demais localidades adotam soluções individuais para o descarte dos resíduos, 

realizando a queima (solução adotada em todas as localidades, por parcela de cada 

população) ou o descarte em locais, muitas vezes inapropriados. O descarte indevido 

ocorre muitas vezes a céu aberto ou terreno baldio, como relatado por moradores das 

localidades de Lagoa do juazeiro, Assentamento Lagoa Nova, Crioulos, Campo Formoso, 

Lagoa formosa, Batuquinho e Rancho Alegre. A Figura 369 mostra um local destinado à 

queima de resíduos, nas proximidades de Quatis dos Fernandes. 

Figura 369 - Queima de resíduos em Quatis dos Fernandes 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Destas localidades, as áreas em que não é realizada a queima, foi possível obter relatos 

de acúmulos de resíduos em vias, à exemplo da Lagoa do Juazeiro, Assentamento Lagoa 

Nova, Crioulos e Rancho Alegre. Esse acúmulo pode acarretar a atração de vetores e 

poluição dos ambientes e, posterior, carreamento pelas águas das chuvas. 

  



 
 
   

 

 

418 
 

4.11. DISTRITO CERCADINHO 

No dia 14 de março de 2019, foram realizadas visitas para diagnóstico e levantamento de 

informações sobre a situação do saneamento básico do distrito de Cercadinho. As visitas 

abrangeram a sede e povoados da zona rural. Foram visitadas as localidades de Fazenda 

Salitre, Fazenda Cortesia/Campo Grande e os assentamentos de reforma agrária Olhos 

D´água, Fazenda Cobras/Monte das Oliveiras, Mutum Agrovila I, Mutum Agrovila II, Lagoa 

de Caldeirão e Cipó.  

Nesses locais além da presença do técnico da Fundação Escola Politécnica e do guia da 

Prefeitura, também estiveram presentes moradores e agentes de saúde locais, que 

informaram a situação do saneamento básico nos seus respectivos povoados (Quadro 55).  

Quadro 55 - Características das localidades de Cercadinho 

Localidade 
No. de 

domicílios  
População 
estimada 

Pessoas de Contato Qualificação 

Sede 330 1500 Claudia Santana Prado Agente de saúde 

Salitre 40 100 Selma Evangelista de Almeida Agente de saúde 

Cortesia/Campo Grande 30 80 Selma Evangelista de Almeida Agente de saúde 

Olhos D´água 35 50 Aline de Souza Pereira Agente de saúde 

Cobras/Monte das 
Oliveiras 65 250 Aline de Souza Pereira 

Agente de saúde 

Mutum I 50 120 Sinalva Santos Souza Agente de saúde 

Mutum II 38 150 
Marialva Moreira Pinto de 

Oliveira 
Agente de saúde 

Caldeirão 120 550 Marcos Antônio Carvalho Lavrador 

Cipó 53 150 Zildete Fortunato da França Agente de saúde 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.11.1. Abastecimento de Água 

Neste distrito o abastecimento de água é realizado de forma autônoma, por meio de 

sistemas simplificados com poço artesiano (Figura 370 e Figura 371), por carro-pipa, 

cisternas para coleta de água de chuva (Figura 372 e Figura 373), e por de açudes e 

barragens.  
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Figura 370 - Sistema simplificado de abastecimento em Faz. Salitre 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 371 - Poço artesiano em Assentamento Caldeirão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 372 - Cisterna de placas em Faz. Salitre 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 373 - Cisterna de lona em Assentamento Mutum II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em todas as localidades, com exceção da Sede distrital, Mutum I, Cipó e Caldeirão, o 

abastecimento de água é realizado através de carro-pipa e coleta de água de chuva em 

cisternas. A água dos carros-pipa também é armazenada nas cisternas ou em caixas 

d´água e tanques adquiridos pelos próprios moradores, como no caso do Assentamento 

Monte das Oliveiras e Povoado de Mutum II. Essas duas localidades não foram 

contempladas com cisternas, e sua condição de armazenamento da água da chuva é 

apresentada na Figura 374 e Figura 375 e na uma vez que muitas famílias ainda não foram 

beneficiadas com cisternas. 

Figura 374 – Armazenamento em caixas d´água no Assentamento Monte das Oliveiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 375 - Armazenamento em caixas d´água no Assentamento Mutum II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Grande parte das famílias da zona rural ainda vivem em situação de restrição hídrica e 

constante ameaça de falta d´água, estando à mercê da chegada dos carros-pipa, que 

muitas vezes é insuficiente, e da ocorrência de chuvas, que por sua vez são pouco 

frequentes, devido à característica árida e seca da região. 

Em todas as localidades, com exceção do assentamento Mutum II, foram identificados 

poços tubulares para captação de água. No entanto, grande parte dos mesmos encontram-

se desativados ou com operação comprometida por falta de equipamentos, ou falta de 

manutenção, de forma que, apenas na sede distrital, Cipó, Mutum I, Salitre e Caldeirão, 

encontramos estes sistemas em funcionamento satisfatório. 

No povoado de Fazenda Salitre o equipamento de dessalinização não funciona por falta 

de reparos, impossibilitando a utilização da água para consumo humano. Nas localidades 

de Cortesia/Campo Grande e Olhos D´água os poços artesianos também não estão em 

funcionamento devido à falta de equipamentos para bombeamento da água e por 

problemas de vazamento da tubulação (Figura 376). 
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Figura 376 - Poço artesiano desativado em Cortesia/Campo Grande 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

No assentamento de Monte das Oliveiras existem dois poços, sendo que um foi escavado 

recentemente e não apresentou a vazão esperada para atender à demanda local, e o outro, 

que pertencia à antiga sede da fazenda ocupada, apresenta boa vazão, no entanto falta 

equipamento para bombeamento; que foi levado para conserto por técnicos da Prefeitura 

e nunca retornou ao local. 

Nas localidades visitadas foram identificados os reservatórios em operação descritos no 

Quadro 56, que traz informações sobre características e localização geográfica deles. 

Quadro 56 - Reservatórios de distribuição de água em Cercadinho 

Localidade Tipo Material Capacidade Latitude Longitude 

Sede 

Apoiado Fibra 30.000 -15,44324 -41,07206 

Apoiado Fibra/cimento 40.000 -15,44331 -41,06966 

Apoiado Cimento 15.000 -15,44552 -41,07137 

Salitre Apoiado Fibra 30.000 -15,4750 -41,0867 

Olhos D´água Elevado Fibra 5.000 -15,38714 -40,98644 

Caldeirão Apoiado Fibra 10.000 -15,32848 -41,02109 

Cipó Apoiado Fibra 10.000 -15,33597 -41,0495 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na sede do distrito de Cercadinho a água de abastecimento das residências é oriunda de 

poço tubular localizado na periferia da cidade, em local de condição geográfica que 

favorece o acúmulo e a minação de água (Figura 377). O poço apresenta boa vazão e 

aparentemente atende à demanda hídrica da localidade. 
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Figura 377 - Área de localização do poço tubular que abastece a sede de Cercadinho 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

No local em que o sistema de captação a água é bombeada para abastecer os três 

reservatórios (Figura 378, Figura 379 e Figura 380) que se encontram no perímetro urbano 

da localidade. Desses reservatórios, dois são responsáveis por abastecer os domicílios e 

o terceiro é utilizado principalmente para abastecimento do posto de saúde, localizado ao 

lado do mesmo. O fornecimento é realizado de forma direta para as residências, que se 

encontram interligadas aos locais de armazenamento através de rede de distribuição. 

Figura 378 - Reservatório de distribuição de água na sede 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 379 - Reservatório II de distribuição de água da Sede 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 380 - Reservatório de distribuição de água para Posto de Saúde 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Moradores e o próprio técnico operador do sistema simplificado, Isaac França da Silva 

relataram que a água é fornecida sem tratamento e de forma intermitente, devido à grande 

demanda. O desequilíbrio entre oferta e demanda exige a realização de manobras de 

rodízio no fornecimento de água para as diferentes zonas do povoado, impondo restrição 

na disponibilidade hídrica e ocasional falta d´água. 

4.11.2. Esgotamento Sanitário 

Com relação ao esgotamento sanitário, parte das residências possuem soluções 

individuais de disposição final, uma vez que nenhum dos povoados, ou mesmo a sede, 

possuem rede para coleta e tratamento do esgoto. 

Conforme observado em campo, os efluentes oriundos dos vasos sanitários são 

direcionados para as fossas absorventes existente (Figura 381).  
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Figura 381 - Fossa absorvente com tampa de cimento 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 382 - Fossa absorvente com tampa de lona 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

As fossas absorventes constituem um sistema que não é recomendado devido ao risco 

eminente de contaminação do solo, do lençol freático e até mesmo da água de poços 

tubulares, devendo ser construído a uma distância mínima do mesmo para evitar riscos de 

salubridade à saúde humana.  

Os efluentes oriundos de pias, lavanderias e chuveiros, tecnicamente definidos como 

águas servidas, são geralmente dispostos no próprio terreno a fim de não saturar a 

capacidade volumétrica das fossas. A prática também contribui com irrigação de plantas 

frutíferas, hortaliças ou outras plantas cultivadas no quintal das casas (Figura 383 e Figura 

384). 
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Figura 383 - Disposição de águas servidas para irrigação 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 384 - Disposição de água servidas a céu aberto 

 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

4.11.3. Drenagem e manejo de águas pluviais  

Através das visitas realizadas às comunidades do distrito de Cercadinho, não foram 

identificados de sistemas de drenagem pluvial, tais como canaletas de drenagem, bueiros, 

entre outros. As vias e estradas vicinais locais não são pavimentadas, com exceção de 

algumas ruas da sede do distrito. Tais locais apresentam diversos problemas oriundo da 

falta de equipamentos de drenagem, tais como alagamentos, erosões e voçorocas (Figura 

385). 
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Figura 385 - Erosão em vias vicinais 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

No povoado sede foram identificados bueiro e canaleta para drenagem superficial de água 

pluvial, localizado na zona de cota mais baixa do povoado, como mostram a Figura 386 e 

Figura 387. 

Figura 386 - Bueiro para drenagem de águas pluviais na sede 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 387 - Canaleta para drenagem de águas pluviais na sede 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

4.11.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A coleta de resíduos sólidos é realizada diariamente por meio de trator, que faz o transporte 

do material coletado até os contêineres de armazenamento (Figura 388). Uma vez por 
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semana os caminhões do serviço público municipal fazem coleta do resíduo armazenado 

nos contêineres.  

Figura 388 - Local de armazenamento de resíduos sólidos na sede 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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4.12. DISTRITO INHOBIM 

No dia 20/03/2019 foram realizadas as visitas para diagnóstico da situação do saneamento 

básico no distrito de Inhobim. Nesse distrito, foram visitadas as localidades rurais Fazenda 

Lixa, Três Lagoas, Izídio/Tapera/Ipueira. Brejo, Baixa da Porteira, Mulungu, Queimadas, 

Abelhas, Lamarão, Matinha; os assentamentos de reforma agrária Arizona, Baixão, Afrânio 

Fonseca, Sôssego/Barro Vermelho; e as comunidades quilombolas de Barreiros do Rio 

Pardo e Cachoeira do Rio Pardo. 

Nestas localidades foram coletadas informações através de entrevistadas realizadas os 

seguintes moradores ou agentes de saúde locais, como mostra o Quadro 57. 

Quadro 57 - Características das localidades de Inhobim 

Localidade 
No. de 

domicílios e 
População 
estimada 

Pessoas de Contato Qualificação 

Sede 540 2160 Shirley Dutra Amorim Agente de saúde 

Faz. Lixa 95 500 Maria Senhora Moreira Pereira Agente de saúde 

Ass. Arizona 40 120 Lucídio Borges Fernandes Agente de saúde 

Três Lagoas 40 120 Lucídio Borges Fernandes Agente de saúde 

Barreiros do Rio Pardo 40 200 Vanilda Pereira Costa Agente de saúde 

Cachoeira do Rio Pardo 40 200 Sivaldo Gonçalves da Silva Lavrador 

Izídio/Tapera/Ipueira 70 200 Flavio Ferreira Rocha Lavrador 

Brejo 30 80 Shirley Dutra Amorim Agente de saúde 

Ass. Afrânio Fonseca 35 80 Matheus Ferreira da Silva Lavrador 

Ass. Baixão 50 160 Fábio Nascimento de Souza Agente de saúde 

Baixa da Porteira 70 200 Maria Inês Santos Rocha Dona de casa 

Mulungu 20 80 Josefino Alves Pereira Lavrador 

Queimadas 150 500 Afrânio Silva Amaral Lavrador 

Abelhas 230 700 Genaildes Barros Santos Agente de saúde 

Lamarão 90 309 Rosenice Alves Britos Agente de saúde 

Matinha 230 1100 José Marcos Abade de Oliveira Agente de saúde 

Sossego/Barro Vermelho 116 374 Edvaldo Reis de Oliveira Agente de saúde 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.12.1. Abastecimento de Água 

No presente distrito o abastecimento de água é realizado de forma autônoma, por meio de 

sistemas simplificados com poço artesiano, por carro-pipa, cisternas para coleta de água 

de chuva, além de açudes e barragens.  
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Nas comunidades rurais de Fazenda Lixa, Baixão, Brejo, Afrânio Fonseca, Sossego/Barro 

Vermelho, Mulungu, Matinha e Queimadas, foram identificados sistemas simplificados de 

abastecimento (Figura 389 e Figura 390), com a existência de reservatórios, poços para 

captação, e rede distribuição da água.  

Figura 389 - Sistema simplificado de abastecimento em Afrânio Fonseca 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 390 - Sistema simplificado de abastecimento em Baixão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP) 

Em outras localidades o abastecimento de água é realizado através de carro-pipa e de 

coleta de água de chuva (Figura 391 e Figura 392). Pode ser verificado também o 

armazenamento de água dos carros-pipa em reservatórios residenciais, uma vez que 

muitas famílias não foram beneficiadas com cisternas. 
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Figura 391 - Cisterna de placas em Barreiros do Rio Pardo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Figura 392 - Cisterna de lona e caixa d´água em Izídio 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Frente ao observado grande parte das famílias da zona rural vivem em situação de 

restrição hídrica e constante ameaça de falta d´água, estando à mercê da chegada água 

de carros-pipas, que muitas vezes é insuficiente, e da ocorrência de chuvas, que por sua 

vez são pouco frequentes. 

Em algumas localidades foram identificadas a existência de barragens de terra e açudes 

(Figura 393), que fazem armazenamento de água nos períodos de chuva. Tais estruturas 

fornecem água para fazendas e comunidades próximas, que utilizam essa água para fins 

diversos, como agricultura, uso doméstico e consumo animal. 

Visto que muitos povoados do distrito de Inhobim localizam-se em região semiárida, a 

implantação de barragens é uma solução relevante para aproveitamento da água de chuva, 

visando o abastecimento das localidades que sofrem frequentemente com a falta d´água. 
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Figura 393 - Barragem em Brejo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Nas localidades visitadas foram identificados os reservatórios em operação. O Quadro 58 

traz informações sobre características e localização geográfica desses reservatórios. 

Quadro 58 - Reservatórios de distribuição de água em Inhobim 

Localidade Tipo Material Capacidade Latitude Longitude 

Sede Apoiado Cimento   -15,26980 -40,95399 

Faz. Lixa Elevado Fibra 10.000 -15,17354 -40,83390 

Baixão Elevado Fibra 10.000 -15,27537 -40,98469 

Afrânio Fonseca Elevado Fibra 10.000 -15,25496 -40,93660 

Brejo Elevado Fibra 5.000 -15,23831 -40,95017 

Sossego/Barro 
Vermelho 

Elevado Fibra 5.000 -15,15787 -40,94507 

Apoiado Fibra 
5.000 -15,16104 

-
40,938305 

Mulungu Elevado Fibra 10.000 -15,22955 -40,96653 

Matinha 
Apoiado Fibra 20.000 -15,194098 

-
40,906201 

Queimadas Elevado Fibra 10.000 -15,25357 -40,84827 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Na sede do distrito o abastecimento é feito a partir da captação da água por poço artesiano, 

em local de nascente (Figura 394). A referida estrutura não dispõe de barreiras físicas para 

proteção e impedimento do acesso de animais, além de não existir vegetação ciliar na área 

de borda do manancial. Recomenda-se a criação de uma área de proteção ambiental e de 

reflorestamento do entorno da nascente. 
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Figura 394 – Poço de captação em nascente para abastecimento da sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Do local de captação, a água é bombeada pelo sistema de recalque, ainda sem tratamento, 

para o reservatório localizado na sede (Figura 395), a partir do qual é distribuído para os 

domicílios da população local. O reservatório é feito de cimento e apresenta bom estado 

de conservação e funcionamento.  

Figura 395 - Reservatório de distribuição de água na sede 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

A distribuição da água é feita através de rede de distribuição, que leva a água sem 

tratamento, para os domicílios locais. Moradores relatam que sofrem periodicamente com 

falta d´água, e que a rede apresenta pouca pressão, não conseguindo atender a todas as 

residências. 

4.12.1.1. SAA – Captação Rio Pardo 

Localizado nos distritos de Inhobim e Cercadinho, foi identificado um sistema de 

abastecimento rural que faz a captação água do Rio Pardo e distribui para diversas 
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localidades destes distritos, como aos assentamentos de Cipó, Mutum I, Caldeirão, Olhos 

D´água e Baixão. Nessas localidades foram identificadas estruturas para armazenamento 

e distribuição da água.  

O Quadro 59 apresenta todas os equipamentos que foram identificados em campo, 

integrantes desse sistema de abastecimento. 

Quadro 59 - Reservatório de distribuição de água – SAA rio Pardo 

Localidade Tipo Material Capacidade Latitude Longitude 

Rio Pardo Captação - - -15,3962 -40,94467 

Cipó 
Estação 

Elevatória 
- - -15,3323 -41,0373 

Mutum I Elevado Fibra 10.000 -15,34572 -41,02865 

Caldeirão Elevado Fibra 10.000 -15,32848 -41,02109 

Cipó Elevado Fibra 10.000 -15,339 -41,04872 

Olhos D´água Elevado Fibra/Cimento 420.000 -17,38714 -40,98644 

Baixão Elevado Fibra 20.000 -15,27365 -40,9907 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Foi constatado que este sistema ainda não se encontra em operação, apesar de já ter sido 

construído a algum tempo. Segundo população local, o sistema nunca chegou a funcionar 

ou ser inaugurado, devido a incapacidade da captação de água de atender à demanda 

hídrica do sistema. 

O sistema encontra-se localizado nos limites do distrito de Inhobim, próximo aos povoados 

de Barreiros do Rio Pardo e ao Assentamento de Arizona. A Figura 396 e Figura 409 

mostram o trecho onde estão instalado os equipamentos de captação e bombeamento da 

água, a partir do qual, é transportada por sistema de adução até o reservatório principal. 

Figura 396 -Manancial de captação de água no Rio Pardo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 397 - Equipamento de captação de água 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Em visita ao local constatou-se o manancial apresenta baixa vazão (Figura 398), 

possivelmente devido ao longo período de estiagem, e ao pequeno volume de chuva 

registrado na região. Além disso, observou-se que a água pode apresentar qualidade 

comprometida, já que evidência uma coloração esverdeada, com proliferação de algas e 

animais. 

Figura 398 - Poço do Rio Pardo com baixo nível de água 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

No local da captação não foram identificados limitem nem barreiras físicas para restringir 

o acesso de animais e garantir a preservação da qualidade da água. No momento da visita, 

como mostra a Figura 399, foi possível registrar a presença de um rebanho bovino nas 

margens do rio. 
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Figura 399 - Acesso de animais ao local de captação 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Os reservatórios principais (Figura 400 e Figura 401) são responsáveis por receber, tratar 

e distribuir a água que chega do sistema de adução, estando localizado próximo ao 

assentamento de Olho D´água, no distrito de Cercadinho. Existe um reservatório elevado, 

com capacidade para armazenamento de 300.00 L de água, e outras 6 (seis) unidades 

com 20.000 L, apoiadas, configurando um sistema com capacidade de armazenamento 

total de 420.000 L. 

Figura 400 - Reservatório de distribuição de água inativo 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 401 - Reservatórios apoiados inativos e sistema de tratamento de água 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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A partir do reservatório principal a água passa a ser distribuída para os reservatórios das 

localidades, como mostram a Figura 402, Figura 403 e Figura 404, nos povoados de Cipó, 

Caldeirão e Mutum I. A distribuição acontece por gravidade, e em alguns pontos da rede, 

também recebe auxílio de estações elevatórias (Figura 405). 

Figura 402 - Reservatório inativo em Assentamento Cipó 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 403 - Reservatório inativo em Assentamento Caldeirão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 404 - Reservatório inativo em Assentamento Mutum II 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 405 - Estação Elevatória de água em Cipó 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.12.2. Esgotamento Sanitário 

Com relação ao esgoto sanitário, grande parte das residências possuem soluções 

individuais de disposição final. 

Conforme observado em campo, os efluentes oriundos dos vasos sanitários são 

direcionados para as fossas existentes, que são caracterizadas como fossas absorventes, 

por não apresentarem nenhum tipo de impermeabilização e permitirem que o efluente 

infiltre no solo. Em alguns casos a fossa não possui tampa, sendo coberta apenas com 

madeira e lona. (Figura 406). 

Figura 406 - Fossa absorvente sem tampa em Izídio 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Figura 407 - Fossa absorvente em Assentamento Baixão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Figura 408 - Disposição de águas servidas em Assentamento Baixão 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.12.3. Drenagem e manejo de águas pluviais  

Através das visitas realizadas às comunidades do distrito de Inhobim não foram 

identificados nenhum tipo de sistemas de drenagem pluvial, tais como canaletas de 

drenagem, bueiros, entre outros. As vias e estradas vicinais locais não são pavimentadas, 

com exceção de algumas ruas da sede do distrito. Dessa forma problemas oriundo da falta 

de equipamentos de drenagem são identificados, tais como alagamentos, erosões e 

voçorocas (Figura 409). 
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Figura 409 - Erosões em vias vicinais na sede de Inhobim 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

4.12.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

No diagnóstico de resíduos sólidos, não foi detectada a existência de sistema para 

armazenamento e coleta dos resíduos sólidos produzidos pela população local, ficando 

sob responsabilidade dos mesmos a destinação do resíduo doméstico.  

Dessa forma, o resíduo e queimado, enterrado ou mesmo disposto a céu aberto, podendo 

gerar situações de acúmulo, com risco de contaminação e atração de animais vetores de 

doenças (Figura 410). 

Apenas na sede do distrito e no povoado de Queimadas foi relatada a existência de coleta 

de resíduos, que é feita uma vez por semana através de caminhão. Moradores classificam 

o serviço como insatisfatório devido à baixa frequência com que o serviço ocorre. 

Figura 410 - Local de deposição e queima de resíduos na comunidade de Baixa da Porteira. 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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Também foram identificados locais de deposição irregular de entulho (Figura 411). A 

situação é intensificada pela falta de serviços de coleta e de locais de entrega deste tipo 

de resíduos, apontando para uma situação de impacto ao meio ambiente local. 

Figura 411 - Local de deposição resíduos em Abelhas 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 
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5. ENERGIA ELÉTRICA  

A Rede elétrica de Vitoria da Conquista é operada pela Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia – COELBA, empresa privada que pertence ao grupo Neoenergia S.A., e 

responsável por geração, transmissão, distribuição e comercialização. Segundo a 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) o serviço de 

fornecimento de energia elétrica é um dos com melhor cobertura no estado da Bahia. Vale 

ressaltar que, segundo pesquisa de campo de Almeida (2005), quase totalidade da 

população rural de Vitória da Conquista já era atendida com rede de energia elétrica no em 

2004. (Almeida, 2005). A tensão de distribuição no município é 220 volts. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela fiscalização e regulação 

do setor, apresenta anualmente relatórios com indicadores de qualidade dos serviços 

elétricos. Alguns dos indicadores são: 

 DEC: Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

 FEC: Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

 DIC: Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora 

 FIC: Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora 

 DMIC: duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou 

por ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora 

 DICRI: duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade 

consumidora ou ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora 

Segundo o relatório de 2017, Vitória da Conquista tinha 62.860 consumidores e apresentou 

DEC de 15,31, quando o limite esperado era 11,00; e FEC de 4,71, dentro limite de 7,00 

estabelecido. A título de comparação, em 2016 havia 61.413 consumidores, DEC apurado 

igual a 13,98, com limite de 12,00 e FEC apurado com 5,98, dentro do limite de 8,00 

estabelecido. O limite da duração Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora foi reduzido de 2016 para 2017, porém as interrupções foram mais 

duradouras.  
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Os demais indicadores calculados para Vitória da Conquista se apresentam na Tabela 59. 

Tabela 59 - Indicadores de qualidade e continuidade para Vitória da Conquista 

ANO 

zona 

DEC lim. FEC lim. 
DIC (hrs) FIC (hrs) DMIC (hrs) DICRI (hrs) 

Anual Trim. Mensal Anual Trim. Mensal Mensal interrupções 

2016 
urbano 12 8 21,25 10,62 5,31 12,95 6,47 3,23 3,03 12,22 

não urbano 12 8 42,34 21,17 10,58 15,04 15,04 7,52 5,68 16,6 

2017 
urbano 11 7 20,77 10,38 5,19 12,7 6,36 3,17 2,94 12,22 

não urbano 11 7 41,76 20,88 10,44 29,79 14,89 7,44 5,58 16,6 

2018 
urbano 11 7 20,77 10,38 5,19 12,7 6,35 3,17 2,94 12,22 

não urbano 11 7 41,76 20,88 10,44 29,79 14,86 7,44 5,58 16,6 

Fonte: Aneel (2019) 

Além da rede coletiva, estão registrados na Aneel 39 unidades geradoras de energia solar 

distribuídas pelo Município, entre residências, comércios e indústrias. (ANEEL, 2018). 

Em relação ao fornecimento de energia elétrica, o Censo do IBGE/2010 apontava que 

99,16% dos domicílios de Vitória da Conquista eram atendidos e 98,8% possuíam 

medidores de energia, porém 92% dos domicílios com medidor de uso exclusivo e 6,6 % 

com medidor comum a mais de um domicílio. 

De acordo com a Coelba (2019), a quantidade de consumidores existentes em Vitória da 

Conquista, por classe de consumo, até agosto de 2019 são aquelas apresentadas no 

Quadro 60. 

Quadro 60 - Consumidores por classe 

Classe de Consumo Nº de consumidores 

B – Residencial  132.385 

C – Comercial 13.221 

D - Industrial 602 

E – Poder Público 692 

M - Rural 4.489 

N – Serviço Público 115 

Total 151.770 

Fonte: Coelba (2019) 
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A rede de distribuição de energia elétrica no município possui 2 subestações, potência instalada 

total de 104MVA e 22 alimentadores.  

 

6. TELECOMUNICAÇÃO 

Vitória da Conquista é atendida com uma ampla rede de telecomunicações, formada tanto 

por agente públicos, quanto privados. Dentre os entes públicos atuantes estão a Anatel, a 

Prefeitura Municipal e o Ministério da Comunicação. A Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), tem o papel de regular e fiscalizar os serviços de 

Telecomunicações a Nível Estadual e Federal. A Prefeitura, por sua vez, controla a 

distribuição da rede, autorizando, ou não, a instalação de estações rádio-base, torres, 

postes, franquias e pontos de revenda das prestadoras de serviço. O Ministério das 

Comunicações planeja e define políticas públicas para o Setor por meio da Secretaria de 

Telecomunicações (STE). (Amaral & Santana, 201?) 

Os principais agentes privados da telefonia em Vitória da Conquista são as empresas 

“Claro”, “Vivo”, “Tim”, “Oi” e Nextel que atuam mais fortemente onde o contingente 

populacional é maior. Tais empresas prestam o serviço de telefonia fixa e móvel, internet 

banda larga e móvel, e TV por assinatura para toda a sede. Além dessas, a NET, SKY e 

VOX também prestam serviços de telefonia internet e/ou TV por assinatura. Segundo 

gerente comercial da Tim, Vitória da Conquista é um dos principais mercados do estado, 

com investimentos constantes sendo realizados na cidade em prol da melhoria e ampliação 

da rede de atendimento. (Amaral & Santana, 201?). 

De acordo com Anatel (2019) o município dispõe de tecnologia 2G, 3G e 4G. Contudo, a 

presença marcante das operadoras ocorre apenas na área urbana da sede municipal, de 

modo que nos distritos e povoados existe apenas o serviço da claro e ainda assim 

deficiente, como foi identificado em visitas de campo. A Figura 412 traz a identificação 

das Estações de Rádio Base existentes em Vitória da Conquista para cada operadora.  
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Figura 412 - Estações de Rádio Base instaladas em Vitória da Conquista: a) claro; b) nextel; 
c)oi; d) tim; d) vivo 

 

(a)                                                    (b)  

  

(c)                                                    (d)  
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(d) 

Fonte: Adaptado de Anatel (2019) 

Ainda segundo dados de Anatel (2019) a Oi é a operadora com maior presença de sinal 

2G, a Claro em 3G, enquanto a Tim possui a maior presença em sinal 4G.  A Figura 413 

e a Figura 414 trazem respectivamente os gráficos do histórico recente de acesso à rede 

de voz e acesso à rede de dados, evidenciando as melhores performances pra tim e claro 

em ambos os casos, acompanhadas pelo oi. 

Figura 413 - Acesso à rede de voz 

 

Fonte: Anatel (2019) 
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Figura 414 - Acesso à rede de dados 

 

Fonte: Anatel (2019) 
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8. APÊNDICES 
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APÊNDICE A - Estudo Hidrológico Área Urbana de Vitória da Conquista 

 

Para avaliação das condições hidrológicas foram analisados o regime de precipitações do 

município de Vitória da Conquista. Foram ainda estudadas as enchentes do rio Verruga, 

que é principal curso hídrico presente no território e um dos componentes da 

macrodrenagem da sede municipal.  

Para a análise da precipitação foi utilizada a série histórica de precipitações diárias 

máximas registradas na estação pluviométrica de Vitória da Conquista (código ANA – 

1440002), selecionada dentre os postos pluviométricos encontrados no município com 

dados disponíveis (de 1934 a 1985) e menor número de anos com falhas. Os dados gerais 

dos postos pluviométricos registradas no banco de dados da ANA, o Hidroweb, podem ser 

verificados no Quadro 61. A escolha do posto para estudo se baseou na localização do 

mesmo, bem como na análise de disponibilidade de dados das séries históricas dos postos 

listados. O posto Vitória da Conquista foi aquele que apresentou melhor disponibilidade de 

dados (de 1976 a 1998) e uma boa localização.  

Quadro 61 - Dados dos postos pluviométricos existentes 

ID Código Latitude Longitude Nome 
Porcentagem de 
dados 

1 1440001 -40.8244 -14.8761 Vitória da Conquista 42.5 

2 1440002 -40.8333 -14.85 Vitória da Conquista 93.5 

4 1440014 -40.9447 -14.9453 Iguá (Angicos) 84.3 

5 1440020 -40.9667 -14.8333 Fazenda Arapuã 89 

6 1441005 -41.0833 -14.4 Fazenda Moço 92.9 

7 1540001 -40.7333 -15.05 Sítio Marçal 92.9 

8 1540003 -40.9328 -15.3408 Inhobim 99.4 

9 1540010 -40.9514 -15.2736 Inhobim 87.2 

10 1541007 -41.1019 -15.0108 Campo Formoso 93.5 

11 1541011 -41 -15 Rio Pardo (Cerb) 82.5 

Fonte: ANA (2019) 
 
A localização dos postos pluviométricos pode ser observada na Figura 415.  
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Figura 415 - Localização dos postos pluviométricos registrados em Vitória da Conquista 

 
Fonte: Adaptado de ANA (2019) 

 
A Figura 416 apresenta o pluviograma da série histórica do posto Vitória da Conquista 

(código ANA 01440002). 

Figura 416 - Pluviograma posto 0144002 

 

Fonte: ANA (2019) 

As precipitações médias mensais do período de 1934 a 1985 são observadas na Figura 

417. 
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Figura 417 - Precipitação média mensal do período de 1934 a 1985 

 

Fonte: ANA (2019) 

Foram utilizados também, à título de comparação, os dados da Estação Meteorológica de 

Vitória da Conquista (estação convencional Código OMM 83344) localizada no Campus da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  

No estudo das chuvas intensas foi considerado o ano hidrológico outubro/setembro e 

adotada a série anual de chuvas máximas registradas em anos sem falha. As chuvas 

intensas são mais frequentes nos meses de outubro a março (93.3%).  

Para os estudos dos eventos pluviométricos extremos, das inundações e seus impactos na 

cidade de Vitória da Conquista foram analisados os dados climáticos diários do recorte 

temporal entre 1980 e 2018.  

A Figura 418 traz o Pluviograma de Vitória da Conquista da série histórica de precipitações 

totais de janeiro de 1980 a dez 2018. 
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Figura 418 - Precipitação total - Vitória da Conquista 

 
Fonte: Adaptado de ANA (2019) 

 
 

O município de Vitória da Conquista está inserido quase que em sua totalidade na bacia 

do rio Pardo, sendo que apenas uma pequena parcela da região mais à noroeste está 

inserida na bacia hidrográfica do rio Gavião, sub-bacia do rio de Contas, como pode ser 

observado na Figura 419. 
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Figura 419 - Hidrografia de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018) 

Como evidência a Figura 419 o perímetro urbano da sede municipal de Vitória da 

Conquista, está em sua grande parte inserida na bacia do rio Verruga, sub-bacia do rio 

Catolé, que está inserido por sua vez na bacia hidrográfica do rio Pardo. Uma vez que o 

perímetro urbano da sede municipal é aquele que mais sofre com eventos de chuvas 

intensas, ele será o foco da presente análise.  

O perímetro urbano da sede municipal possui uma área de 255.414 km² (25541.398 ha), 

enquanto, o distrito sede municipal possui 736.44 km² (73644,39 ha).  

Considerando as duas bacias que tem influência na área urbana de Vitória da Conquista 

foram encontradas 5 sub-bacias urbanas, sendo 3 do rio Verruga, 1 do rio Catolé e 1 do rio 

Gavião.  
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 Caracterização fisiográfica das bacias hidrográficas 
 
Com as definições das sub - bacias hidrográficas que abrangem áreas urbanas do distrito 

sede de Vitória da Conquista, buscou-se caracterizá-las fisiograficamente. Inicialmente 

foram geradas as bacias com auxílio do software ArcGIS 10.5.2 e dos arquivos Topodata 

disponibilizados pelo Instituto de Nacional de Pesquisas Espaciais, o resultado pode ser 

observado na Figura 420.  

 

Figura 420 - Sub bacias Urbanas de Vitória da Conquista 

 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 
As características fisiográficas das bacias são apresentadas no Quadro 62 destacando que 

as sub-bacias do Catolé e do Gavião foram subdividas em duas para melhor 

caracterização. 
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Quadro 62 -Características Fisiográficas das sub-bacias urbanas 

Sub-bacia Área (Km²) 
Comprimento 
do talvegue 

(km) 

Declividade 
(m/km) 

Tc Kirpit min i (mm/h) 

Verruga 1 66.10 13.14 11.80 160.14 47.18 

Verruga 2 50.00 14.42 8.32 196.76 39.97 

Verruga 3 22.49 7.80 6.92 131.68 54.59 

Catolé 1 183.84 32.23 2.36 594.11 138.10 

Catolé 2 74.31 19.60 3.67 341.40 25.23 

Gavião 1 156.16 25.84 18.26 227.86 49.00 

Gavião 2 271.72 30.60 13.82 288.88 29.00 
Fonte: Fundação Escola Politécnica da Bahia – FEP (2019) 

 
 

 Análise das precipitações máximas 
 

Inicialmente analisou-se a frequência das chuvas máximas com o objetivo de identificar a 

probabilidade de ocorrência de eventos extremos por meio de uma distribuição teórica de 

probabilidades. A distribuição de probabilidades é um modelo estatístico que atribui 

probabilidade a valores de determinada variável que são possíveis de ocorrer. 

Na presente análise foi adotada como modelo teórico a Distribuição Assintótica dos 

extremos do Tipo I, mais conhecida como Distribuição de Gumbel. De acordo com 

Naguettini e Pinto (2007) essa distribuição é a mais empregada na prática hidrológica, com 

aplicações, tanto na avaliação de chuvas intensas, como no estudo de cheias. 

A inversa da função cumulativa de probabilidades acumuladas da distribuição de Gumbel 

é expressa da seguinte forma: 

𝑦 (𝐹) =  𝛽 −  𝛼 ln [− ln(𝐹)] 

Onde,  

y (F) é o evento om probabilidade de excedência anual igual a F, 

α é o parâmetro de escala, 

β é o parâmetro de locação da distribuição. 

Sendo, Fx (x) a distribuição de Gumbel ajustada à amostra de eventos máximos, e a 

distribuição empírica dada pela equação de Gringorten (NAGHETTINI & PINTO, 2007) qual 

seja: 
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Na qual, “i” é a posição do evento “x” na classificação decrescente da amostra de máximos 

e “N” é o número de eventos que compõe a amostra em tela. 

A Tabela 60 traz o resultado da distribuição empírica da amostra, a probabilidade individual 

e o tempo de retorno das precipitações máximas.  

Tabela 60 - Probabilidade de excedência e período de retorno para máximas anuais do 
posto 01440002 

Probabilidade por Gumbel 

Ordem (m) Ano Chuva Máxima 
Fn (x) Probabilidade 

empírica 
Fx (x) Probabilidade 

- p=m/(n+1) 
Período de 

retorno 

1 1966 105.3 0.018592297 0.032258065 31.00 

2 1978 101.4 0.051792829 0.064516129 15.50 

3 1969 95.3 0.08499336 0.096774194 10.33 

4 1980 90.2 0.118193891 0.129032258 7.75 

5 1957 90 0.151394422 0.161290323 6.20 

6 1982 90 0.184594954 0.193548387 5.17 

7 1979 80.1 0.217795485 0.225806452 4.43 

8 1973 78 0.250996016 0.258064516 3.88 

9 1974 76.3 0.284196547 0.290322581 3.44 

10 1977 70.5 0.317397078 0.322580645 3.10 

11 1965 63.5 0.35059761 0.35483871 2.82 

12 1959 63 0.383798141 0.387096774 2.58 

13 1962 63 0.416998672 0.419354839 2.38 

14 1967 62.3 0.450199203 0.451612903 2.21 

15 1953 62 0.483399734 0.483870968 2.07 

16 1981 62 0.516600266 0.516129032 1.94 

17 1968 57.3 0.549800797 0.548387097 1.82 

18 1956 56 0.583001328 0.580645161 1.72 

19 1963 55 0.616201859 0.612903226 1.63 

20 1971 52.3 0.64940239 0.64516129 1.55 

21 1964 50.5 0.682602922 0.677419355 1.48 

22 1958 49 0.715803453 0.709677419 1.41 

23 1960 48 0.749003984 0.741935484 1.35 

24 1975 46.3 0.782204515 0.774193548 1.29 

25 1961 45 0.815405046 0.806451613 1.24 

26 1972 42.3 0.848605578 0.838709677 1.19 

27 1976 41.5 0.881806109 0.870967742 1.15 

28 1955 30 0.91500664 0.903225806 1.11 

29 1970 28.3 0.948207171 0.935483871 1.07 

30 1954 25 0.981407703 0.967741935 1.03 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Para analisar as maiores precipitações para fins de projeto hidráulicos, é usada a 

distribuição de Gumbel, que de acordo com Righeto (1998) considera-se,  

𝛽 = 60,5 𝑥  𝑆/𝜋 
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e 

𝛼 = (𝜇 − 0,577𝑥𝛽) 

Sendo S o desvio padrão e µ a média encontrou-se o valor dos parâmetros α e β. A Tabela 

2 traz os valores de S, µ, α e β. 

Tabela 61 - Variáveis da série de precipitações máximas 

Parâmetro Valor 

S 20,78 mm 

µ 57, 15 mm 

α 47, 80 

Β 16,21 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Como,  

𝑃(1𝑑𝑖𝑎; 𝑇)

𝛽
=  − ln(ln(

1

𝐹(𝑃(1𝑑𝑖𝑎; 𝑇))
) 

Sendo,  

𝐹(𝑃(1𝑑𝑖𝑎; 𝑇)) = 1 − (
1

𝑇
) 

Onde,  

T é o período de retorno. Aqui foi considerado o T de 100 anos de acordo com orientações 

de São Paulo (2012). 

Dessa forma, a precipitação de 1 dia encontrada considerando o tempo de recorrência de 

100 anos, foi de 122, 38 mm.   

A Tabela 62 traz os valores de P (dia; T) para um período de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 

25, 50 e 100 anos. 

Tabela 62 - Cálculo das precipitações máximas 

Variável Valores obtidos usando a distribuição de Gumbel 

α 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 

β 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 

Período de retorno T 2 5 10 15 20 25 50 100 

F(1dia;T) 0.5 0.8 0.9 0.93 0.95 0.96 0.98 0.99 

P( 1dia;T) (mm) 53.74 72.12 84.28 91.15 95.96 99.66 111.06 122.38 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Os postos pluviométricos fornecem somente a leitura diária, isto é, a medida no intervalo 

de 24 horas. Daí o termo chuva diária, ou seja, a chuva de 1(um) dia, não importando a 
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duração real da chuva. Por isto que se chama chuva de 1 (um) dia, pois o termo 24 horas 

significa uma chuva cuja duração é de 24 horas. 

Para se obter a chuva de 24 horas é necessário multiplicar a chuva de 1 (um) dia por 1,14 

ou por 1,10, segundo Taborga (1974), ou 1,13 segundo USWB, ou 0,961 segundo Magni 

(1984). 

Existem relações de qualquer chuva com a chuva de 1 (um) dia. Como foram calculadas 

as precipitações de 1(um) dia para os vários períodos de retorno usando a distribuição de 

Gumbel, podem ser usadas as relações entre as alturas pluviométricas da Tabela 1 

obtendo os valores da Tabela 63.  

Tabela 63 - Altura pluviométrica média 

Duração da 
chuva 

Relação 
entre 

chuvas 

Altura pluviométrica média Vitória da Conquista (mm) 

Período de Retorno 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 minutos 0,3 8,41 11,11 12,90 13,90 14,61 15,15 16,83 18,49 

10 minutos 0,5 14,02 18,52 21,49 23,17 24,35 25,25 28,04 30,81 

15 minutos 0,67 18,79 24,81 28,80 31,05 32,63 33,84 37,58 41,29 

20 minutos 0,8 22,44 29,63 34,39 37,08 38,96 40,41 44,87 49,30 

30 minutos 0,73 28,05 37,04 42,99 46,35 48,70 50,51 56,09 61,63 

1 hora 0,57 38,42 50,74 58,89 63,49 66,71 69,19 76,83 84,42 

2 horas 0,69 46,51 61,42 71,29 76,85 80,75 83,76 93,01 102,19 

4 horas 0,8 53,92 71,21 82,65 89,11 93,63 97,11 107,83 118,48 

6 horas 0,85 57,29 75,66 87,82 94,68 99,48 103,18 114,57 125,89 

10 horas 0,89 59,99 79,22 91,95 99,13 104,16 108,03 119,97 131,81 

12 horas 0,91 61,34 81,00 94,01 101,36 106,50 110,46 122,66 134,77 

24 horas 1,14 67,41 89,01 103,31 111,38 117,03 121,39 134,79 148,10 

1 dia*  59,13 78,08 90,63 97,70 102,66 106,48 118,24 129,91 

* Chuva de 1 dia obtida da Distribuição 
de Gumbel        

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

Considerando ainda a distribuição de Gumbel, para a média obtida de 57.155 mm tem-se 

que o desvio padrão é de 20.78mm. Para o nível de significância α=0,05, encontra-se: 

𝐹𝑧 (𝑧𝛼
2

) = 1 − 𝛼/2 

Sendo assim,  

𝐹𝑧 (𝑧𝛼
2

) = 0,975 

e pela distribuição t- Student z /2 = 2,228. Com estes valores, tem-se o intervalo que se 

situa  para o nível de confiança de 95%, ou seja, a média populacional é igual a: 

𝑥 ± 𝑡𝛼
2

 × (
𝑆

𝑛0,5) 

Assim,  
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𝜇 = 57,155 ± 1,85 𝑚𝑚  

Na distribuição de Gumbel o valor β é 

𝛽 =  60,5  ×
(𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠0,5)

𝜋
 

Sendo o desvio padrão 20.78 mm então o valor de β=16.21,  

𝛼 =  (𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 –  0,577 𝑥 𝛽) 
 

𝛼 =  47,80 
 
Pode-se observar que o valor de αdepende da média das precipitações que pode assumir 

os seguintes valores: máximo, mínimo e médio. 

𝜇 = 57,155 ± 1,85 𝑚𝑚  

𝜇 = 57,155 + 1,85 𝑚𝑚 = 59,01 𝑚𝑚 (Valor máximo) 

𝜇 = 57,155 − 1,85 𝑚𝑚 = 55,30 𝑚𝑚 (Valor mínimo) 

𝜇 = 57,155 + 𝑎 = 57,155 𝑚𝑚 (Valor médio) 

Como o valor da média varia de um máximo, um mínimo e um médio, o valor α também 

varia. 

Considerando o valor máximo da precipitação,  

𝛼 =  49,66  
 
Considerando o valor mínimo da precipitação,  

𝛼 =  45,95  
 
Considerando o valor médio da precipitação 

𝛼 =  47,80  
Com esses valores, encontrou-se as alturas de chuva de 1 dia para os períodos de retorno 

de 2,5,10,15,20,25,50 e 100 anos, como mostra a Tabela 64. 

Tabela 64 - Com os valores máximos, médios e mínimos de α temos as alturas 

Valores de α 

Alturas pluviométricas em mm de Vitória da Conquista da 
chuva de 1 dia 

Período de Retorno em anos 

2.00 5.00 10.00 15.00 20.00 50.00 100.00 

F(1dia;T) 0.50 0.80 0.90 0.93 0.95 0.98 0.99 

49.56 (máximo) 55.60 73.97 86.14 93.01 97.81 112.92 124.24 

47.80 (médio) 53.74 72.12 84.29 91.15 95.96 111.06 122.38 

49.65 (mínimo) 51.89 70.27 82.43 89.30 94.10 109.21 120.53 

Variação entre valor 
máximo e valor médio 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 

Variação entre valor 
mínimo e valor médio 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 Equação das chuvas intensas em Vitória da Conquista 
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A equação das chuvas intensas de um local representa a correlação entre intensidade, 

duração e frequência. A partir dela é possível verificar que quanto mais intensa for uma 

precipitação, menor será a sua duração. Analisando-se as relações intensidade–duração– 

frequência nos dados de chuvas observadas, determina-se para os diferentes intervalos 

de duração da chuva, qual o tipo de equação e qual o número de parâmetros dessa 

equação que melhor caracterizam aquelas relações. 

A desagregação das chuvas diárias em alturas pluviométricas de menor duração foi 

efetuada a partir da aplicação do método proposto pela CETESB (1979), conforme os 

coeficientes de desagregação apresentados na Tabela 423. Foram obtidas as chuvas com 

durações de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 120, 240, 360, 480, 600, 720 e 1.440 minutos, 

gerando dados suficientes para a definição das curvas IDF, considerando os tempos de 

retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos. 

A equação genérica de intensidade da chuva é dada como, 

𝑖 =
𝐾 × 𝑇𝑅

𝑎

(𝑡 + 𝑏)𝑐 

Em que, 

i é a intensidade da precipitação (mm/h) 

t é a duração do evento chuvoso (min) 

Tr é o tempo de retorno (anos) 

K, a, b e c são parâmetros empíricos de ajuste 

 

Contudo, a partir da Tabela 63 se chegou à aos valores de intensidade de chuva, 

considerando a desagregação das chuvas diárias e os tempos de retorno citados 

anteriormente (Tabela 65).  
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Tabela 65 - Altura pluviométrica média em mm 

Tempo Intensidades (mm/h) 

Duração da 
chuva 

TR=2 TR=5 TR=10 TR=15 TR=20 TR=25 TR=50 TR=100 

5 100,97 133,33 154,76 166,85 175,31 181,83 201,92 221,85 

10 84,14 111,11 128,97 139,04 146,09 151,53 168,26 184,88 

15 75,17 99,26 115,21 124,21 130,51 135,36 150,31 165,16 

20 67,31 88,89 103,17 111,23 116,87 121,22 134,61 147,90 

30 56,09 74,07 85,98 92,69 97,40 101,02 112,18 123,25 

60 38,42 50,74 58,89 63,49 66,71 69,19 76,83 84,42 

120 23,25 30,71 35,64 38,43 40,38 41,88 46,50 51,10 

360 8,99 11,87 13,78 14,85 15,60 16,18 17,97 19,75 

480 7,16 9,46 10,98 11,83 12,43 12,90 14,32 15,74 

600 6,00 7,92 9,19 9,91 10,42 10,80 12,00 13,18 

720 5,11 6,75 7,83 8,45 8,88 9,21 10,22 11,23 

1440 2,81 3,71 4,30 4,64 4,88 5,06 5,62 6,17 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

A Figura 421 traz a curva IDF de Vitória da Conquista, construída a partir dos dados de 

precipitação máxima do posto pluviométrico 1440002. 
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Figura 421 - Curva IDF das precipitações máximas em Vitória da Conquista 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 Escoamento superficial nas sub-bacias 

 

O cálculo do volume de escoamento superficial foi realizado utilizando o método do Número 

da Curva, desenvolvido pelo NRCS (Natural Resources Conservation Service) (USDA, 

2004A e 2004B), antigo SCS (Soil Conservation service-1957). Esse modelo estima a 

precipitação excedente como uma função: (i) da precipitação acumulada; (ii) do tipo de solo 

e de cobertura e uso dos terrenos; e (iii) das condições hidrológicas que antecedem o 

escoamento. 

Chama-se hidrograma unitário o hidrograma construído com dados de escoamento 

superficial de volume unitário. Com o hidrograma unitário, correlato a qualquer chuva de 
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intensidade uniforme, de duração igual àquele hidrograma unitário (normalmente adotado 

igual à duração crítica para cálculo de enchentes), pode-se calcular as ordenadas do 

hidrograma do escoamento superficial correspondente (UFBA, 2011).  

De acordo com o método apresentado pelo SCS a entre precipitação total e precipitação 

efetiva se relacionam pela seguinte fórmula: 

𝑃 =  
(𝑃 − 0,2𝑆)2

𝑃 + 0,8𝑆
 

Onde,  

P é a chuva total (mm) 

Pe é a chuva efetiva (a que escoa) (mm) 

S representa as perdas (infiltração, evaporação, interceptação, etc)  

Os autores verificam que em média, as perdas iniciais representavam 20% da capacidade 

máxima. (o que justifica o termo 0,2*S). 

A capacidade máxima de retenção e as características físicas da bacia hidrográfica (solo 

e cobertura e uso do solo) são relacionadas por meio do parâmetro denominado de Número 

da Curva (CN). A representação matemática da relação entre S e CN é apresentada na 

seguinte equação:  

𝑆 =  
25400

𝐶𝑁
− 254 

Esta expressão foi obtida em unidades métricas. A equação original em unidades inglesas 

estabelece o valor de CN numa escala de 1 a 100. Esta escala retrata as condições de 

cobertura e solo, variando desde uma cobertura muito impermeável (limite inferior) até uma 

cobertura completamente permeável (limite superior). Esse fator foi tabelado para 

diferentes tipos de solo e cobertura (UFBA, 2011). 

Para selecionar o CN de projeto, foi necessário classificar os terrenos que compõem a 

bacia em análise, conforme o potencial de produção de escoamento superficial (USDA, 

2004A). Essa classificação foi fundamentada nas características hidrológicas do complexo 

de solo cobertura predominante na bacia objeto de estudo para a condição mais crítica 

observada.  

Os quatro tipos de solo considerados por esse método são:   

 Solo A: Solos com alta capacidade infiltração. Solos arenosos profundos com 

pouco silte e argila;  
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 Solo B: Solos com média capacidade de infiltração. Solos arenosos menos 

profundos do que o tipo A e com permeabilidade superior à média;  

 Solo C: Solos com baixa capacidade de infiltração, contendo percentagem 

considerável de argila.  Pouco profundo;  

 Solo D: Solos com capacidade de infiltração muito baixa, contendo argila 

expansiva, pouco profundos.  

Cada tipo de cobertura possui um valor CN correspondente apresentados nos Quadro 63 

e Quadro 64 sendo que este valor varia entre 0 e 100, que são respectivamente os casos 

de impermeabilidade e permeabilidade máxima.  

Quadro 63 - Valores de CN para bacias rurais 

 
Fonte: UFBA (2011) 
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Quadro 64 - Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas 

 
Fonte: UFBA (2011) 

 
O solo de Vitória da Conquista pode ser considerado raso e pedregosos. Sendo assim, 

para a definição do S, pode-se considerar que o solo da área é do tipo C, e sendo que a 

área apresenta características de zona residencial (bacia urbana) chega-se a um CN de 

81, de acordo com o Quadro 5.  

A propagação do escoamento superficial foi simulada utilizando-se o método do 

Hidrograma Unitário proposto pelo NRCS (USDA, 2007). Esse modelo baseia-se no 

hidrograma adimensional desenvolvido por Victor Mockus (apud USDA, 2007), os valores 

das ordenadas expressam a vazão (Qt) como fração da vazão de pico (Qp), e os valores 

das abscissas representam o tempo “t” como uma razão do tempo de pico (Tp).  

𝑄𝑝 = 2,08 ×
𝐴

𝑇𝑝
 

Para o cálculo da vazão máxima de projeto por este método, foram anteriormente 

encontrados os valores de tempo de pico, tempo de ascensão, tempo de base, volume 

unitário e vazão de pico (máxima) utilizadas as expressões a seguir: 
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𝑡𝑝= 0,6 × 𝑡𝑐 

𝑡𝑎 =  𝑡𝑝  +
𝐷

2
 

 
𝑡𝑏 =  2,67 ×  𝑡𝑎 

 
𝑉𝑢 =  𝑃𝑢  × 𝐴 

Sendo: 
tp é o tempo de retardamento. 
ta é o tempo de ascensão; 
D é a duração da chuva efetiva. 
tb é o tempo de base. 
Vu é o volume unitário; 
Pu é a precipitação; 
A é a área de drenagem da bacia. 
 

Para o cálculo da vazão de projeto por esse método é necessário inicialmente encontrar a 

Precipitação efetiva do local. 

Assim, considerando o tempo de concentração das sub-bacias bacia e tempo o tempo de 

retorno considerado de 100 anos com duração igual ao tempo de concentração da bacia.  

Destaca-se que para o estudo da vazão de projeto serão consideradas as sub-bacias que 

afetam mais intensamente o centro urbano de Vitória da Conquista, posto que são nelas 

em que está concentrada a maior parcela urbanizada da cidade. 

Dessa forma, as precipitações calculadas pela curva IDF da região para cada uma das 

sub-bacias do rio Verruga, aqui analisadas, são apresentadas na Tabela 66. 

Tabela 66 - Intensidade das chuvas (i) nas sub-bacias urbanas de Vitória da Conquista 

Sub-bacia 
Tc1 (Kirpit2- 

min) 
i (mm/h) 

Verruga 1 160.14 47.18 

Verruga 2 196.76 39.97 

Verruga 3 131.68 54.59 

Catolé 1 594.11 138.10 

Catolé 2 341.40 25.23 

Gavião 1 227.86 49.00 

Gavião 2 288.88 29.00 
Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

                                                 
 
1 Tempo de Concentração 
2 Método Utilizado para Cálculo do Tempo de Concentração 



 
 
   

 

 

470 
 

Para calcular a chuva de projeto para período de retorno (recorrência) de 100 anos também 

foi calculada utilizando o método de Gumbel, com base na série de dados histórica.  

Para fins de estudo e concepção de intervenções estruturais e a definição de diretrizes 

para ordenamento e desenvolvimento urbano, foram consideradas tormentas com tempo 

de recorrência de 10 anos, 25 anos, e 100 anos, que correspondem a eventos com 

probabilidade de excedência anual igual a 10%, 4% e 1%, respectivamente.  

Foram utilizados os dados da estação pluviométrica de código 01440002, a mais próxima 

das bacias, principalmente da bacia do rio Verruga, utilizando dados do período de 1953 a 

1982, de uma série disponível que abrange dede o ano de 1934 a 1985. O recorte de 30 

anos foi realizado, pois para esse período não foram encontradas falhas na série de 

precipitações máximas. 

O método de Gumbel baseia-se em uma distribuição de valores extremos, série de dados, 

determinando a média, o desvio padrão da série de dados históricos, além do cálculo da 

moda com uma tabela de variável reduzida (Tabela 67).  

Tabela 67 - Valores esperados da média (Yn) e desvio-padrão (Sn) da variável reduzida (y) 
em função do número de dados (n). 

 
Fonte: UFBA (2011) 

Os passos a serem seguidos para aplicação da metodologia de Gumbel são: 

1.  Determinar a média ( ) e o desvio-padrão (Sx) da série de dados históricos; 
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2. Em função do número de dados, extrair da tabela abaixo os valores esperados da 

média (yn) e desvio-padrão (sn), associados a variável reduzida. 

3. Determinar a moda (xf) dos valores extremos, pela expressão seguinte: 

 
4. A partir do valor obtido da variável reduzida (y) obtida a partir da Tabela 5, 

dependendo do tempo de recorrência, calcular o valor da precipitação máxima (x) 

através da equação: 

 
Na Tabela 68 estão expressas as precipitações máximas diárias da bacia do Verruga de 

uma série de dados que compreende 30 anos (1953 a 1982). 

Tabela 68 - Série de precipitações máximas 

Precipitação 01440002 

Ano P máx (mm) 

1953 62 

1954 25 

1955 30 

1956 56 

1957 90 

1958 49 

1959 63 

1960 48 

1961 45 

1962 63 

1963 55 

1964 50.5 

1965 63.5 

1966 105.3 

1967 62.3 

1968 57.3 

1969 95.3 

1970 28.3 

1971 52.3 

1972 42.3 

1973 78 

1974 76.3 

1975 46.3 

1976 41.5 

1977 70.5 

1978 101.4 

1979 80.1 

1980 90.2 

1981 62 

1982 90 

Fonte: ANA (2019)  
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A partir da série de dados apresentada na Tabela 46 foram calculados a média e o desvio 

padrão e aplicando o método de Gumbel foi possível calcular as precipitações máximas 

diárias para o período de recorrência de 10, 25 e 100 anos. 

Na tabela de valores de y em função do período de retorno, presente na metodologia do 

método utilizado, encontrou-se os valores de y e o desvio padrão da variável reduzida, 

apresentados na Tabela 69,  e partir destes foi calculado o Xf (moda dos valores extremos).  

Tabela 69 - Média, desvio padrão, número de observações, desvio padrão da variável 
reduzida e moda dos valores extremos 

Média 57.155 

Desvio 20.78315297 

n 30 

σ 1.1124 

Xf 47.14 

 

A Tabela 70 traz os valores calculados para Precipitação máxima diária a partir da varável 

reduzida relacionada a cada TR (10, 25 e 100 anos), bem como a precipitação efetiva 

calculada pelo método do SCS.  

Tabela 70 - Variável reduzida e moda dos valores extremos 

TR Y 
Precipitação 

máxima (mm) 

Precipitação 
Efetiva (mm) 

10 2.25 89.17 43.6195 

25 3.3 108.79 108.792 

100 4.60015 133.08 133.082 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

Após a definição da precipitação efetiva determinam-se os outros fatores que irão contribuir 

para obtenção do hidrograma unitário, a partir do qual será calculada a vazão de projeto. 

Os métodos de determinação do HU baseiam-se na determinação do valor de algumas 

características do hidrograma, como o tempo de concentração, o tempo de pico, o tempo 

de base e a vazão de pico. Para calcular a vazão de projeto, que se trata de uma vazão 

máxima, utilizam-se as equações descritas na metodologia completa. 

Os valores de Tp’ e vazão unitária (de 1 cm) são apresentadas na Tabela 71. Com essa 

vazão e com a precipitação efetiva definida pôde-se encontrar a vazão de máxima de 

projeto.  
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Tabela 71 - Vazão unitário e de projeto das Sub-bacias do rio Verruga 

Sub-
bacia 

Área 
(Km²) 

L3 do 
talvegue 

(km) 
Declividade 

Tc Kirpit 
min 

i 
(mm/h) 

tp 
(h) 

ta 
(h) 

th tb Qu 
TR 10 anos TR 25 anos TR 100 anos 

Pe 
(mm)  

Qpmáx 
Pe 

(mm)  
Qpmáx 

Pe 
(mm)  

Qpmáx 

Verruga 1 66.10 13.14 11.80 160.14 47.18 0.66 1.00 1.10 1.76 137.07 43.62 59.79 59.98 82.22 81.23 111.34 

Verruga 2 50.00 14.42 8.32 196.76 39.97 0.50 1.31 0.84 1.34 79.29 43.62 34.59 59.98 47.56 81.2258 64.41 

Verruga 3 22.49 7.80 6.92 131.68 54.59 0.22 0.99 0.38 0.60 47.43 43.62 20.69 59.98 28.45 81.2258 38.52 

Catolé 1 183.84 32.23 2.36 594.11 138.096 1.84 2.58 3.07 4.91 148.23 43.62 64.66 59.98 88.91 81.2258 120.40 

Catolé 2 74.31 19.60 3.67 341.40 25.2251 0.74 2.07 1.24 1.98 74.52 43.62 32.50 59.98 44.70 81.2258 60.53 

Gavião 1 156.16 25.84 18.26 227.86 48.9969 1.56 1.07 2.61 4.17 304.62 43.62 132.87 59.98 182.72 81.2258 247.43 

Gavião 2 271.72 30.60 13.82 288.88 29.0042 2.72 1.02 4.54 7.25 553.75 43.62 241.54 59.98 332.16 81.2258 449.79 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2019) 

 

  

                                                 
 
3 Comprimento 
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APÊNDICE B – Questionário Saneamento Localidades Rurais 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

  

Município 

  

Ficha de Saneamento Rural 
Vitória da 
Conquista 

Distrito: Localidade: Coordenadas: No: 

Natureza:  ( ) assentamento de reforma agrária  (   ) comunidade 
quilombola   (   ) rural                   (   ) urbano    (    ) outra 
______________ 

No domicílios: População: 
Fonte:  (   ) IBGE (   ) PSF  (   ) 
Entrevistado. 

Pessoas de contato Qualificação Telefone 

      

      

      

      

Caracterização socioeconômica 

Desde quando existe a comunidade? 

Qual a principal atividade produtiva? 

Caracterização Físico-Espacial 

Quais são as principais vias de acesso? 

 Características dos domicílios:  

Alvenaria c/ reboco e pintura   

Alvenaria c/ reboco sem pintura   

Alvenaria 
sem reboco 

  

Taipa  
revestida 

  

Taipa  
sem revestimento 

  

Outros materiais   

Informações de infraestrutura social 

Transporte público   Transporte escolar   

Creche   Energia elétrica   

Área de lazer   Escola   

Associação comunitária   Igreja   

Posto de saúde   Projeto social   

Agente comunit. de saúde   Ações voluntárias   

Existe algum 
projeto social? 

 
 
 
  

1 - Abastecimento de água 
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1.3 Qual a forma de abastecimento de água?    
(  )  Rede de água da Embasa   
(   ) Poço tubular (Sistema simplificado da Cerb?) 
(   ) Chafariz   (Sistema simplificado da Cerb?) 
(   )  Cisterna 
(   ) Carro- Pipa 
(   )  Outro: 

Obs:  

1.3. Breve descrição da fonte/manancial/captação de água: 

1.3. Qual % 
atendimento: 

1.4. Existem problemas de 
falta de água?  
(  ) Sim 
(   ) Não 
 
Se sim, indique a frequência 
com que acontecem. 

1.5. Como a comunidade 
classifica a água que 
consome? Qualidade da água:    
 
(   ) Boa   (   )  Regular    (   )  
Ruim  
(   )Tem gosto (  ) Tem cor   (   ) 
Tem Cheiro 

1.6. Se tiver cor, descrevê-la:  

1.6. A água consumida recebe algum tipo de tratamento? Se 
sim, qual é? 

Obs: 

1.7. Existe algum reservatório na comunidade? 

1.8 - 
Reservatórios 

Material Capacidade Coordenadas Obs 

(  ) Elev. (  
)Apoiado 

          

(  ) Elev. (  
)Apoiado 

          

1.9 - Quando há algum problema no abastecimento qual instituição é 
acionada? 

2 - Esgotamento Sanitário 

2.1. Existe rede de esgotamento sanitário na localidade?  
 

(  ) Não sabe  
(   ) Sim 
(   ) Não  

2.2. Se existe 
rede, por quem 
foi construída? 
(  ) Embasa 
(   ) Comunidade 
(   ) Prefeitura 
(   ) Não sabe 
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2.3. Para onde vai o esgoto coletado? 

(  ) Para estação de tratamento 
(  ) Para o rio  
(  ) Para o canal 
(  ) Não sabe 
(  ) Outro _______ 

2.4. Toda a 
comunidade é 
atendida pela 
rede de 
esgotamento? 
Poderia estimar o 
percentual de 
atendimento? 
 

(  ) Toda a 
comunidade 
(  ) 25% 
(  ) 50% 
(  ) 75%  

2.5. Se não existe rede para onde vai o esgoto do banheiro?  
 
( ) Fossa séptica 
(  ) Fossa absorvente 
(  ) Rede de drenagem 
(  ) Céu aberto 
(  ) Outro 
(  ) Não sabe 

Obs.: 

2.5. Se não existe rede para onde vai o esgoto da cozinha?  
 
( ) Fossa séptica 
(  ) Fossa absorvente 
(  ) Rede de drenagem 
(  ) Céu aberto 
(  ) Outro 
(  ) Não sabe 

Obs.: 

2.6- Quantos domicílios tem banheiros 
ou sanitários? 

2.7. Quantos são na parte interna e 
quantos são na parte externa da 
residência? 

2.8. Qual tipo de instalação sanitária? (Convencional, banheiro seco, outro) 

  

  

  

2.9- Quais as doenças mais frequentes registradas no posto de saúde local ou 
identificadas pela população? 
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3 - Drenagem Urbana 

3.1. Existe rede de drenagem na localidade?  
 
(  ) Não sabe  
(   ) Sim 
(   ) Não  

3.2. Marque com X os problemas existentes na localidade, especificando qual. 

Alagamento 
quando  

            

Desmoronamento 
de terra 

            

Ruas sem 
pavimentação             

Buracos nas ruas             

Desabamentos de 
construções 

            

Água invade as 
casas 

            

Escoamento de 
esgotos para  

            

Transbordamento 
de rios e/ou 
canais 

            

3.3. Existe na localidade sistema de aproveitamento de água da chuva? 

3.4. Local possui alguma área de brejo, alagados ou charco? Existe algum rio 
próximo 

              

              

4 - Resíduos Sólidos 

4.1. Existe coleta pública de resíduos sólidos? Se sim em quantos dias 
acontece? 
 
(   ) Não sabe  
(   ) Sim 
(   ) Não  
Frequência_____________ 

4.2. Esse serviço de coleta é satisfatório? Justifique 
 
(   ) Não sabe  
(   ) Sim 
(   ) Não  
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4.3.  Qual a destinação do lixo produzido nas residências?  

(  ) Coleta Pública 
(   ) Queima 
(   ) Céu aberto/terreno baldio 
(   ) Enterra 
(   ) Outro 

4.4.  Marque com um “X”, as questões abaixo que existem na localidade 

(   ) Pontos de 
entrega voluntária 
de recicláveis 

            

(   ) Iniciativa de 
compostagem 

            

(   ) Catadores de 
recicláveis 

            

(   )Ponto de 
coleta seletiva 

            

(   )Limpeza das 
ruas 

            

(   )Restos de 
construção 
(entulho) 

            

(   ) Lixeiras nas 
ruas 

            

(   ) Acúmulo de 
resíduos nas ruas 

            

4.5. Quais os principais problemas relativos aos resíduos sólidos? 

  

4.6. O local possui matadouro? 

  

  

12 – Programas/Projetos de Saneamento Rural ou Educação Ambiental 
existentes na localidade: 

Fotos:  
Entrada de acesso 
Igreja 
Posto de Saúde 
Escola 
Casas 
Outras (elementos de saneamento) 

Nos das Fotos: 

Data: Responsável: Supervisor: 
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APÊNDICE C – Questionário Saneamento Sede - Bairros 

 
 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

  

Município 

  

Ficha de Saneamento Sede Vitória da Conquista 

Distrito: Localidade: Coordenadas: No: 

Natureza:  ( ) Casa  (   ) Condomínio   (   ) Loteamento         (    ) outra 
______________ 

Informações de infraestrutura social 

Transporte público   Transporte escolar   

Creche   Energia elétrica   

Área de lazer   Escola   

Associação comunitária   Igreja   

Posto de saúde   Projeto social   

Agente comunit. de saúde   Ações voluntárias   

Existe algum projeto 
social? 

  

1 - Abastecimento de água 

1.3 Qual a forma de abastecimento de água?    
(  )  Rede de água da Embasa   
(   ) Poço tubular (Sistema simplificado da Cerb?) 
(   ) Chafariz   (Sistema simplificado da Cerb?) 
(   )  Cisterna 
(   ) Carro- Pipa 
(   )  Outro: 

Obs:  

1.3. Breve descrição do fonte/manancial/captação de água: 

1.3. Qual % 
atendimento: 

1.4. Existem problemas de 
falta de água?  
(  ) Sim 
(   ) Não 
 
Se sim, indique a frequência 
com que acontecem. 

1.5. Como a comunidade 
classifica a água que consome? 
Qualidade da água:    
 
(   ) Boa   (   )  Regular    (   )  
Ruim  
(   )Tem gosto (  ) Tem cor   (   ) 
Tem Cheiro 

1.6. Se tiver cor, descrevê-la:  

1.6. A água consumida recebe algum tipo de tratamento? Se 
sim, qual é? 

Obs: 
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1.9 - Quando há algum problema no abastecimento qual instituição é acionada? 

2 - Esgotamento Sanitário 

2.1. Existe rede de esgotamento sanitário na localidade?  
 
(  ) Não sabe  
(   ) Sim 
(   ) Não  

2.2. Se existe rede, 
por quem foi 
construída? 
(  ) Embasa 
(   ) Comunidade 
(   ) Prefeitura 
(   ) Não sabe 

2.3. Para onde vai o esgoto coletado? 
(  ) Para estação de tratamento 
(  ) Para o rio  
(  ) Para o canal 
(  ) Não sabe 
(  ) Outro _______ 

2.4. Toda a 
comunidade é 
atendida pela rede 
de esgotamento? 
Poderia estimar o 
percentual de 
atendimento? 
 
(  ) Toda a 
comunidade 
(  ) 25% 
(  ) 50% 
(  ) 75%  

2.5. Se não existe rede para onde vai o esgoto do banheiro?  
 
( ) Fossa séptica 
(  ) Fossa absorvente 
(  ) Rede de drenagem 
(  ) Céu aberto 
(  ) Outro 
(  ) Não sabe 

Obs.: 

2.5. Se não existe rede para onde vai o esgoto da cozinha?  
 
( ) Fossa séptica 
(  ) Fossa absorvente 
(  ) Rede de drenagem 
(  ) Céu aberto 
(  ) Outro 
(  ) Não sabe 

Obs.: 

2.6- Quantos domicílios tem banheiros 
ou sanitários? 

2.7. Quantos são na parte interna e 
quantos são na parte externa da 
residência? 

2.8. Qual tipo de instalação sanitária? (Convencional, banheiro seco, outro) 
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2.9- Quais as doenças mais frequentes registradas no posto de saúde local ou 
identificadas pela população? 

  

  

3 - Drenagem Urbana 

3.1. Existe rede de drenagem na localidade?  
 

(  ) Não sabe  
(   ) Sim 
(   ) Não  

3.2. Marque com X os problemas existentes na localidade, especificando qual. 

Alagamento quando              

Desmoronamento de 
terra 

            

Ruas sem 
pavimentação             

Buracos nas ruas             

Desabamentos de 
construções 

            

Água invade as 
casas 

            

Escoamento de 
esgotos para  

            

Transbordamento de 
rios e/ou canais             

3.3. Existe na localidade sistema de aproveitamento de água da chuva? 

3.4. Local possui alguma área de brejo, alagados ou charco? Existe algum rio 
próximo 

              

              

4 - Resíduos Sólidos 

4.1. Existe coleta pública de resíduos sólidos? Se sim em quantos dias acontece? 
 
(   ) Não sabe  
(   ) Sim 
(   ) Não  
Frequência_____________ 
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4.2. Esse serviço de coleta é satisfatório? Justifique 
 
(   ) Não sabe  
(   ) Sim 
(   ) Não  

4.3.  Qual a destinação do lixo produzido nas residências?  

(  ) Coleta Pública 
(   ) Queima 
(   ) Céu aberto/terreno baldio 
(   ) Enterra 
(   ) Outro 

4.4.  Marque com um “X”, as questões abaixo que existem na localidade 

(   ) Pontos de 
entrega voluntária de 
recicláveis 

            

(   ) Iniciativa de 
compostagem 

            

(   ) Catadores de 
recicláveis 

            

(   )Ponto de coleta 
seletiva 

            

(   )Limpeza das ruas             

(   )Restos de 
construção (entulho) 

            

(   ) Lixeiras nas ruas             

(   ) Acúmulo de 
resíduos nas ruas 

            

4.5. Quais os principais problemas relativos aos resíduos sólidos? 

  

  

12 – Programas/Projetos de Educação Ambiental existentes na localidade: 

Fotos:  
Casas 
Outras (elementos de saneamento) 

Nos das Fotos: 

Data: Responsável: Supervisor: 
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