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APRESENTAÇÃO 

A Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda. apresenta à Secretaria de 

Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia o Produto 3 - Diagnóstico do 

Saneamento Básico de Caetité/Ba, o qual se constitui parte integrante dos 04 Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS), objetos do Contrato nº 004/2019, firmado entre as partes. 

De acordo com os requisitos do Termo de Referência apresentado na Seção II da Parte I 

do Edital da Tomada de Preço nº 001/2019, o referido objeto subdivide-se nos 

seguintes produtos: 

• Produto 1: 

- Plano de Trabalho Ajustado; 

• Produto 2: 

- Plano de Plano de Mobilização Social; 

• Produto 2. 1 

- Relatório técnico de apresentação das legislações pertinentes e da construção 

participativa do Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico 

• Produto 2. 2 

- Relatório técnico da oficina de validação do Diagnóstico e de apresentação do 

Prognóstico e do Planejamento Estratégico – cenários, planejamento das intervenções, 

programas, projetos e ações dos serviços de saneamento básico. 

• Produto 2. 3 

- Apoio à realização da Consulta e Audiência Pública de Validação do PMSB e do 

PMGIRS. 

• Produto 3: 

- Diagnóstico do Saneamento Básico; 

• Produto 4: 

- Prognóstico, Objetivos e Metas; 

• Produto 5: 
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- Programas, Projetos e Ações; 

• Produto 6: 

- Monitoramento e Avaliação; 

• Produto 7: 

- Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do PMSB e 

PMGIRS; 

• Produto 8: 

- Relatório do Plano Municipal de Saneamento (PMSB) e do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

O Plano Municipal de Saneamento Básico é o instrumento de planejamento instituído 

pela Lei Nacional nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. A lei elege o 

planejamento das ações de saneamento básico como um item fundamental, aliado à 

regulação, fiscalização, prestação dos serviços e participação e controle social. 

A elaboração do PMSB deve atender aos princípios fundamentais da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico, estabelecidos no art. 2º do Capítulo 1, a 

exemplo da universalização do acesso às quatro componentes, a saber: Abastecimento 

de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, 

Limpeza e Fiscalização preventiva das respectivas Redes Urbanas e Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos. Ressalta-se que a quinta componente referente às ações de 

combate e controle de vetores e reservatórios de doenças, conforme prevista na Lei 

Estadual de Saneamento, Lei nº 11.172/2008, é transversal a todas as outras. 

O processo de elaboração do plano será desenvolvido ainda em consonância com os 

princípios fundamentais da Política Nacional de Resíduos Sólidos explicitados no art. 6º 

da Lei Nacional nº 12.305/2010. Assim, o plano abrange todos os resíduos definidos no 

art. 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e no art. 12 da Política Estadual 

de Resíduos Sólidos – Lei Estadual nº 12.932/2014. 

A elaboração e edição do plano são de responsabilidade do titular dos serviços, os 

municípios, como estabelecido no artigo 9°, inciso I, da Lei Nacional nº 11.445/2007: 

“Art. 9° O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
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básico, devendo, para tanto: I – elaborar os planos de saneamento básico, nos termos 

desta Lei”. 

Diante disso, os Municípios contemplados no objeto do contrato serão as responsáveis 

pela elaboração de seus respectivos PMSB e PMGIRS, porém contando com o apoio 

técnico do Governo do Estado da Bahia, por meio da assinatura de Termos de 

Cooperação Técnica entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de 

Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS) e da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR), e cada um dos municípios, com 

interveniência da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), naqueles em 

que atua. 

O objeto é resultado do Contrato de Repasse nº 844.834/2017, firmado entre o antigo 

Ministério das Cidades (MCidades) e atual Ministério do Desenvolvimento Regional 

(MDR) e a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), financiado com 

recurso transferido por meio de emenda parlamentar. 
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LISTA DE SIGLAS 

AGERSA – Agência de Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 

ANA – Agência Nacional de Águas 
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CERB – Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento 
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ETE - Estações de Tratamento de Esgotos  

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde 
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INEMA – Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia 
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MMA – Ministério do Meio Ambiente 
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1 INTRODUÇÃO 

A natureza das ações de saneamento básico coloca-o como essencial à vida humana e à 

proteção ambiental. Deste modo, intervir no saneamento básico torna-se uma ação que 

deve ser pensada em caráter coletivo, ou seja, como uma meta social no qual os 

indivíduos, a comunidade e o Estado têm papéis a desempenhar. 

A Lei Nacional nº 11.445/2007, atualizada pela Lei Nacional nº 14.026/2020, que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico, o conceitua em seu artigo 3º, inciso I, como sendo: 

[...] conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações 

operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações 

operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, 

desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de 

medição; (Redação pela Lei Federal nº 14.026 de 2020) 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações 

operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu 

lançamento de forma adequada no meio ambiente; (Redação pela Lei 

Federal nº 14.026 de 2020) 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas 

atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, 

asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei 

Federal nº 14.026 de 2020) 
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d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas 

atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de 

drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização 

preventiva das redes; (Redação pela Lei Federal nº 14.026 de 2020) 

(BRASIL, 2020). 

Ressalta-se que a quinta componente referente às ações de combate e controle de 

vetores e reservatórios de doenças, conforme prevista na Lei Estadual de Saneamento 

Básico, Lei nº 11.172/2008, é transversal a todas as 4 componentes apontadas pela Lei 

Nacional nº 11.445/2007 e respectiva atualização. 

O marco legal do saneamento básico teve como sua maior inovação a segregação clara 

das distintas atividades inerentes aos serviços: o ato de planejar, de prestar, de regular e 

fiscalizar, e, permeando transversalmente todos estes, o Controle Social. 

De acordo com a mesma normativa, que foi alterada pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 

2020, artigo 8º, que dispõe a respeito do exercício da titularidade, o titular –Municípios 

e o Distrito Federal no caso de interesse local ou Estado em conjunto com os Municípios 

que compartilham instalações operacionais – deverá formular a política pública de 

saneamento básico, devendo para tanto, conforme o artigo 9º, elaborar o plano de 

saneamento básico; prestar diretamente ou autorizar delegação dos serviços; definir 

ente responsável pela regulação e fiscalização dos serviços; adotar parâmetros para 

garantia do atendimento essencial à saúde pública; fixar direitos e deveres dos usuários; 

estabelecer mecanismos de controle social; implementar sistema de informações sobre 

os serviços. 

A Lei nº14.026/2020, que atualiza o marco do saneamento básico, acrescenta no 

parágrafo 1º do artigo 8º que o exercício da titularidade dos serviços de saneamento 

poderá ser realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou 

convênio de cooperação, desde que respeitas disposições específicas. 
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A Lei Nacional nº 11.445/2007 destacou o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) como sendo um dos instrumentos de planejamento instituídos em seu art. 19, o 

qual deve ser elaborado atendendo aos seus princípios fundamentais. 

Cabe salientar, que o componente “resíduos sólidos” possui uma legislação especifica, a 

Lei Nacional nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), e estabelece a necessidade de elaboração do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que pode estar inserido no PMSB, desde que 

contemple o conteúdo mínimo discriminado no seu § 1º do art. 19. 

A Lei nº 11.4445/2007 estabelece o PMSB como condição de acesso a recursos 

orçamentários da União ou recursos de financiamentos geridos ou administrados por 

órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços 

públicos de saneamento básico, a partir do exercício financeiro de 2023, conforme novo 

prazo fixado pelo Decreto nº 10.203, de 22 de janeiro de 2020. Além disso, o PMSB 

consiste como condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico, com o objetivo de assegurar a adequada 

cobertura e qualidade dos serviços prestados. 

A PNRS em seu artigo 18º também estabelece a elaboração do PMGIRS como condição 

para os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados 

a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 

Portanto, no Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico de Caetité, que consiste na 

base orientadora de elaboração do PMSB e do PMGIRS, são apresentadas as condições 

dos serviços identificados no município, a partir da análise da infraestrutura disponível 

e da situação operacional de cada um dos componentes, bem como o perfil 

epidemiológico e de saúde, os indicadores socioeconômicos e demais informações 

correlatas de setores que se integram ao saneamento, tais como: ambiental, recursos 

hídricos, saúde, habitação, entre outras, abrangendo as áreas urbana e rural do 

município. 
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2 OBJETIVOS 

O Diagnóstico constitui base orientadora do processo de elaboração do PMSB e do 

PMGIRS, e tem como objetivos: 

✓ Caracterizar a situação dos serviços públicos de saneamento básico e a 

condição ambiental e sanitária no município, considerando a totalidade da sua 

área territorial (zonas urbana e rural) e observando os aspectos 

socioeconômicos associados; 

✓ Distinguir e hierarquizar as situações-problema identificadas, registrando 

suas causas e consequências;  

✓ Oferecer subsídios à formulação das prospectivas do PMSB; 

✓ Identificar/levantar informações e dados primários a partir da 

percepção/coleta dos atores locais; 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para elaboração do Relatório de diagnóstico de saneamento 

básico de Caetité se utiliza de métodos quantitativos - para análises de elementos 

quantificáveis da realidade - e qualitativos - para elementos que não são medidos por 

meio de números - com base na análise de dados e informações secundárias e primárias 

e na escuta dos diferentes segmentos da sociedade, gestores, prestadores de serviços e 

sociedade civil organizada, bem como da população usuária dos serviços.  

Os principais instrumentos de coleta de dados utilizados são: envio de ofício solicitando 

informações aos orgãos; aplicação de questionários às secretarias municipais; coleta de 

dados em sistemas de informação oficiais; visitas técnicas de campo para coleta de 

dados primários; levantamento fotográfico; encontros públicos; reuniões com comitês; e 

revisão de literatura técnica reconhecida. 

Para análises quantitativas e qualitativas dos serviços, foram coletados dados 

secundários nas fontes oficiais, como: Secretarias Municipais; Sistema de Informação de 

Atenção Básica (SIAB); Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa); Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS); Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB); Instituto Nacional 

de Pesquisas Educacionais (INEP); Relatórios de Informações Sociais do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); Portal de acompanhamento dos 

Objetivos do Milênio; e o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB); O Plano 

Estadual de Manejo de Águas Pluviais (Pemapes); o Estudo de Regionalização da Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos para o Estado da Bahia (ERGIRS) elaborado pela SEDUR e 

estudos elaborados pela CONDER; Fundação Palmares; entre outros. Dentre as 

Secretarias da Admnistração Pública Municipal que contribuíram com a consolidação do 

Diagnóstico do Saneamento Básico, destaca-se: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Limpeza Pública; Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de 

Recursos Hídricos. 

Para a elaboração dos mapas temáticos presentes nesse diagnóstico foram adquiridos os 

dados vetoriais (shapefile) a partir de fontes oficiais, tais como: Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia (SEI), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e da Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). A partir desses dados vetoriais, e da base de 

municípios atualizada, foram gerados diversos mapas temáticos por meio do software de 

geoprocessamento QGIS, segundo a intencionalidade de cada análise. 

Um dos princípios fundamentais da Lei nº 11.445/2007, atualizado pela Lei nº 

14.026/2020, é a participação e o controle social. Para tanto, foram realizadas oficinas, 

cujas metodologias apresentadas com detalhe no plano de mobilização, contemplando o 

diagnóstico juntamente com a sinalização das possíveis soluções para os problemas 

identificados, onde são realizados trabalhos de grupo para discussão e entendimento da 

problemática local, da relação comunidade/ambiente, com foco nos aspectos de 

saneamento básico. Os diferentes segmentos sociais são convocados a participar, a 

saber: os moradores, representantes das associações comunitárias, sindicatos e outras 

entidades atuantes, os prestadores dos serviços, o poder público, entre outros. 

Depois de coletadas as informações qualiquantitativas, são feitas análises 

correlacionando os dados quantitativos aos qualitativos, de maneira a se entender a 

situação atual do saneamento básico no município. 
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4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

Com finalidade de introduzir a caracterização geral do município de Caetité de modo 

resumido, posto que todas as informações serão explanadas nos itens subsequentes, 

tem-se os dados elencados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Informações gerais do Município de Caetité/BA 

Município: 
 

Caetité  

Estado: BA Bahia                                              
Mesorregião:   Centro Sul Baiano 
Microrregião: 29.026 Guanambi                                          
Macrorregional de Saúde: 29.08 Sudoeste                                           
Regional de Saúde: 29.24 Caetité                                        
Região Geográfica Intermediária: 29.04 Vitória da Conquista 
Região Geográfica Imediata:  Guanambi 
Região Metropolitana: 29.90 Fora da Região Metropolitana - BA                  
Região Rural:  Centro Sub-regional de Caetité 
Aglomerado Urbano: 29.90 Fora de Aglomerado Urbano - BA           
Capital: 

 
Não 

Amazônia Legal: 
 

Não 
Município de Fronteira:   Não 
Localização da Prefeitura: 14°03'14.7" S 42°28'18.8" O 
Altitude em relação ao nível do mar: 825 m 
Gentílico: 

 
Caetiteense 

Território de Identidade:  Sertão Produtivo 
Território de Cidadania:  Não possui 
Distância da capital da BA: 645 km via rodoviária 
Área: 2.651,536 km² 
Perímetro:         47.273,14 m 
Acessos terrestres: BR-030  BA-430 
Sedes distritais: 4 Brejinho das Ametistas, Caldeiras, Maniaçu e 

Pajeú do vento 
Sede municipal: 1 Caetité 
Fonte: IBGE Cidades, 2020; IBGE, 2017; CASA CIVIL, 2008; DATASUS, 2010. 

4.1 Histórico e Evolução do Município 

De acordo com o IBGE (2020) Caetité foi um dos primeiros povoados do Alto Sertão da 

Bahia. Seu nome, de origem tupi, significa Mata da Pedra Grande, através da junção dos 

termos ka’a (mata), itá (pedra) e eté (verdadeiro) em uma referência à formação 

rochosa a leste da cidade conhecida por “Pedra Redonda” (CAETITÉ, 2020). Ainda de 

acordo com o IBGE (2020): 
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A hipótese mais aceita e mais divulgada acerca de sua origem é a 
de que este lugar se constituiu num dos primeiros núcleos de 
povoamento da região. Eram postos de catequese já no século XVII 
e as terras desta região pertenciam ao Senhor da Casa da Torre, 
cujo fundador foi o mestre de campo Antônio Guedes de Brito e 
era destinada à criação de gado. 
Devido a fatores climáticos, como a quantidade abundante de água 
e outros aspectos, o núcleo acabou ganhando importância com a 
chegada e permanência de inúmeras famílias. A partir de então, se 
estabeleceu como ponto importante de pouso e descanso aos 
viajantes e tropeiros que passavam pela região. 
Naquela época, faziam parte do núcleo, fazendas de gado, os 
engenhos, a aristocracia e a riqueza, bem como a cultura e o 
civismo que o distinguia dos outros povoados da região. 
A religiosidade era outro diferencial relevante. Na primeira 
metade do século XVIII, famílias do Arraiá construíram uma 
capela em devoção à Senhora Sant’Ana, além de doar terras para a 
nova freguesia que se desmembraria da matriz de Nossa Senhora 
de Rio de Contas, em 1754. 
No início do século XVIII, depois de enfrentar forte oposição de 
Rio de Contas, a freguesia de Caetité já se organizava para 
comprar da Coroa o título de Vila. O Arraial foi elevado à categoria 
de Vila em cinco de abril de 1810. 
Pela importância e significado desse fato histórico, a Câmara de 
Vereadores de Caetité, fixou o dia cinco de abril como data da 
emancipação política de Caetité. 
Em mais de dois séculos de existência a “Princesinha do Sertão” 
como foi chamada por muitos, passou por várias transformações. 
A pequena vila deu lugar a uma bonita cidade, cujas riquezas 
principais não estão apenas nos seus filhos ilustres, na quantidade 
e variedade de minérios ou nos bons ventos, mas no seu povo 
acolhedor, educado, temente a Deus que busca, acima de tudo, 
com trabalho e esforço, um lugar melhor para se viver. (IBGE, 
2020) 

 

A formação administrativa de Caetité pode ser compreendida pela sucessão de leis, 

decretos e divisões administrativas ao decorrer dos anos, como se aventa a seguir (IBGE, 

2020). 

• 1754 

✓ Cria o distrito de Vila Nova do Príncipe, subordinado ao município de 

Jacobina. 
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• Decreto, de 26/02/1810 

✓ Eleva à categoria de vila, desmembrada de Jacobina. 

• Lei Provincial n.º 995, de 12/10/1867 

✓ Eleva à categoria de cidade, denominada Caetité.  

• Lei Estadual nº 779, de 13/06/1910 

✓ Eleva à categoria de cidade, denominada Caetité.  

• Divisão Lei Provincial n.º 1.410, de 07/05/1874 

✓  É criado o distrito de Canabrava e anexado ao município Caetité 

• Divisão Administrativa do ano de 1911 

✓ O município é constituído de dez distritos: Caetité, Aroeiras, Caculé, 

Canabrava, Bonito, Lagoa Real, Passagem da Areia, Rio do Antônio, Santa 

Luzia e São Sebastião do Caetité. 

• Lei Estadual n.º 1.365, de 14/08/1919 

✓  São desmembrados do município de Caetité os distritos de Caculé Rio do 

Antônio e São Sebastião do Caculé, para constituir o novo município de 

Caculé. 

• Divisão Administrativa do ano de 1937 

✓ O município é constituído de seis distritos: Caetité, Brejinho da Ametista, 

Canabrava dos Caldeiras (ex-Canabrava), Bonito, Lagoa Real e Junco 

Grande. 

• Decreto Estadual nº 11.089, de 1938 

✓  O distrito de Canabrava dos Caldeiras passou a denominar-se Caldeiras e 

o distrito de Junco Grande a chamar-se Maniassu. O município de Caetité 

passou a grafar Caitité. 

• Lei Estadual n.º 141, de 31/12/1943 
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✓  O distrito de Bonito tomou a denominação de Igaporã e por esta mesma 

legislação o município de Caitité voltou a ser grafado como Caetité. 

• Lei Estadual nº 556, de 25/05/1953 

✓  Desmembra do município de Caetité o distrito de Igaporã e eleva à 

categoria de município. 

✓ Lei Estadual nº 628, de 30/12/1953 

✓  É criado o distrito de Pajéu do Vento e anexado ao município de Caetité. 

• Acórdão n.º 260 do Superior Tribunal Federal, de 26/10/1956 

✓ O município Igaporã é extinto, sendo seu território anexado ao município 

de Caetité. 

• Lei Estadual nº 1.030, de 14/08/1958 

✓ Desmembra do município de Caetité o distrito de Igaporã e o eleva 

novamente à categoria de município. 

• Divisão Territorial de 1960 

✓ O município é constituído de 6 distritos: Caetité, Brejinho das Ametista, 

Caldeiras, Lagoa Real, Maniassu e Pajéu do Vento.  

✓ Permanência até as divisões territoriais até 1988. 

• Lei Estadual nº 5.025, de 13/06/1989 

✓ Desmembra do município de Caetité o distrito de Lagoa Real e o eleva 

novamente à categoria de município. 

• Divisão Territorial de 1995 

✓ O município é constituído de 5 distritos: Caetité, Brejinho das Ametista, 

Caldeiras, Maniassu e Pajéu do Vento.  

✓ Permanência em divisão territorial datada de 2007. 
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4.2 Localização e Acesso  

Localizado no Território de Identidade Sertão Produtivo, na região do Centro Sul Baiano 

e microrregião de Guanambi, o município de Caetité distancia-se da cidade de Salvador, 

capital da Bahia, por cerca de 645 km (via rodoviária). Apesar de distante da capital, o 

município se encontra próximo a outros centros comerciais importantes tais como: 

Guanambi (30km), Vitória da Conquista (238 km), Janaúba/Mg (279 km) e Montes 

Claros/Mg (407 km). 

Limitado aos municípios de Igaporã, Guanambi, Pindaí, Licínio de Almeida, Caculé, 

Ibiassucê, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Paramirim, Tanque Novo, ocupa 

uma área de 2.651,536 km² (IBGE Cidades, 2020). O município dispõe de um aeródromo, 

com pista asfaltada com cerca de 1.400 m de comprimento por 21 m de largura, que 

passou recentemente por reformas para servir de apoio operacional ao aeroporto de 

Guanambi. O acesso ao município é feito pela rodovia federal BR-030 e pela BA-430, 

como pode ser observado na Figura 1. A Tabela 1 indica as distancias da sede 

municipal aos municípios limítrofes. 
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Figura 1 – Localização do município Caetité/BA  

 
Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de IBGE,2010; 
INEMA, 2004. 

Tabela 1 – Distância da sede municipal de Caetité aos municípios limítrofes 
Município Limítrofe Distância de Caetité 

Guanambi 30 km 
Ibiassucê 47 km 
Lagoa Real 59 km 
Igaporã 60 km 
Pindaí 73 km 
Caculé 74 km 
Tanque Novo 76 km 
Paramirim 110 km 
Licínio de Almeida 118 km 
Livramento de N. Sr.ª 170 km 

 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A Sede Municipal encontra-se a uma altitude média de 214,15 m acima do nível do mar e 

está situada entre as coordenadas aproximadas de latitude 14°03'14.7" S e longitude 

42°28'18.8" O.  
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O município segundo a divisão do IBGE (2010) possui cinco distritos, a saber: Caetité 

(sede municipal), Brejinho das Ametistas (24 km), Caldeiras (60 km), Maniaçu (28 km) e 

Pajeú do Vento (26 km) que podem ser visualizados no mapa da Figura 2. Além disso, 

alguns povoados de maior importância se destacam, como Anguá, Campinas, Juazeiro, 

Santa Luzia e Umbuzeiro. 

Figura 2– Mapa político-administrativo do município de Caetité/BA 

 
Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de IBGE,2010; 
INEMA, 2004. 

Instituída pela Lei complementar n° 43 de 10 de junho de 2019, as Microrregiões de 

Saneamento Básico apresentam como finalidade exercer as competências relativas à 

integração da organização, do planejamento e da execução de funções cabíveis ao 

saneamento básico regional. Neste caso, o município de Caetité situa-se na Microrregião 

de Saneamento Básico de Algodão, composta pelos municípios de: Brumado, Caculé, 

Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, 
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Igaporã, Ituaçu, Iuiu, Lagoa Real, Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Palmas de Monte 

Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Livramento de Nossa 

Senhora e Urandi. A disposição desses municípios na microrregião está espacializada no 

mapa da Figura 3. 

Figura 3 - Mapa da Microrregião de Saneamento Básico do Algodão - município de Caetité/BA 

 Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de IBGE, 2010; 
IBGE, 2018. 

No contexto ecológico, o município encontra-se situado no grande domínio 

morfoclimático da Caatinga (AB’SABER, 2003), contendo as características mais gerais 

desse domínio.  

Além disso, também foi utilizado como critério de contextualização ambiental o conceito 

de ecorregião apresentado na obra de Veloso (2001), onde Caetité situa-se na ecorregião 

da Depressão Sertaneja Meridional. 
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Mesmo apresentando uma certa uniformidade em suas características climáticas, 

fitofisionômicas e geomorfológicas, a caatinga continua sendo um bioma bastante 

diverso, que quando estudado mais de perto, percebe-se áreas diferenciadas em suas 

dinâmicas ecológicas.  

Visando uma melhor compreensão dessas dinâmicas internas, foi estabelecido no 

Seminário de Planejamento Ecorregional da Caatinga – 1ª Etapa, que ocorreu no ano de 

2001, em Aldeia – PE, as oito ecorregiões da caatinga, que se definem como:  

“... uma unidade relativamente grande de terra e água delineada pelos fatores 

bióticos e abióticos que regulam a estrutura e função das comunidades naturais 

que lá se encontram. ” (VELOSO, 2001).  

Sendo assim, essa melhor compreensão das dinâmicas ecológicas (processos bióticos e 

abióticos) diferenciadas de cada ecorregião ajuda no planejamento municipal na área de 

saneamento, pois, fornece informações mais aprofundadas sobre o contexto geográfico 

no qual o município se insere, assim como estabelece áreas prioritárias de conservação e 

preservação ambiental de cada ecorregião. 

4.3 População 

Os dados que compõem as tabelas com perfis demográficos, tem origem em diversas 

fontes oficiais de pesquisa, como IBGE e Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Tais informações buscam demonstrar a dinâmica do 

Município de Caetité, tais como: população urbana e rural, por faixa de idade, sexo, razão 

de dependência, cor ou raça, cujos índices buscam retratar a organização social no seu 

espaço geográfico. 

4.3.1 População Total, Urbana e Rural 

Como se constata nos censos demográficos realizados pelo IBGE, a maior parte da 

população de Caetité concentra-se na área urbana do município, com crescente aumento 

desse perfil ao longo dos anos, em contraponto à diminuição da participação da zona 

rural, conforme pode-se observar na Tabela 2.  
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Tabela 2 - População total, urbana e rural: Caetité/BA (1991, 2000 e 2010) 

Ano Total 
Urbana Rural 

Habitantes Participação Habitantes Participação 

1991 40.380 16.925 41,91% 23.455 58,09% 

2000 45.090 23.459 52,03% 21.631 47,97% 

2010 47.515 28.447 59,87% 19.068 40,13% 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Considerando esses registros e comparando-os à distribuição populacional nos cinco 

distritos do município, vê-se que Caetité, onde se localiza a sede municipal, concentra a 

parcela majoritária da população (69,54% em 2010), seguido do distrito de Brejinho das 

Ametistas (11,21% no mesmo ano), como pode ser verificado na Tabela 3.  

Tabela 3 - População dos distritos: Caetité/BA (2010) 

População 
Urbano Rural Total 

Participação 
do distrito no 
município % 

hab. % hab. % hab. % % 

Caetité   25.159 76,14 7.884 23,86 33.043 100 69,54 

Brejinho das Ametistas 1256 23,58 4071 76,42 5327 100 11,21 

Caldeiras 363 13,34 2.358 86,66 2.721 100 5,73 

Maniaçu 937 20,34 3.669 79,66 4.606 100 9,69 

Pajeú do Vento 732 40,26 1.086 59,74 1.818 100 3,83 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Ainda na mesma Tabela 3, destaca-se que apenas o distrito sede (Caetité) há 

predominância urbana (76,14%) conforme dados censitários do ano de 2010. Caldeiras, 

opostamente, possui cerca de 86,66% de sua população em zona rural. O distrito de 

Pajeú do Vento possui a menor participação na população total do município. Na Figura 

4 é possível visualizar graficamente tais dados para todo o município. 
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Figura 4 - População nos distritos de Caetité/BA (2010) 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2019. 

4.3.2 População Flutuante 

Para além do perfil da população residente, o diagnóstico populacional do PMSB em 

Caetité não identifica uma população flutuante significativa. Isso porque, não foram 

identificados eventos migratórios significativos, não possuindo fluxo turístico intenso 

em eventos culturais ou atrativos turísticos que receba grande número de visitantes.  

4.3.3 População por Renda, Gênero e Faixa Etária 

Em 2018, o salário médio mensal dos trabalhadores formais caetiteenses era de 1,9 

salários mínimos, com 12,9% da população ocupada (IBGE CIDADES, 2020). No último 

censo, registrou-se que 28,31% da população municipal tinha rendimento nominal 

mensal domiciliar de um até dois salários mínimos. A Tabela 4 apresenta as classes de 
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rendimento, considerando os intervalos de renda nominal, usualmente divulgadas pelo 

IBGE. 

Tabela 4 - Rendimento nominal mensal domiciliar: Caetité/BA (2010) 

Rendimento Domicílios % 

Sem rendimento 682 5,33 

Até 1/2 salário mínimo 1716 13,42 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 2876 22,49 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 3620 28,31 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 2879 22,51 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 699 5,47 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 235 1,84 

Mais de 20 salários mínimos 82 0,64 

TOTAL 12.789 100 
Fonte: IBGE/ SIDRA, 2010. 

Partindo dessa informação, faz-se relevante salientar que Caetité ocupa, no ranking 

estadual e da microrregião deste quesito, acima da metade totalitária do estado e 

microrregião (Figura 5). O mesmo não ocorre, no entanto, na comparação com o 

ranking nacional. Na microrregião de Caetité, particularmente, entre os 18 municípios 

que a integram, o município ocupa o 5º lugar. 

Figura 5 - Ranking de Rendimento Mensal: Caetité/BA (2010) 

 
 Fonte: IBGE Cidades, 2020. 

Já o percentual da população pobre – com renda domiciliar per capita inferior a 

R$140,00 para o ano de 2010 – no município reduziu de 61,51% para 32,54% do ano de 
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2000 para 2010 (uma queda de 52,90%), ao tempo que o da população extremamente 

pobre caiu de 39,44% para 17,47% no mesmo período, registrando uma redução de 

44,29% nesse indicativo, em especial (Tabela 5). Complementarmente, tem-se que o 

índice de Gini1 em Caetité no ano de 2010 foi de 0,59, acima de 0,53 registrado no Brasil 

para o mesmo ano e abaixo de 0,65 registrados na capital baiana (ATLAS BRASIL, 2013). 

Tabela 5 - Renda, pobreza e desigualdade: Caetité/BA (1991, 2000, 2010) 
Indicadores 1991 2000 2010 

Renda per capita (R$) 132,22 205,70 405,31 

% de extremamente pobres 56,05 39,44 17,47 

% de pobres 78,63 61,51 32,54 

Índice de Gini 0,63 0,66 0,59 

            Fonte: PNUD, Ipea e FJP (citado por ATLAS BRASIL, 2013). 

Seguindo ao levantamento de dados realizado pelo IBGE para os anos de 1991, 2000 e 

2010, um pouco mais da metade da população caetiteense (em torno de 51% para os 

três censos demográficos, aproximadamente) declarou ser do gênero feminino (Figura 

6). Em outras palavras, a diferença entre a porcentagem de homens e de mulheres, bem 

como o aumento da população de cada gênero ao longo dos anos, manteve-se 

semelhante.  

 

1 Utilizado como medida de desigualdade de distribuição de renda. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 
representa a situação de total igualdade (toda a população tem a mesma renda), e 1 corresponde à completa 
desigualdade de renda (uma só pessoa detém toda a renda do lugar). 
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Figura 6 - Gênero da população: Caetité/BA (1991, 2000, 2010) 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Entre os anos de 2000 e 2010, de acordo com as pesquisas dos mesmos censos 

demográficos, a razão de dependência, isto é, o percentual da população com menos de 

15 anos e com mais de 65 (que se configura como população dependente), teve um 

decréscimo de 66,46% para 48,86%. A taxa de envelhecimento (razão entre a população 

com 65 anos ou mais de idade em relação à população total), por outro lado, cresceu de 

7,40% para 8,78% – valor superior ao registrado no Brasil, de 7,4% para 2010 (Tabela 

6).  

Tabela 6 - Estrutura etária da população: Caetité/BA (1991, 2000, 2010) 

Estrutura Etária 
População (1991) População (2000) População (2010) 

(hab.) (%) (hab.) (%) (hab.) (%) 

Menos de 15 anos 17.419 38,67 15.918 32,52 11.425 24,05 

15 a 64 anos 24.695 54,82 29.403 60,07 31.919 67,18 

65 anos ou mais 2.934 6,51 3.624 7,40 4.171 8,78 

Total 45.048 100 48.945 100 47.515 100 

Razão de dependência - 82,41 - 66,46 - 48,86 

Taxa de envelhecimento - 6,51 - 7,40 - 8,78 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (citado por ATLAS BRASIL, 2013). 

Nota-se, ainda, um aumento na estrutura etária da população entre 15 a 64 anos, antes 

equivalente a 54,82% (censo de 1991) e, no último censo, igual a 67,18% da população 
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total (Figura 7). Em análise desses percentuais, observa-se que há uma redução no 

número de pessoas com menos de 15 anos (com queda de 34,41% entre 1991 e 2010) e 

aumento entre os demais estratos (22,63% para a faixa de 15 a 64 anos e 29,66% para 

acima de 65 anos).  

Figura 7 - Proporção dos grandes grupos etários da população: Caetité /BA (1991, 2000 e 2010) 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

De modo mais específico, tem-se que a maior parte dos caetiteenses estão na faixa etária 

de 20 a 24 anos (10,36%), com 6,59% que se declaram homens e 3,78% mulheres 

(Tabela 7), consoante aos dados do último censo demográfico.  

Tabela 7 - Percentual geral da população residente: Caetité /BA (2010) 

Grupo 
Total Homens Mulheres 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

0 a 4 anos 7,11 3,58 3,53 4,41 2,21 2,2 2,7 1,37 1,33 

5 a 9 anos 7,87 4,02 3,85 4,72 2,39 2,33 3,15 1,63 1,52 

10 a 14 anos 9,06 4,55 4,51 5,19 2,55 2,64 3,87 1,99 1,88 

15 a 19 anos 10,21 5,14 5,07 5,99 2,87 3,12 4,21 2,27 1,94 

20 a 24 anos 10,36 5,16 5,2 6,59 3,14 3,45 3,78 2,02 1,76 

25 a 29 anos 8,85 4,39 4,46 5,85 2,75 3,1 3,01 1,65 1,36 

30 a 34 anos 7,59 3,86 3,73 5,01 2,42 2,59 2,58 1,44 1,14 

35 a 39 anos 6,55 3,21 3,34 4,18 1,97 2,21 2,37 1,24 1,13 

40 a 44 anos 6,33 3,13 3,2 3,86 1,84 2,02 2,46 1,29 1,17 

45 a 49 anos 5,34 2,64 2,7 3,19 1,52 1,67 2,15 1,12 1,03 

50 a 54 anos 4,76 2,37 2,39 2,58 1,3 1,28 2,18 1,07 1,11 

55 a 59 anos 3,89 1,81 2,08 2,02 0,91 1,11 1,86 0,89 0,97 

60 a 64 anos 3,28 1,68 1,6 1,57 0,75 0,82 1,71 0,93 0,78 
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Grupo 
Total Homens Mulheres 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

65 a 69 anos 2,59 1,19 1,4 1,33 0,55 0,78 1,26 0,64 0,62 

70 a 74 anos 2,16 0,9 1,26 1,13 0,44 0,69 1,03 0,46 0,57 

75 a 79 anos 1,72 0,72 1 0,93 0,33 0,6 0,81 0,4 0,41 

80 a 89 anos 1,82 0,75 1,07 1 0,41 0,59 0,8 0,33 0,47 

90 a 99 anos 0,45 0,16 0,29 0,27 0,09 0,18 0,18 0,07 0,11 

100 anos ou mais 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0 0,01 

Total 100,0 49,3 50,7 59,8 28,5 31,4 40,1 20,8 19,3 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Ainda em concordância ao que se apresenta na Tabela 7, salienta-se que, na zona rural, 

a maioria das mulheres e dos homens possui entre 20 a 24 anos de idade (5,2%). Na 

área urbana, a maior parcela das mulheres tem entre 15 a 19 anos (2,27%), enquanto a 

dos homens predomina a faixa etária de 20 a 24 anos (3,14%). A pirâmide etária 

referente ao percentual total de homens e ao de mulheres do município – registrado no 

ano de 2010 –, por sua vez, pode ser observada na Figura 8. 

Figura 8 - Pirâmide etária do município: Caetité/BA (2010) 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

4.3.4 Taxas Históricas de Crescimento Populacional  

Na Tabela 8 constam as taxas de crescimento geométrico da população caetiteense para 

cada período. Tomando como referência os valores totais, observa-se que, no período de 
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1991-2010, o município apresentou taxa anual de crescimento de 1,82%. A maior queda 

no crescimento ocorreu entre 1991-2010 na área rural, com taxa negativa de -2,27% 

a.a., a qual contrasta com o aumento de 5,94% a.a. na área urbana para o mesmo 

período. No total, considerando a estimativa para 2019, a taxa de crescimento prevista 

para Caetité é de 0,71% a.a. para o período de 2010-2019, considerando a estimativa de 

população dada pelo IBGE Cidades (2019) de 50.975 hab.  

Tabela 8 - Taxa de crescimento geométrico: Caetité e distritos (1991, 2000, 2010 e 2019) 

Período Situação do Domicílio Taxa (%) 

1991-2000 Total 1,23 

1991-2000 Urbana 3,69 

1991-2000 Rural -0,90 

2000-2010 Total 0,53 

2000-2010 Urbana 1,95 

2000-2010 Rural -1,25 

1991-2010 Total 1,82 

1991-2010 Urbana 5,94 

1991-2010 Rural -2,27 

2010-2019 Total 0,71 

                        Fonte: Adaptado do IBGE (1991 a 2019). 

Com densidade demográfica de 19,45 hab./km2, Caetité detinha um grau de urbanização 

de 59,87% para o ano de 2010 (IBGE, 2010), que corresponde a um aumento de 42,85% 

em relação a 1991 (Tabela 9). Esses valores correspondem ao total mensurado em todo 

o município, sem decompor entre as sedes distritais de Caldeiras, Maniaçú, Pajeú do 

Vento e Brejinho das Ametistas em razão da ausência de dados para o censo de 1991. 

Tabela 9 - Grau de urbanização: Caetité/BA (1991, 2000 e 2010) 
Ano Grau de Urbanização 

1991 41,91% 

2000 52,03% 

2010 59,87% 

                    Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

A Figura 9 mostra a série histórica do grau de urbanização municipal nos últimos três 

censos demográficos, como apresentado na Tabela 9. O comportamento da curva indica 

um processo de crescimento desse indicador ao longo dos anos, próximo aos 60% já no 

levantamento feito há dez anos.  
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Figura 9 - Grau de urbanização: Caetité/BA (1991, 2000 e 2010) 

 
 Fonte: IBGE/Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010. 

O aumento da demanda pelos serviços de saneamento básico se dará em decorrência da 

ocupação progressiva dessas áreas de expansão e adensamento, mas que devem estar 

limitadas aos parâmetros previstos nos respectivos Planos Diretores de 

Desenvolvimento Urbano ou Municipal e suas atualizações. 

4.3.5 Estudos populacionais 

A taxa de crescimento geométrico anual da população urbana e rural espelha a 

tendência de construção e modificação dos espaços rurais e urbanos, transformando as 

relações do ambiente no desenrolar das forças produtivas. A Tabela 10 mostra a taxa de 

crescimento geométrico da população caetiteense no período de 1940 a 2010. 

Tabela 10 – Taxa de crescimento geométrico anual da população urbana e rural de Caetité/BA – 
1940-2010 

Períodos 
Crescimento geométrico anual 

Rural Urbana 
1940 - 1950 1,87 1,67 
1950 - 1960 -5,15 6,06 
1960 - 1970 4,44 -2,16 
1970 - 1980 0,8 2,58 
1980 - 1991 -3,34 3,81 
1991 - 2000 -0,9 3,69 
2000 - 2010 -1,25 1,95 

Fonte: IBGE (1940-2010) Apud Jesus (2019). 
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Jesus (2019) salienta que as oscilações na fixação de residentes em ambos os espaços, 

urbano e rural, podem ser justificadas por ocasião dos desmembramentos de 45 

importantes distritos e perda de território ao longo do tempo, das quais se destacam: 

Igaporã (1953-58), Guanambi (1962) e Lagoa Real (1989) que se emanciparam e 

tornaram-se municípios independentes. A partir de 1970 o crescimento geométrico 

acelerou o processo de urbanização, embora as taxas tenham caído novamente no 

período 2000-2010, modificando a dinâmica urbana. 

No entanto, no período de 2000 a 2010, apesar de ter reduzido a taxa de crescimento 

geométrico em relação ao período anterior, apresentou pela primeira vez na história do 

município a população da zona urbana superando a rural, como mostra a Tabela 11. 

Tabela 11 – População total, urbana e rural e taxa de urbanização de Caetité/BA – 1940-2010 

Períodos  Total Rural Urbana 
Taxa de 

urbanização 
1940  33.848 28.757 5.091 15,04% 
1950  40.624 34.615 6.009 14,79% 
1960  31.236 20.409 10.827 34,66% 
1970  40.200 31.501 8.699 21,64% 
1980  45.318 34.100 11.218 24,75% 
1991  40.380 23.455 16.925 41,91% 
2000  45.090 21.631 23.459 52,03% 
2010 47.515 19.068 28.447 59,87% 

Fonte: IBGE (1940-2010) Apud Jesus (2019). 

Com base no crescimento populacional no período de 1960 a 2010, a população total é 

estimada pelos métodos aritmético, geométrico e dos mínimos quadrados em uma 

planilha de cálculo para estimativa populacional desenvolvida pelo Ministério do Meio 

Ambiente (2013). O Resultado desta estimativa populacional até o ano de 2034 é 

apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 – Resultados dos métodos de estimativa populacional do Município de Caetité (Hab. x 
Ano) 

  
          Fonte: IBGE (1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010). 
 

A partir dos dados da Figura 10 têm-se que a estimativa populacional total do Município 

de Caetité para o ano de 2034 é de 53.335 habitantes, calculadas pelo método de 

crescimento aritmético, 53.881 habitantes pelo método geométrico e de 54.225 

habitantes pelo método dos mínimos quadrados. 

4.4 Caracterização das áreas de interesse do Plano 

A Figura 11 apresenta o mapa do município de Caetité, com a demarcação das áreas 

rurais e perímetros urbanos da sede e dos distritos do município de Caetité. Estes 

perímetros urbanos são descritos nos anexos II e III da Lei Municipal Nº 632 de 10 de 

outubro de 2006, que versa sobre o Plano de Desenvolvimento do Município de Caetité –

PDM. 
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Figura 11 - Mapa de localização dos perímetros urbanos dos distritos do Município de Caetité 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos e Consultoria, 2021; Adaptado de: CAETITÉ, 2006 e IBGE, 2017. 
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O Quadro 2 mostra as principais características de interesse do saneamento básico dos 

domicílios, e seus moradores, das áreas rurais e urbanas, dos distritos do município de 

Caetité, Censo Demográfico 2010. 

Quadro 2- Características da população e dos domicílios por distritos do município de Caetité/BA 

Características 
Caetité - 

Sede 

Distrito de 
Brejinho 

das 
Ametistas 

Distrito de 
Caldeiras 

Distrito 
de 

Maniaçu 

Distrito 
de Pajeú 
do Vento 

Número de Domicílios 9.102 1.425 665 1.142 455 

População 33.043 5.327 2.721 4.606 1.818 

Área do perímetro urbano 25,4 km² 0,72 km² 0,54 km² 1,12 km² 0,46 km² 

População residente por cor ou raça 

Branca 14.636 1.895 786 1.825 549 

Preta 2.525 196 155 336 450 

Amarela 270 12 14 45 8 

Parda 15.554 3.198 1.766 2.392 811 

Indígena 58 26 - 8 - 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar 

Até 1/4 de salário mínimo 241 133 91 170 45 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 525 183 123 150 55 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 1.966 399 123 264 124 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 2.605 422 167 283 143 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 1.342 142 86 97 38 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 1.018 48 36 48 24 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 663 9 12 11 4 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 163 1 - - - 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 70 1 - - - 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 36 - - - - 

Mais de 30 salários mínimos 46 - - - - 

Sem rendimento 427 87 27 119 22 

Existência de banheiros de uso exclusivo do domicílio 

Possuíam banheiro 8.476 1.116 323 830 345 

Não Possuíam banheiro  626 309 342 312 110 

Forma de abastecimento de água do domicílio 

Rede geral 7.041 355 92 223 186 

Poço ou nascente na propriedade 556 113 58 198 72 

Poço ou nascente fora da propriedade 1.179 677 244 290 139 

Carro-pipa 54 42 14 181 19 

Água da chuva armazenada em cisterna 164 19 226 203 27 

Água da chuva armazenada de outra 
forma 

19 13 3 14 1 

Rio, açude, lago ou igarapé 53 156 24 14 8 
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Características 
Caetité - 

Sede 

Distrito de 
Brejinho 

das 
Ametistas 

Distrito de 
Caldeiras 

Distrito 
de 

Maniaçu 

Distrito 
de Pajeú 
do Vento 

Outra 36 50 4 19 3 

Destino do Lixo por domicílio 

Coletado 6.890 320 70 224 162 

Coletado por serviço de limpeza 3.378 305 69 8 162 

Coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

3.512 15 1 216 - 

Queimado (na propriedade) 1.807 952 418 669 207 

Enterrado (na propriedade) 63 17 15 28 5 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 262 133 161 203 81 

Jogado em rio, lago ou mar 1 - 1 1 - 

Outro destino 79 3 - 17 - 

Fonte: IBGE, 2010. 

Os sistemas de abastecimento de água da cidade de Caetité e dos distritos de Pajeú do 

Vento e Maniaçu tem como principal fonte de abastecimento a captação de água no rio 

São Francisco e a Barragem de Ceraíma, através do SIAA do Algodão operado pela 

Embasa. No Distrito de Brejinho das Ametistas, o sistema de abastecimento que também 

é operado pela Embasa, capta água em um manancial superficial através de um poço 

tubular profundo que fica nas imediações da própria vila e cujo tratamento é apenas por 

desinfecção. 

O Distrito de Caldeiras, o mais distante da sede municipal, possui um sistema 

simplificado de abastecimento, por meio de nascentes e poço tubular, que é operado 

pela Poder Público Municipal e não possui tratamento. O mesmo ocorre em Santa Luzia, 

principal povoado da zona rural do município. 

A coleta de resíduos sólidos (lixo) é ofertada em todos os distritos, incluindo os serviços 

de varrição das ruas, pela Poder Público Municipal e os resíduos coletados são 

direcionados aos vazadouros a céu aberto localizados na sede e nos distritos de 

Caldeiras e Maniaçu, de acordo com a proximidade das sedes distritais. 

Em relação ao esgotamento sanitário, não há sistemas coletivos de tratamentos dos 

efluentes sanitários em nenhum dos distritos do município, incluindo a sede. Nos 

distritos predominam a existência de fossas rudimentares, conhecidas também como 

fossas de absorção, que, por não tratarem os esgotos, representam riscos de 

contaminação do solo e dos mananciais superficiais. Na sede do município, além das 
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fossas rudimentares, é comum os esgotos serem lançados a céu aberto ou nos canais de 

macro e micro drenagem. 

A drenagem urbana é bastante deficitária na sede do município, com ocorrências de 

pontos de alagamentos, enxurrada e inundação. Por falta de uma legislação clara sobre o 

uso e ocupação do solo e de uma fiscalização efetiva por parte do poder público local, é 

comum a ocupação de áreas irregulares com riscos de movimento de massa e que 

contribuem para a drenagem deficiente. Na zona rural, as condições das estradas 

secundárias de acesso aos povoados e domicílios dispersos carecem de manutenção, 

pois possuem diferentes estágios de erosão que dificultam a trafegabilidade.  

Além dos distritos, o Município de Caetité possui povoados, sendo o maior deles o 

Povoado de Santa Luzia, comunidades quilombolas e mais de uma centena de 

comunidades rurais. A grande maioria dessas comunidades rurais não são adensadas e 

são compostas de núcleos familiares ao longo de estradas vicinais. O Quadro 3 

caracteriza algumas dessas localidades de interesse do PMSB do Município de Caetité e o 

diagnóstico em relação ao saneamento básico. 
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Quadro 3 – Caracterização de áreas rurais de interesse do PMSB do Município de Caetité/BA 

Denominação Identificação 
Principais 
atividades 
produtivas 

Abastecimento de água 
Esgotamento 

sanitário 
Coleta de 
Resíduos 

Dispositivos 
de drenagem 

urbana 

Santa Luzia Povoado 
Agricultura familiar 
mineração/eólica 

SAA operado pela Gestão Municipal 
(nascentes) 

Fossas rudimentares  Possui Possui alguns 

Juazeiro Povoado Agricultura familiar 
Poços com presença de 
radionuclídeos (Urânio) 

Fossas rudimentares  Não Possui Possui alguns 

Cangalha Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Contendas Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Lagoa do Mato Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Lagoa do Meio Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Malhada Comun. Quilombola Agricultura familiar 
SAA desativado (poço seco) e 
cisternas (água de chuva) 

Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Mercês Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Olho D'àgua Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Passagem de Areia Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Pau Ferro Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Sapé Comun. Quilombola 
Agricultura familiar, 
Casa de farinha 
coletiva 

Poços (perfurado próximo a 
nascente) e cisternas (água de 
chuva) 

Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Vargem do Sal Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Vereda do Cais Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Sambaíba Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Lagoinha da Cobra Comun. Quilombola Agricultura familiar Poços e cisternas (água de chuva) Fossas rudimentares  Não Possui Não possui 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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4.5 Características Urbanas 

As características urbanas do município de Caetité foram alteradas ao longo dos anos, 

fortemente influenciada por importantes atividades econômicas ao longo de sua 

história. Inicialmente, a chegada e permanência de inúmeras famílias na terra que 

primitivamente era habitada por tribos indígenas se deu em decorrência da grande 

abundância de fontes de água nos riachos Pedreiras, Jatobá e Alegre (SANTOS,1995). 

Até meados da primeira metade do século XX, a cidade sofreu poucas alterações em sua 

ocupação urbana, mantendo concentrada em torno de seu núcleo histórico de 

povoamento (SANTANA, 2019). 

A partir da construção do Instituto de Educação Anísio Teixeira e Hospital e 

Maternidade Senhora Santana em uma região afastada da área central, a ocupação 

territorial da sede começa a ser bruscamente modificada. A oferta de serviços de 

educação e saúde, também insere o município de Caetité como destaque regional. 

Esse destaque regional é ratificado após o município a compor uma das Regiões 

Administrativas do Estado da Bahia, a partir de 1980, recebendo núcleo regionais de 

vários órgãos estaduais, a exemplo da DIREC – Diretoria Regional de Educação (que 

abarca 10 municípios da região), DIRES – Diretoria Regional de Saúde (composta por 11 

municípios) além de outros na área de agricultura, meio ambiente e defesa agropecuária 

(ADAB, EBDA, INEMA, CNEN). A implantação de um campus da Universidade Estadual 

da Bahia – UNEB também contribui para o crescimento da cidade, apesar de não 

interferir significativamente com população flutuante. 

Outro fator que contribuiu com a alteração da dinâmica urbana em Caetité, foi a 

Instalação da Unidade de Concentrado de Urânio – URA das Indústrias Nucleares do 

Brasil – INB, ao final da década de 1990, para exploração de minério para fins de 

produção de energia nuclear. A partir da implantação desta estatal federal, de acordo 

com Oliveira (2015), a oferta dos serviços oferecidos na cidade foi dinamizada, 

crescendo também a demanda por imóveis e aumentando a especulação imobiliária. A 

chegada de outros investimentos no município, de empreendimentos de vários 

seguimentos como mineração, energia eólica e transporte impulsionou novamente a 
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economia local, contribuindo para a alteração das características urbanas conforme 

descrito na Tabela 12. 

Tabela 12 – Empreendimentos implantados em Caetité - Bahia no período de 1999-2011 

EMPRESA Ano Segmento 
Nº de 

trabalhadores 
Investimento 

Indústrias Nucleares do 
Brasil - INB 

1999 
Mineração 
(Urânio) 

500 R$ 41 milhões 

Bahia Mineração - 
BAMIN 

2010 
Mineração (Ferro-

manganês) 
8.000 US$ 2,5 bilhões 

Ferrovia de Integração 
Oeste Leste - FIOL 

2010 
Transporte 
ferroviário 

18.000 R$ 7,43 bilhões 

Renova Energia 2011 Energia eólica 1.300 R$ 1,2 bilhões 

Fonte: Marcelo, et al. (2012). 

A cidade de Caetité é cortada pela BR 030 e marca a forma de ocupação do espaço 

territorial, denotando inclusive uma divisão social da cidade. O lado esquerdo da BR 030 

sentido Guanambi, como mostra a Figura 12, é a parte da cidade que concentra a maior 

parte da oferta de serviços de educação, saúde e comércio, além do centro de 

abastecimento e feira livre. Nesta área, há melhores estruturas urbanas de saneamento 

básico como rede coletora de esgotos, dispositivos de macro e micro drenagem, ruas e 

avenidas largas e arborizadas, coleta diária de resíduos sólidos urbanos (lixo) porta a 

porta e onde se localiza os espaços de cultura e lazer, como museus e praças. 

Figura 12 – Imagem aérea da cidade de Caetité com destaque para a BR 030, sentido Guanambi 

 
                    Fonte: Reprodução Instagram Cláudio Amaral Fotografia, 2020.  

Na região da direita da BR 030, sentido Guanambi, a dinâmica urbana da cidade é 

marcada pela predominância de bairros populares, incluindo áreas de ocupação 

irregular, conjuntos habitacionais populares do Programa Minha Casa Minha Vida e 
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cemitérios municipais. A região concentra a maior parte das ruas da cidade que ainda 

não possui pavimentação nas vias, que registra a ocorrência de esgotos a céu aberto e de 

terrenos com descarte irregular de resíduos sólidos (lixo). 

4.5.1 Tendências de Expansão Urbana e Adensamento 

Conforme informações do IBGE, da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2018), 

o município de Caetité possui plano diretor, denominado de Plano de Desenvolvimento 

Municipal (PDM), que é o instrumento de orientação quanto ao uso do solo urbano. Sua 

elaboração foi finalizada em 2006 e instituído por meio da publicação da Lei nº 632 de 

10 de outubro de 2006 (CAETITÉ, 2006), alterada posteriormente pela Lei nº 730 de 08 

de dezembro de 2011 (CAETITÉ, 2011) e pela Lei nº 790 de 22 de junho de 2015 

(CAETITÉ, 2015). De acordo com o IBGE (2018) há um registro de revisão do PDM no 

ano de 2012, no entanto, esta suposta versão atualizada não está disponível no site da 

Prefeitura Municipal, que disponibiliza apenas a versão de 2006.  

A Figura 13 apresenta a representação do perímetro urbano de Caetité, por meio das 

imagens de satélite do Google Earth. E a Figura 14 apresenta o mapa de expansão e 

adensamento da malha urbana. 
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Figura 13 - Perímetro Urbano e zoneamento apresentado no Plano de Desenvolvimento Municipal 
de Caetité/BA 

 
Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos e Consultoria, 2020; Adaptado de Caetité, 2006 e Google Earth 
2020. 
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Figura 14 – Expansão e adensamento da malha urbana da sede municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; Adaptado de Google Earth, 
2020. 

 

Após a publicação do Plano de Desenvolvimento Municipal em 2006 diversos 

loteamentos foram surgindo e modificando o espaço urbano, ditando as tendências de 

expansão e crescimento da cidade. O Quadro 4 apresenta os loteamentos implantados 

no município a partir do ano de 2006. 

Quadro 4 - Loteamentos implantados em Caetité após aprovação do Plano de Desenvolvimento 
Municipal – PDM em 2006 

Nome do Loteamento 
Ano de 
Criação 

Bairro Área (ha) 
Quantidade 

de lotes 

São Vicente II  2008 São Vicente 7,21 168 
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Nome do Loteamento 
Ano de 
Criação 

Bairro Área (ha) 
Quantidade 

de lotes 

Bosque do Jacaraci  2009 Alto do Cristo 14,63 231 

Village Santa Rita  2010 Santa Rita 10,99 156 

Bosque Santa Rita  2011 Santa Rita 1,87 38 

Nova Caetité  2011 Buenos Aires 2,00 473 

Bela Vista  2012 Prisco Viana 7,58 183 

São Vicente III  2012 São Vicente 18,00 360 

Morada Nobre Caetité  2013 Santa Rita 0,41 14 

Morada Nobre Caetité II  2013 Centro 0,35 12 

Morada Nova  2014 Santo Antônio 6,14 473 

Morada Imperial  2015 Alto do Cristo 15,30 383 

Terra Brasil 2016 Prisco Viana 44,90 322 

Condomínio Centro Comercial 
Caetité 

2019 Braz 13,11 - 

Vista da Chácara 2019 Chácara 6,00 124 

Loteamento Vitória Régia 2019 
Rodovia 

Caetité/Igaporã 
9,65 200 

Loteamento Pedro Rodrigues SPE 
LTDA 

2020 Santa Rita 7,48 192 

Loteamento Scarpas 2020 Santa Rita 13,92 264 

Fonte: SEMMA Caetité, 2020. 

Diante desse cenário, cabe notar que o bairro Santa Rita foi onde mais se implantou 

loteamentos urbanos, em sua maioria direcionados para população de média e alta 

renda. Por outro lado, nos bairros Buenos Aires e Santo Antônio, estão localizados os 

loteamentos que possuem as maiores quantidades de lotes com menores áreas 

parceladas. 

De acordo com Santana (2019) a expansão urbana na porção Norte e Noroeste da cidade 

avançou para além dos bairros Buenos Aires e Nossa Senhora da Paz e, no final da 

década de 2000, intensificou se a ocupação do atual bairro Prisco Viana. Estes bairros, 

juntamente com o Santo Antônio e Ovídio Teixeira, destacam-se pela oferta de lotes 

populares da cidade e também são os que possuem as maiores deficiências de 

saneamento básico. 

No Bairro Nossa Senhora da Paz foi implantado o empreendimento do Programa Minha 

Casa Minha Vida, denominado de Conjunto Residencial Esmeralda, destinado a famílias 

de baixa renda. São 300 moradias distribuídas em 150 unidades residenciais, cada uma 

contendo uma moradia térrea e outra no primeiro pavimento. 
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A partir de 2016, com a implantação do Centro Administrativo Municipal no bairro 

Prisco Viana, com a migração da sede da prefeitura municipal e demais secretarias para 

a nova estrutura, o bairro passa a ter uma melhor infraestrutura e atrair novos 

moradores.  

Santana (2019) salienta que na região Sul e Sudeste, merece destaque o crescimento 

ocorrido na região dos bairros São Vicente e Santa Rita direcionados ao público de 

média e alta renda. Os novos loteamentos do bairro São Vicente foram implantados em 

uma zona de proteção ambiental do Riacho do Jatobá, conforme zoneamento do Plano de 

Desenvolvimento Municipal. A abertura de vias e o desmatamento no topo do morro 

nestes loteamentos são fatores que colaboram com o aumento do escoamento 

superficial que, na ausência de dispositivos de drenagem ao longo das vias, tem 

contribuído para a intensificação dos alagamentos no centro da cidade, como mostra a 

Figura 15.  

 Figura 15 – Registros de alagamentos no centro da cidade de Caetité/BA  

  
Fonte: Jornal A Tarde, 2017. 

Ainda na região Sul, outra área de expansão urbana que merece destaque é na região do 

bairro Alto do Cristo. Avançando em direção a saída para o distrito de Brejinho das 

Ametistas, os loteamentos Morada Imperial e Bosque do Jacaraci é voltado para a oferta 

de lotes para o público de média e alta renda. A região Sul, composta pelos bairros São 

Vicente e Alto do Cristo é a região mais alta da cidade, como pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16 – Vista aérea dos Bairros Alto do Cristo e São Vicente, na parte mais alta da zona urbana 
de Caetité/BA 

 
Fonte: Reprodução Instagram Cláudio Amaral Fotografia.  

O Centro da cidade de Caetité é a região que apresenta a menor oferta de espaços e lotes, 

aumentando com isso o preço e consequentemente a especulação imobiliária na região. 

O centro da cidade comporta a maior parte da oferta de comércio e serviços urbanos e 

detém a melhor infraestrutura de saneamento básico, apesar de que, nos últimos 

tempos, tem sofrido com diversos alagamentos por estar em cota inferior a diversos 

bairros da cidade. 

A Figura 17 apresenta a evolução urbana da sede do município de Caetité, no período de 

2004 a 2016. O zoneamento do município, proposto pelo Plano de Desenvolvimento 

Municipal será abordado no item 5.1. 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

84 

Figura 17 - Mapa do PDDU de macrozoneamento da Sede Municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: SANTANA, 2019. 
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4.6 Caracterização Física 

A metodologia utilizada para a elaboração da caracterização física municipal segue as 

diretrizes apresentadas por CARVALHO (2019). E tem como principais finalidades 

contextualizar aspectos físicos geográficos do município. Com o sentido de trabalhar com 

segurança e credibilidade em relação as informações obtidas em infraestrutura de dados 

espaciais ou em sites oficiais, foram selecionadas bases cartográficas compatíveis a 

associações, mesmo em diferentes escalas de produção. Tal estratégia foi estabelecida 

com o objetivo de reunir o maior quantitativo de informações oficiais em relação a área 

de estudo. Foram então utilizados softwares e equipamentos (ferramentas/tools) de 

geoprocessamento para a manipulação destes dados assim como para a elaboração dos 

mapeamentos temáticos que embasaram as análises (CARVALHO, 2019). 

Será então apresentada uma síntese das características ambientais relevantes para a 

elaboração do planejamento das ações de saneamento básico do município de Caetité. 

Essa síntese contém: condições climáticas e a hidrografia, estrutura geológica, 

geomorfologia, os tipos de solo, vegetação e o uso e ocupação do solo existentes no 

município. 

4.6.1 Aspectos Climáticos 

Inicialmente, para uma caracterização ambiental da área de estudo, é relevante 

estabelecer o contexto climático no qual o município se situa, pois, a dinâmica climática 

e hidrológica vai interferir e moldar todos os aspectos ambientais analisados em 

sequência.  

Nesse sentido, o município de Caetité localiza-se em uma área que, segundo a 

classificação de Köppen (PEEL et al, 2007) caracteriza-se como sendo do tipo tropical, 

com inverno seco (Aw).  

A Embrapa (1986 e 1988) caracteriza esse clima como geralmente apresentando estação 

chuvosa no verão, de novembro a abril, e nítida estação seca no inverno, de maio a 

outubro (setembro é o mês mais seco). A temperatura média do mês mais frio é em 

torno de 14 °C.  
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A partir do mapa da Figura 18 é possível identificar a distribuição espacial da 

precipitação no município. Observa-se uma constante no que tange a quantidade de 

precipitação na maior área municipal, com médias de 700 a 800 mm anuais. As exceções 

são áreas de maior altitude do município, onde ocorrem as serras ligadas a Serra do 

Espinhaço, que pelo fator de altitude apresentam médias de 800 a 900 mm anuais. A 

outra exceção são duas pontas mais áridas na porção leste do município onde a 

precipitação anual é de 600 a 700 mm.  

Figura 18 – Mapa de precipitação do município de Caetité/BA 

 
 Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; Adaptado de CPRM, 2011. 

4.6.1.1 Temperatura 

Caetité é um município com temperaturas quentes, apresentando baixa amplitude 

térmica e pouca variação entre as médias mensais. Expõe baixa pluviometria, porém 
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maior do que a média da caatinga, podendo ser considerado, enquanto clima, mais 

ameno. O período chuvoso é principalmente de maio a setembro, mostrando 

distribuição mensal irregular de chuvas, com uma concentração nos meses de novembro 

e dezembro (IBGE, 2016). 

Em relação as características de temperatura, conforme visualiza-se na Figura 19, ao 

longo do ano, em uma média de 30 anos (1970 a 2000), em geral, a temperatura varia de 

14 °C a 33 °C e raramente é inferior a 12 °C ou superior a 36 °C. 

Figura 19. - Médias Máximas e Mínimas de Temperatura ao longo do ano em Caetité/BA no Período 
1970 a 2000. 

 
Fonte: MERRA-2, 2020. 

A Figura 20 apresenta uma caracterização compacta das temperaturas médias horárias 

para o ano inteiro, considerando uma média de 30 anos (1970-2000). O eixo horizontal 

indica o mês do ano e o eixo vertical indica a hora do dia. A cor é a temperatura média 

para aquele horário naquele dia.  



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

88 

Figura 20 - Temperatura por hora ao longo do dia no município de Caetité/BA. 

 
          Fonte: MERRA-2, 2020. 

4.6.1.2 ,Nebulosidade, Precipitação e Conforto térmico 

Em relação a nebulosidade no município de Caetité, como mostra a Figura 21, a 

porcentagem média de céu encoberto por nuvens sofre significativa variação sazonal ao 

longo do ano. A época menos encoberta do ano em Caetité começa por volta de 22 de 

abril e dura 5,9 meses, terminando em torno de 20 de outubro. A época mais encoberta 

do ano começa por volta de 20 de outubro e dura 6,1 meses, terminando em torno de 22 

de abril (WHEATHERSPARK, 2020). 
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Figura 21 - Nebulosidade ao longo do ano em Caetité/BA no período de 1970 a 2000. 

 
Fonte: MERRA-2, 2020. 

É considerado dia com precipitação, o dia no qual é registrado precipitação mínima 

líquida ou equivalente a líquida de 1 milímetro. O período de maior concentração de 

precipitação dura 5,2 meses, de 23 de outubro a 29 de março, com probabilidade acima 

de 24% de que um determinado dia tenha precipitação. A estação seca dura 6,8 meses, 

de 29 de março a 23 de outubro. A probabilidade mínima de um dia com precipitação é 

de 0% em 18 de julho (WHEATHERSPARK, 2020). 

O nível de conforto de umidade pode ser relacionado com o ponto de orvalho e este 

determina se a transpiração vai evaporar da pele e, consequentemente, esfriar o corpo. 

Pontos de orvalho mais baixos provocam uma sensação de mais secura. Pontos de 

orvalho mais altos provocam uma sensação de maior umidade. Diferente da 

temperatura, que em geral varia significativamente do dia para a noite, o ponto de 

orvalho tende a mudar mais lentamente. Assim, enquanto a temperatura pode cair à 

noite, um dia abafado normalmente é seguido por uma noite abafada. Caetité, como 

exposto na Figura 22, tem variação sazonal significativa na sensação de umidade. O 

período mais abafado do ano dura 6,2 meses, de 22 de outubro a 30 de abril, no qual o 

nível de conforto é abafado, opressivo ou extremamente úmido pelo menos em 11% do 
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tempo. Durante o ano, o dia mais abafado é 9 de dezembro, com condições abafadas 

durante 44% do tempo (MERRA-2, 2020). 

Figura 22 - Conforto Térmico no município de Caetité/BA ao longo do ano no período de 1970 a 
2000.  

 
 Fonte: MERRA-2, 2020. 

Vale ressaltar que a presença ou não de cobertura florestal, é um indicador direto de 

promoção ao conforto térmico e a diminuição de temperaturas extremas. No centro da 

cidade deve ser considerado a existência de corredores ecológicos formados pelas 

árvores e florestas existentes e ao plantio de novas espécies. A inexistência de árvores e 

da troca de cobertura natural pelo asfalto ou outro meio de impermeabilização, aumenta 

os níveis de albedo, que se trata do nível de reflectância da luz solar promovendo deste 

modo menor conforto térmico e maiores temperaturas ao longo do dia 

(WHEATHERSPARK, 2020). 

Esse tipo climático se insere no contexto regional do semiárido, onde a massa de ar 

equatorial continental rega a caatinga no período de novembro a março, porém as 

células de alta pressão que regem o clima nordestino mantêm sempre baixa formação de 

nuvens e consequentemente a precipitação (AB’SABER, 2003).  

As chuvas têm origem principalmente na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que 

se forma pela convergência dos ventos alísios de norte e de sul. A aproximação dessa 

umidade depende do aquecimento do Oceano Atlântico nos hemisférios norte e sul. 
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Como as temperaturas médias se mantém elevadas o ano todo, há uma alta 

evapotranspiração potencial, corresponsável pela semiaridez e pelos diversos rios 

temporários. Também vale constatar que os grandes períodos de seca geralmente 

acontecem em anos de aparecimento do El Niño (COUTINHO, 2016). 

Durante o período entre 1981 e 2010, no município, houve uma pluviosidade anual de 

aproximadamente 769,5 mm, além disso, a temperatura média anual é de 22 °C (INMET, 

2020). A Figura 23 mostra o gráfico com informações de temperatura e precipitação no 

período de 30 anos, cujos dados são oriundos da estação meteorológica de Caetité 

(INMET, 2020). 

Figura 23 - Climograma das normais climatológicas do município de Caetité/BA 

Fonte: INMET, 2020. 

Na Figura 23 é possível a identificação de uma baixa amplitude térmica anual, de apenas 

3,9 °C, estando de acordo com as características normais desse tipo climático. Já no que 

se refere a variação de precipitação anual é perceptível meses com 164,6 mm 

(dezembro) assim como meses em que se registrou um baixo índice de precipitação 

(maio a setembro), também estando de acordo com as características normais desse tipo 

climático, onde ocorrem chuvas concentradas de novembro a março.  

O gráfico da Figura 24 mostra o balanço hídrico (BH) médio anual do município de 

Caetité. O balanço hídrico caracteriza-se por ser um meio de monitoramento do 

armazenamento de água no solo computando o volume de água que entra e que sai 

(baseado em informações sobre precipitação e temperatura). Esse procedimento segue 

uma metodologia que foi proposta por THORNTHWAITE & MATHER (1955). 
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Figura 24 - Média do Balanço Hídrico de Caetité/BA do período de 1961 a 1990. 

 
Fonte: INMET, 2020. 

Ao analisar o gráfico da Figura 24 percebe-se que os meses em que não há um déficit 

hídrico (mais água que sai do solo do que é resposta) são os meses de janeiro, fevereiro, 

novembro e dezembro (tradicionais meses chuvosos na região). Isso significa que ao 

longo de 8 meses do ano há uma maior indisponibilidade de água no município e que há 

necessidade de técnicas de captação e armazenamento de água pluvial com o objetivo de 

complementar o abastecimento de água para a população. 

4.6.1.3 Curva de intensidade versus período de recorrência 

O conhecimento da equação que relaciona a intensidade, duração e frequência (IDF) da 

precipitação no âmbito da Engenharia é de fundamental importância, em virtude de sua 

frequente aplicação nos projetos de obras hidráulicas, como: vertedores, retificação de 

cursos d'água, galerias de águas pluviais, bueiros, sistemas de drenagem agrícola, 

urbana e rodoviária, entre outros. 

Para que a intensidade, duração e frequência das chuvas de uma determinada região 

possa ser relacionadas com maior precisão, é recomendável a análise de um grande 

número de observações pluviométricas oriundas dessa região. Porém, existem diversas 
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limitações referentes aos dados disponíveis, seja em termos de densidade da rede 

pluviográfica, seja em relação ao pequeno período de observação disponível. Além disso, 

para a determinação dos parâmetros da equação de chuvas intensas é necessário um 

exaustivo trabalho de análise, interpretação e codificação de uma grande quantidade de 

dados.  

Buscando driblar essas dificuldades, a Universidade Federal de Viçosa desenvolveu um 

software gratuito, denominado Plúvio 2.0 (www.ufv.br/dea/gprh/pluvio), que 

possibilita a obtenção a geração das curvas IDF para qualquer localidade dos Estados de 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Tocantins. Para 

os demais estados, permite sua obtenção apenas para as localidades onde já existem as 

equações. Essas curvas são construídas a partir da equação matemática apresentada a 

seguir. 

 

Em que:  

Im = intensidade máxima média da chuva (mm/h); 

TR = período de retorno (anos)  

t = duração da chuva (min)  

O período de retorno (TR) é o tempo médio em que um determinado evento hidrológico 

é igualado ou superado pelo menos uma vez. Os parâmetros K, a, b e c da equação são os 

coeficientes de ajustamento específicos obtidos pelo software pluvio 2.1 para cada 

localidade do município, cujos resultados são apresentados na Tabela 13.  

Tabela 13 – Curvas IDF para localidades do município de Caetité/BA 

Localidade Parâmetros da Equação Curva 

Caetité 

K = 797,612 
a = 0,189 
b = 9,726 
c = 0,746 

 

Brejinho das Ametistas 

K = 704,78 
a = 0,188 
b = 8,947 
c = 0,734 

 

Caldeiras 

K = 1.778,43 
a = 0,197 
b = 17,216 
c = 0,856 

 

http://www.ufv.br/dea/gprh/pluvio
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Localidade Parâmetros da Equação Curva 

Maniaçu 

K = 1.048,71 
a = 0,19 
b = 11,737 
c = 0,774 

 

Pajeú do Vento 

K = 1.088,94 
a = 0,191 
b = 11,975 
c = 0,783 

 

Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 

A Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 28 e Figura 29 apresenta, respectivamente, 

as curvas IDF para os distritos sede municipal, Brejinho das Ametistas, Caldeiras, 

Maniaçu e Pajeú do Vento no município de Caetité. Elas foram geradas a partir das 

equações apresentadas na Tabela 13, para o tempo de duração variando de 5 a 1.440 

min e o período de retorno de 2 a 100 anos. 

Figura 25- Curvas IDF para a Sede Municipal – Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
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Figura 26- Curvas IDF para o Distrito de Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 

 

Figura 27 - Curvas IDF para o Distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
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Figura 28 - Curvas IDF para o Distrito de Maniaçu – Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
 

Figura 29 - Curvas IDF para o Distrito de Pajeú do Vento – Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 

Estas curvas são úteis para o dimensionamento de estruturas de drenagem, pois 

elegendo um período de retorno e estimando-se o tempo da precipitação, é possível 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

97 

calcular a intensidade máxima de precipitação, conforme será detalhado posteriormente 

no item 8.4.10. 

4.6.2 Cobertura Vegetal 

Para a caracterização vegetacional do município, foram utilizadas diferentes fontes de 

informações, sobretudo pela dinâmica de transformação deste tema, que diferentemente 

de elementos como Geologia, Geomorfologia ou Pedologia, apresenta uma capacidade de 

alteração diretamente relacionada a cobertura, uso e ocupação do solo.  

A caracterização fitofisionômica (vegetacional) presente no município, é relevante no 

âmbito do planejamento do saneamento básico e tem como objetivo o entendimento e a 

distinção das espécies endêmicas, caracterização da vegetação ripária e zonas de 

vegetação secundária. 

Dessa forma, estando contido no grande domínio da Caatinga (AB’SABER, 2003), e, mais 

especificamente na ecorregião da Depressão Sertaneja Meridional (VELOSO, 2001), o 

município de Caetité apresenta uma vegetação adaptada ao clima semiárido (Koppen, 

1948) predominantemente do tipo gramíneo-lenhosa e xerófita, algumas áreas de 

floresta estacional associadas ao relevo das serras, savana e também áreas de ecótono 

da transição savana/Floresta Estacional como pode ser visualizado no mapa da Figura 

30 (IBGE, 2018).  
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Figura 30– Mapa de vegetação do município de Caetité/BA 

 
Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de IBGE, 
2010 e 2018. 

4.6.2.1 Floresta Estacional 

Essas florestas encontram-se associadas as áreas de maior preservação da vegetação, 

principalmente nas áreas de serras e morros a leste do município. 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

99 

Figura 31 - Panorâmica da Floresta Estacional Decidual que reveste solos férteis e argilosos da 
Depressão São-Franciscana (1980) 

 
                                Fonte: IBGE, 2012. 

A Floresta Estacional (decidual), conforme representada na Figura 31, caracteriza-se 

por apresentar um estrato superior formado por macro e mesofanerófitos 

predominantemente caducifólios, com mais de 50% dos indivíduos despidos de 

folhagem no período desfavorável. No caso do semiárido, o período desfavorável é o 

período de seca, onde haverá a perda de folhagem, e na estação chuvosa essas folhas 

retornam e ficam verdes (IBGE, 2012). 

4.6.2.2 Savana Arborizada 

Já as Savana, também presente em algumas áreas mais elevadas e de serras residuais, 

segundo o IBGE (2012):  

“... é conceituada como uma vegetação xeromorfa, que ocorre sob distintos tipos 

de clima. Reveste solos lixiviados aluminizados, apresentando sinúsias de 

hemicriptófitos, geófitos, caméfitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte, 

com ocorrência em toda a Zona Neotropical e, prioritariamente, no Brasil 

Central”.  

Um exemplo de como caracteriza-se a fitofisionomia dessa vegetação pode ser 

identificado na Figura 32. 
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Figura 32 - Aspecto fisionômico da Savana Arborizada, destacando-se a presença da 
janaúba (Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson) (Região Nordeste, 1978) 

 
                      Fonte: IBGE, 2012 

4.6.2.3 Ecótono 

As áreas de ecótono (Figura 33) (savana estépica/floresta estacional), ocorrem 

próximos das áreas elevadas do município, associadas as zonas de relevo ondulado 

(serras e morros residuais do pediplano cimeiro da chapada diamantina) (IBGE, 2012). 

O Ecótono, que significa a mistura florística entre tipos de vegetação ocorre entre tipos 

de vegetação com estruturas fisionômicas semelhantes e impossível de ser detectado no 

mapeamento por simples fotointerpretação, como visualiza-se na Figura 33. Isto ocorre 

devido ao fato de os elementos que se misturam são indivíduos isolados e dispersos, 

formando conjuntos geralmente muito homogêneos ou uniformes.  
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Figura 33 - Panorâmica do Raso da Catarina. Área de Tensão Ecológica. Contato Savana/Savana-
Estépica/Floresta Estacional na forma de ecótono (Paulo Afonso-BA, 1979) 

 
         Fonte: IBGE, 2012. 

Dessa forma, torna-se necessário o levantamento florístico de cada região fitoecológica 

para se delimitar as áreas de ecótono. Essas áreas das classes da savana, que ocorrem 

nas serras, também são áreas mais preservadas tanto devido ao fator da declividade 

(que dificulta as atividades agrícolas).  

4.6.2.4 Savana Parque  

A classe da Savana Parque, segundo o IBGE (2012) é:  

“Subgrupo de formação constituído essencialmente por um estrato graminoide, 

integrado por hemicriptófitos e geófitos de florística natural ou antropizada, 

entremeado por nanofanerófitos isolados, com conotação típica de um “Parque 

Inglês” (Parkland).  

Um exemplo clássico da Savana Parque nordestina encontra-se na Figura 34. 
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Figura 34 - Aspecto da Savana Parque natural (Lagoa da Confusão-TO, 1994) 

 
                 Fonte: IBGE, 2012. 

4.6.2.5 Savana Gramíneo-Lenhosa 

Na Savana Gramíneo-Lenhosa (Figura 35), também conhecida como Campo-Limpo-de-

Cerrado, segundo o IBGE (2012):  

“Prevalecem nesta fisionomia, quando natural, os gramados entremeados por plantas 

lenhosas raquíticas, que ocupam extensas áreas dominadas por hemicriptófitos e que, 

aos poucos, quando manejados através do fogo ou pastoreio, vão sendo substituídos por 

geófitos que se distinguem por apresentar colmos subterrâneos, portanto mais 

resistentes ao pisoteio do gado e ao fogo.”  

O restante da área municipal encontra-se ocupado por pecuária e atividade agrícolas. 

Figura 35 - Savana Gramíneo-Lenhosa com muitos indivíduos de Vellozia sp. (canela-de-ema) 
(Chapada Diamantina-BA, 1980) 

 
Fonte: IBGE, 2012. 

Veloso (2001) descreve a vegetação desta ecorregião como indo de arbustiva a arbórea. 

Sendo assim, nas áreas de depressões interplanálticas e planas encontra-se vegetação de 
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caatinga com grande diversidade e nas áreas de serras e maiores altitudes (mais 

úmidas) identificam-se vegetações de cerrado, campos rupestres e alguns tipos de mata.  

As matas (florestas), localizam-se predominantemente nas encostas, ligadas aos granitos 

e gnaisses, tornando-se mais úmidas conforme o aumento de altitude. Essas matas de 

caatinga são do tipo floresta estacional caducifólia, segundo a classificação do IBGE 

(2012). Também é valido citar espécies marcantes da fisionomia da vegetação, como o 

umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda) e o juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), é notório 

uma grande diversidade na flora, contendo muitos gêneros e espécies endêmicos. 

Quanto ao estado de preservação, de modo geral, a ecorregião onde está situado o 

município, encontra-se degradada pela agricultura de irrigação, pela pecuária e 

produção de carvão (Veloso, 2001). 

4.6.3 Cobertura e Uso do Solo 

Para a caracterização da cobertura e uso do solo do município, foi utilizado como base 

de informações os produtos advindos da iniciativa MapBiomas. Tal iniciativa figura como 

a principal fonte de informações referentes a dinâmica de cobertura e uso do solo em 

escala temporal no Brasil (CARVALHO,2019). 

O projeto intitulado como Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil 

(MapBiomas) trata-se de uma rede colaborativa formada por cientistas, técnicos e 

analistas de universidades, ONGs científicas e empresas de tecnologias com 

conhecimento e prática de mapeamento de usos da terra nos biomas, unidos no intuito 

de trabalhar para a aplicação de sensoriamento remoto, sistemas de informações 

geográficas e ciência da computação utilizando processamento em nuvem e 

classificadores automatizados desenvolvidos e operados a partir da plataforma Google 

Earth Engine para gerar uma série histórica de mapas anuais de cobertura e uso da terra 

do Brasil. A iniciativa busca contribuir para o entendimento da dinâmica do uso do solo, 

tendo como base o desenvolvimento e implementação de uma metodologia de baixo 

custo, porém ágil e confiável. Com o Mapbiomas é possível gerar mapas anuais de 

cobertura e uso do solo do Brasil desde 1985 (MAPBIOMAS, 2019). 

Segundo o IBGE, a classificação de uso do solo pode ser definida por: uma extensão do 

território apropriada e usada, e sua intensidade sendo por sua vez determinada pelo 
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contexto econômico, social e político da região avaliada. A cobertura da terra, por sua 

vez, envolve os elementos da natureza tais como vegetação, seja ela nativa ou não, água, 

rocha e demais construções artificiais que recobrem a superfície (IBGE, 2006). 

Para análise e elaboração dos estudos aplicados a pesquisa científica foram utilizados 

recursos adquiridos no MapBiomas, tais como tabelas de matrizes, gráficos setoriais de 

percentual de classes de cobertura de solos e mapeamentos de cobertura e uso do solo, 

em relação a alteração em horizonte 1985 – 2019. Dentro deste processo, se faz possível 

a análise por área de interesse, conforme apresentado na Figura 36. 

Figura 36 – MapBiomas aplicado ao Município de Caetité/BA 

 
Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de 
Mapbiomas, 2019. 

Com base nesses dados foi possível identificar as classes de cobertura e uso do solo 

predominantes do município assim como analisar as transições destas classes ao longo 

do tempo. Dentre as classes mapeadas no município foi possível quantificar as 

respectivas áreas em hectares conforme apresentado na Tabela 14.  
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Tabela 14 –Uso e ocupação do solo em Caetité/BA (2019) 

Classe Área (hectares) Participação (%) 

Floresta 178.971,30 67,5 

Formação Natural não Florestal 708,86 0,27 

Agropecuária 84.224,22 31,76 

Área não vegetada 1.2010,11 0,46 

Corpo D'água 34,03 0,01 

Total 275.948,52 100 

  Fonte: Mapbiomas, 2020. 

Conforme pode ser observado na Tabela 14, a classe Agropecuária, que se caracteriza 

por representar o uso de áreas de pastagens e agriculturas (naturais ou plantadas), 

representa 31,76% do território municipal. A classe Floresta, que compreende tanto 

formações florestais (Savana-Estépica Florestada, Floresta Estacional Semi-Decidual e 

Decidual) quanto formações savânicas (Savana-Estépica Arborizada, Savana Arborizada) 

compreende 67,5% do território sendo o restante das classes de representação 

inferiores a 1%.  

Para uma análise temporal do uso e ocupação do solo, destaca-se o diagrama de Sankey, 

que é uma representação visual de um fluxo que possui um sentido de leitura para gerar 

senso de interpretação. O fluxo envolve a transferência de alguma propriedade física 

entre diferentes etapas. Estas transferências por sua vez, são representadas por linhas 

cujo tamanho são proporcionais à quantidade que está sendo transferida (BIOMASSA, 

2019). 
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Figura 37 – Dinâmica de Cobertura e Uso do Solo no município de Caetité/BA (1985 - 2019) 

 
 Fonte: MapBiomas, 2020. 

Em análise ao gráfico apresentado na Figura 37, é possível compreender uma relação 

entre as classes 1 (Floresta) e 3 (Agropecuária). Ou seja, nos períodos onde ocorre um 

aumento nas áreas de agricultura e pecuária (3 Agropecuária), em contrapartida a este 

fenômeno, ocorre a diminuição das coberturas florestais (1 Floresta). Percebe-se um 

progressivo aumento das áreas de agropecuária acompanhada de uma redução das 

áreas de floresta desde 1985 até 2019. 

Vale ressaltar, que em contrapartida do desenvolvimento agropecuário a conservação 

das florestas é de fundamental importância para o equilíbrio ecológico e que técnicas de 

produção agrícola relacionadas a agroecologia e a formação de sistemas agroflorestais 

devem ser vistas como prioritárias para que não ocorram sempre este sentido de fluxo 

nos processos de produção de alimentos. 

4.6.4 Geologia  

A compreensão das unidades geológicas permite o entendimento da base estrutural na 

qual se desenvolveu/desenvolve o relevo, os solos e a vegetação. Sendo assim, fornece 

uma base explicativa para o porquê de existir certas classes de solos na região (que 

influenciam no tipo vegetacional) assim como estabelece a base estrutural na qual as 
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esculturas do relevo foram/são esculpidas. Além disso, é relevante o entendimento do 

contexto hidrogeológico e das áreas de poços. 

Sendo assim, o contexto litológico do município de Caetité está em concordância com o 

grande Cráton no qual se insere, o Cráton São Francisco (CSF). Os crátons compreendem 

as estruturas geológicas mais estáveis da crosta terrestre, compreendem terrenos 

granítico-gnáissicos, com presença menor de estruturas metassedimentares diversas, 

com a presença de rochas metamórficas do Proterozoico, sobrepostas. O CSF possui uma 

conformação quase coincidente como eixo da bacia hidrográfica do rio de mesmo nome 

e encontra-se circundada pelas faixas móveis (FMs), decorrentes da tectônica de colisão 

com Crátons vizinhos, no chamado Ciclo Brasiliano (SCHAEFER, 2013). 

Dessa forma, no contexto mais local do município, como visualiza-se no mapa da Figura 

38, o município apresenta litologias sedimentares, metamórficas (majoritariamente) e 

também algumas litologias ígneas. 
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Figura 38– Mapa geológico do município de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de CPRM, 2003. 

Conforme exposto no mapa da Figura 38, presente na porção oeste do município, na 

área dos pedimentos funcionais ou retocados por drenagem incipiente, está a classe do 

Batólito Guanambi, uma unidade paleoproterozóica ígnea, que contém os litotipos: 

monzogranito, monzonito e tonalito. Na porção leste encontra-se a unidade do Complexo 

Santa Isabel (metamórfica, Neoarqueana), que contém os litotipos: ortognaisse 

migmatítico, granodiorítico a trondhjemítico, granulítico, com restos de rochas 

supracrustais metaultramáfica (CPRM, 2003). 
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Também na porção leste, ocupando principalmente a área do Pediplano cimeiro da 

Chapada Diamantina, ocorre a unidade Formação Santo Onofre (metamórfica, Toniano), 

composta por filito, quartzito, filito hematítico ou grafitoso e níveis de quartzito 

microconglomerado. Igualmente na área do Pediplano cimeiro, ocupando parte dos 

Patamares marginais da Serra Geral do espinhaço, está a Formação Fazendinha 

(metamórfica, Calimiano) que contém os litotipos quartzitos feldspático e sericitico com 

níveis de filito (CPRM, 2003). 

Ocorrendo nas porções mais planas do município, principalmente nas áreas do 

Pediplano cimeiro da Chapada Diamantina, está a classe das Coberturas Detrito-

Lateríticas (sedimentar, Mioceno), composta por: crostas lateríticas ferruginosas e 

depósitos resultantes de seu desmantelamento orgânica. Na porção centro-sul, ocorre a 

Formação Sítio Novo - Indivisa (metamórfica, Esteniano), composta por quartzito, 

metaconglomerado, filito e raro metadolomito (CPRM, 2003). 

Presente em uma pequena porção a sudoeste está a unidade Maciços Sienitóides 

Ceraíma, Cara Suja e Estreito (ígnea, Riaciano), composta por sienito, quartzossienito e 

monzogranito, alcalino-potássico/ultrapotássicos. Presente na área dos Patamares 

marginais da Serra Geral do espinhaço e também na área do Pediplano cimeiro da 

Chapada Diamantina, está a Formação Mosquito (metamórfica, Estateriano), composta 

por: biotita xisto e quartzito biotitítico. Já na porção sudeste, majoritariamente onde 

ocorre os Patamares marginais da Serra Geral do espinhaço, ocorre o Complexo Licínio 

de Almeida (metamórfica, Neoarqueano), contendo os litotipos formação ferrífera e 

manganesífera, metachert, mármore, xisto e quartzito (CPRM, 2003).  

Adjacente ao Complexo Licínio de Almeida, também na área dos Patamares marginais da 

Serra Geral do espinhaço, está a unidade Granitos Caculé e Rio de Paulo (ígnea, 

Osoriano), composta por anfibólio-biotita monzogranito, localmente foliado, 

calcialcalino de alto K, metaluminoso. Na porção sudeste, ocupando a área do Pediplano 

Sertanejo e também dos Patamares marginais ocorre o Complexo Gavião Migmatitos 

(metamórfica, Paleoarqueano) composto por ortognaisse migmatitos tonalítico-

trondhjemitos-granodiorítico, com enclaves máfico e ultramáfico (CPRM, 2003). 

Na porção leste, ocupando a área do Pediplano Sertanejo e também dos Patamares 

marginais, está a Suite Intrusiva Lagoa Real (metamórfica, Estateriano), contendo os 
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litotipos: hornblenda-biotita ortognaisse e augen-ortognaisse, quartzossienítico a 

granito com quartzo azul, médio a porfirítico, calcialcalino de alto K, metaluminoso. Já na 

porção centro-leste e também nordeste identifica-se o Granito São Timóteo (ígneo, 

Estateriano), que se caracteriza por ser um maciço que apresenta rochas 

metassomáticas, apresenta uma composição álcali-granítica, com termos graníticos e 

granodioríticos secundários (RADAMBRASIL, 1982). 

Na porção central do município ocorre uma área de Depósitos Aluvionáres (sedimentar, 

Holoceno) que são compostos por areia com intercalações de argila e cascalho e restos 

de matéria orgânica e neste caso encontra-se relacionada com o Córrego Cachoeirinha, 

também ocorre uma área de Depósitos Aluvionares a nordeste do muncípio, associado 

ao rio Riacho Fundo. Adjacente aos Depósitos e ocupando uma grande porção do 

Pediplano cimeiro da Chapada Diamantina, na parte norte do município, ocorre o 

Complexo Paramirim (metamórfica, Mesoarqueano), que contém os litotipos 

ortognaisse tonalítico-trondhjmítico-granodiorítico, com restos de rochas supracrustais 

(CPRM, 2003). 

Já na porção central e noroeste do município ocorre a Formação Riacho do Bento 

(metamórfica, Estateriano) que contém os litotipos: quartzito feldspático com níveis de 

quartzito sericítico, filito e metaconglomerado. Em áreas próximas de onde ocorre a 

Formação Riacho do Bento, também ocupando o Pediplano cimeiro da chapada 

diamantina está as Unidades Boquira e Botuporã (metamórfica, Neoarqueano), 

pertencente ao Complexo Boquira, que é constituída por formações ferríferas, quartzito 

ferruginoso, mármore, grafita xisto, rochas calcissilicáticas; metakomatíito e metamafito 

(CPRM, 2003). 

Na porção noroeste, também ocupando o Pediplano cimeiro da Chapada Diamantina 

está a Formação Pajeú (metamórfica, Estateriano) que é constituída por quartzitos, 

quartzitos feldspáticos, hornfels com epídoto e actinolita, epidositos e vulcânicas 

(RADAMBRASIL, 1982). Por fim, presente na porção noroeste do município, ocupando 

tanto a área do Pediplano cimeiro da Chapada Diamantina quanto a área dos Patamares 

marginais da Serra geral do Espinhaço está a Unidade Viramundo (metamórfica, 

Esteniano), pertencente a Formação Sítio Novo, que contém os litotipos quartzito puro a 

feldspático e filito (CPRM, 2003). 
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4.6.5 Pedologia  

A compreensão da evolução, forma e estrutura dos solos também se faz essencial 

enquanto um dos elementos a serem levados em consideração no processo de 

Planejamento Municipal para o saneamento básico. A partir dessa descrição e 

espacialização será possível inferir sobre áreas que apresentam maior ou menor recarga 

de aquífero, localidades mais propícias para o uso de agricultura, para a implantação de 

um aterro sanitário, entre outros.  

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) define solo como:  

“[...] uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e 

gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e 

orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões 

continentais do nosso planeta.” 

Segundo Veloso (2001), a ecorregião da Depressão Sertaneja Meridional, onde se insere 

o município de Caetité, apresenta nas áreas de maciços e serras altas solos rasos, 

pedregosos e pobres, predominando os solos litólicos (rasos, pedregosos e de fertilidade 

baixa) e grandes afloramentos de rocha. Já nas partes de topo plano encontram-se solos 

em geral profundos e pobres, com predominância de latossolos (profundos, bem 

drenados, ácidos e de fertilidade baixa) 

Coutinho (2016) caracteriza os solos da caatinga como predominantemente rasos, 

esqueléticos e pedregosos, sendo comum encontrar áreas com afloramento de rocha. 

Essa falta de espessura do solo dificulta o acúmulo de reservas hídricas que possam 

abastecer a vegetação nas épocas de seca. Já do ponto de vista nutricional (elementos 

básicos), os solos podem ser férteis, podendo até formar cacimbas salinas em alguns 

locais, graças a evapotranspiração alta, que resulta na concentração de sais em solução 

nas superfícies. 

De acordo com o IBGE (2015), encontram-se neste município as seguintes classes de 

solos: Cambissolo Háplico, Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo 

Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Argissolo Vermelho, Neossolo Litólico, 

Neossolo Quartzarênico, Planossolo Háplico. A distribuição espacial dessas classes vai 
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ocorrer em concordância com o relevo e a base geológica na qual ocorreu a pedogênese, 

conforme está exposto no mapa da Figura 39. 

Figura 39 – Mapa pedológico de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de IBGE, 2010 e 
2019; 

4.6.5.1 Planossolo Háplico 

Conforme pode ser visualizado no mapa da Figura 39, ocorrendo na porção oeste do 

município e na divisa com o Município de Guanambi, estão os solos do tipo Planossolos 

háplicos, cujo exemplo de perfil pode ser visualizado na Figura 40.  



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

113 

Figura 40 - Perfil do Planossolo Háplico 

 
         Fonte: Embrapa, 2006 

Essa classe compreende os solos minerais que são imperfeitamente ou mal drenados, 

com horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve que contrasta 

abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado e geralmente 

com acentuada concentração de argila, com permeabilidade lenta ou muito lenta, 

constituindo por vezes um horizonte “pa”, que é responsável pela detenção do lençol 

d’água sobreposto (suspenso), de existência periódica e presença variável durante o ano.  

Caracterizam-se pela ocorrência de mudança textural abrupta entre o horizonte ou 

horizontes superficiais (A e/ou E) e o subsuperficial (plânico). São imperfeitamente ou 

mal drenados e apresenta alta fertilidade. Além da textura, outras características como 

estrutura, porosidade, permeabilidade e muitas vezes cores também são bastante 

contrastantes entre o A e/ou E e o B (IBGE, 2015).  

Quanto ao seu manejo e uso, ele é facilitado devido à alta fertilidade e a sua ocorrência 

ser em relevos planos e suave ondulados, o que não dificulta a mecanização agrícola 

(Embrapa, 2006.) 

4.6.5.2 Argissolo Vermelho-Amarelo 

Nas áreas de litologia cristalina tanto na ponta oeste quanto na centro-leste, ocorrendo 

em áreas suave onduladas próximas a serras residuais, se encontram os argissolos 

vermelho-amarelo, conforme o exemplo de perfil pode ser visualizado na Figura 41. 
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Figura 41 - Perfil Argissolo Vermelho-Amarelo 

 

Fonte: Embrapa, 2006 

A Embrapa (2006) define estes solos como apresentando horizonte de acumulação de 

argila, B textural (Bt), com cores vermelho-amareladas devido a presença da mistura dos 

óxidos de ferro hematita e goethita.  

As principais limitações de uso estão relacionadas ao relevo onde esta classe ocorre, que 

é ondulado e movimentado e a sua fertilidade, que costuma ser baixa (Embrapa, 2006). 

4.6.5.3 Neossolo Litólico 

Desenvolvendo-se nas áreas das serras cristalinas residuais, desenvolveu-se o Neossolo 

Litólico, cujo exemplo de perfil pode ser visualizado na Figura 42. Os Neossolos 

caracterizam-se por apresentar material mineral ou material orgânico pouco espesso 

(menos de 30cm de espessura), sem apresentar qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico, estando associados normalmente a relevos mais declivosos.  
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Figura 42 - Perfil Neossolo Litólico 

 
 Fonte: Embrapa, 2006. 

As limitações ao uso estão relacionadas principalmente a pouca profundidade, presença 

de rochas e aos declives acentuados associados às áreas de ocorrência destes solos, 

fatores que limitam o crescimento radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de 

erosão. 

4.6.5.4 Latossolo Vermelho-Amarelo 

Já nas áreas mais planas também associado as áreas de coberturas detritico-laterítica, 

onde estão os pediplanos cimeiros da chapada diamantina ocorrem os Latossolos 

Vermelho-Amarelos (Figura 43), que se encontram muito intemperizados, profundos e 

apresentam boa drenagem. Apresentam as características gerais dos latossolos 

apresentadas na classe anterior, com a diferença que a cor amarelada é dada pelo 

mineral goethita.  
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Figura 43 - Perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo 

 
Fonte: Acervo da Embrapa Solos, 2020. 

Diferenciam-se entre si principalmente pela coloração e teores de óxidos de ferro, que 

determinam a sua separação em quatro classes distintas ao nível de subordem no 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS. (IBGE, 2015) 

4.6.5.5  Cambissolo Háplico 

Por fim, ocorrendo associados ao Complexo Santa Isabel, nas áreas dos Patamares 

marginais da Serra Geral do Espinhaço estão os Cambissolos Háplicos (Figura 44). Essa 

classe se identifica normalmente em relevos forte ondulados ou montanhosos, que não 

apresentam horizonte superficial A Húmico.  



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

117 

Figura 44 - Perfil Cambissolo Háplico 

 
Fonte: Embrapa, 2020. 

Caracterizam-se por serem solos de fertilidade natural variável, ocorrendo em áreas de 

relevos com declives acentuados, pequena profundidade e a ocorrência de fragmentos 

de rocha na massa do solo, que são fatores limitantes no seu uso para agricultura 

(EMBRAPA, 2020). 

4.6.5.6 Argissolo Vermelho 

Já na porção oeste do município, onde ocorrem os Patamares marginais da Serra geral 

do Espinhaço, sob a área do Complexo Santa Isabel e ocorrendo em áreas suave 

onduladas próximas a serras residuais, se encontram os Argissolos Vermelho, que 

apresentam uma alta saturação por bases e granulação silto/argilosa e apresentam 

como característica marcante o aumento de argila no horizonte superficial A, para o 

subsuperficial B, que é do tipo textural (Bt) (IBGE, 2015). 

A Embrapa (2006) descreve que as cores vermelhas acentuadas ocorrem devido a teores 

mais altos e devido à natureza dos óxidos de ferro (hematita) presentes no material 

originário. 
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Figura 45 - Perfil do Argissolo Vermelho 

 
 Fonte: Embrapa, 2020. 

Essa classe geralmente verifica-se em áreas de relevo ondulado. As principais limitações 

são os declives dos terrenos mais acidentados e a deficiência de fertilidade. 

4.6.5.7 Latossolo Vermelho 

Desenvolvido principalmente sob as litologias cristalinas, nas porções mais planas, 

encontra-se o Latossolo Vermelho, com médio a alto teor de óxidos de ferro e alta 

fertilidade. As cores vermelhas são devidas ao mineral hematita.  

Caracterizam-se por apresentar uma grande homogeneidade de características ao longo 

do perfil (Figura 46), uma mineralogia da fração argila predominantemente caulinítica 

ou caulinítica-oxídica, que se refletem em valores de relação Ki (índice de intemperismo 

do solo), sendo que quanto menor o valor, significa que o solo é mais intemperizado, e 

baixos inferiores a 2,2 significa praticamente ausência de minerais primários de fácil 

intemperização.  
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Figura 46 - Perfil Latossolo Vermelho 

 
Fonte: Embrapa, 2006. 

A sua ocorrência em relevos planos e suave ondulados são propícios a mecanização 

agrícola, além disso, apresenta profundidade e porosidade adequados para um 

desenvolvimento radicular em profundidade, principalmente se forem eutróficos (o que 

é o caso desta classe). 

4.6.5.8 Neossolo Quartzarênico 

Já os Neossolos Quartzarênicos (Figura 47) desenvolveram-se associados as áreas de 

cobertura detrito-laterítica do Pediplano cimeiro da Chapada Diamantina. Esses solos 

minerais derivam de sedimentos arenoquartzosos e não apresentam contato lítico 

dentro de 50 cm de profundidade da superfície.  
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Figura 47 - Perfil de Neossolo Quartzarênico 

 
 Fonte: Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, 2018. 

Apresentam textura areia ou areia franca, excessivamente drenados, com menos de 4% 

de minerais primários facilmente intemperizáveis e pouco desenvolvidos devido a baixa 

atuação dos processos pedogenéticos e pela resistência do material de origem ao 

intemperismo (EMBRAPA, 2006). 

4.6.5.9 Latossolo Amarelo 

Distribuídos em porções mais planas nas áreas centro-sul e sudeste ocorrem os 

Latossolos Amarelos (Figura 48). Estes solos encontram-se associados principalmente 

as coberturas detrítico-lateríticos mas também ocorrem sob litologias cristalinas. Os 

latossolos, em geral, se encontram muito intemperizados, profundos e apresentam boa 

drenagem. Caracterizam-se por apresentar uma grande homogeneidade de 

características ao longo do perfil, uma mineralogia da fração argila predominantemente 

caulinítica ou caulinítica-oxídica, que se refletem em valores de relação Ki baixos 

inferiores a 2,2 e praticamente ausência de minerais primários de fácil intemperização. 

Diferenciam-se entre si principalmente pela coloração e teores de óxidos de ferro (no 

caso do Latossolo Amarelo, sua cor é definida pelo mineral goethita), que determinam a 
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sua separação em quatro classes distintas ao nível de subordem no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos – SiBCS (IBGE, 2015). 

Figura 48 – Perfil Latossolo Amarelo 

 
 Fonte: Embrapa, 2020. 

A Embrapa (2020) aponta que as principais limitações destes solos é a baixa fertilidade 

natural, necessitando de correção de acidez e adubação para obtenção de boas colheitas. 

Também apresentam restrição a mecanização quando se localizam em uma área de 

relevo acidentado 

4.6.6 Características Geomorfológicas 

As características geomorfológicas, que estão relacionadas com todo o processo de 

formação, evolução e dinâmica do relevo, são informações importantes para a 

formulação correta dos sistemas de saneamento básico. Conhecer a dinâmica do relevo, 

que está intimamente ligada com a dinâmica climática e geológica, é relevante 

principalmente no que tange a construção de estruturas que possam vir a ser avariadas 

ou postas em risco devido aos processos de erosão e sedimentação que ocorrem de 

forma diferenciada em cada classe geomorfológica.  

Estruturada pelo grande Domínio Morfoestrutural do Cráton Neoproterosoico do São 

Francisco (IBGE, 2006) e esculpida pelo clima semiárido do Nordeste, o município de 
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Caetité encontra-se no grande Domínio Morfoclimático da Caatinga, apresentando um 

relevo de depressões intermontadas e interplanálticas semiáridas (AB’ SABER, 2003).  

O IBGE (2009) compreende os Crátons Neoproterozóicos como áreas que contém: 

“Planaltos residuais, chapadas e depressões interplanálticas, tendo como embasamento 

metamorfitos e granitoides associados e incluindo como cobertura rochas sedimentares 

e/ou vulcano-plutonismo, deformados ou não”. 

Entre os compartimentos de relevo, ainda segundo o IBGE (2009), o município de 

Caetité está em uma área de Serras e Depressões, sendo a principal, a Serra Geral, que 

atravessa o município no sentido N-S, onde ocorrem as maiores cotas altimétricas. Essa 

serra compreende um prolongamento do sistema orográfico da Serra do Espinhaço. 

Veloso (2011) descreve a Depressão Sertaneja Meridional, ecorregião na qual está 

inserida o município de Caetité, como uma ecorregião com o relevo predominantemente 

suave-ondulado, com elevações residuais disseminadas na paisagem. O autor descreve 

que o relevo apresenta grandes extensões de áreas que tem sofrido retrabalhamento 

intenso na parte sudeste da ecorregião da Chapada Diamantina (BA), com relevos 

dissecados e vales profundos. 

A Figura 49 apresenta o mapa de geomorfologia do município de Caetité, onde é 

possível observar as unidades geomorfológicas que predominam em cada região. 
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Figura 49 – Mapa de geomorfologia de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de INEMA, 2004). 

Identifica-se no mapa da Figura 49, que ocupando a maior parte da porção central e 

também norte do município ocorre a unidade do Pediplano cimeiro da Chapada 

Diamantina. Diamantina caracterizam-se por serem regiões altas, aplanadas, localizadas 

no topo do planalto da Chapada Diamantina (GONÇALVES, 2014). 

Já na porção centro-leste e também sudeste ocorrem os Pediplanos Sertanejos unidade 

geomorfológica que também está relacionada com essa grande área de depressões 

periféricas interplanálticas, contidas no Domínio da Caatinga. Segundo Gonçalvez 

(2014), esses pediplanos caracterizam-se por serem “superfícies de erosão localizadas 

preferencialmente nas bordas leste e oeste do planalto Central da Chapada Diamantina, 

caracterizadas por formas de aplanamento retocadas, apresentando formações 
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superficiais que indicam remanejamentos sucessivos do material [...] Corresponde a uma 

superfície deprimida, com altitudes que variam entre 200 e 600 metros, cercada em 

partes por relevos planálticos de unidades adjacentes”. As formas de relevo mais 

comuns encontradas nesta unidade são os “dorsos de baleia” e os inselbergs, onde 

predominam processos de desagregação mecânica, formando depósitos de talus e caos 

de blocos ao pé das encostas íngremes. Os rios e riachos contém regime intermitente, 

apresentando vales largos, pouco profundos, de fundo plano e colmatados com areia, 

sendo que quase todos elaboram terraços. 

Presente nas margens do Pediplano, nas extremidades sudoeste, sudeste, nordeste e 

noroeste ocorrem os Patamares marginais da Serra Geral do Espinhaço, área de serras 

que apresenta topos planos abaulados ou irregulares apresentando feições estruturais 

nítidas e feições geralmente convexas ou convexo-côncavas, separadas por vales chatos 

ou agudos, formando uma drenagem dendrítica ou ramificada; desníveis da ordem de 50 

- 100 metros (CHAHINI, 2018). 

Por fim, ocorrendo apenas na extremidade oeste do município está a unidade dos 

Pediplanos funcionais ou retocados por drenagem incipiente que se caracterizam por 

serem vastas áreas de modelados de desnudação que ocorrem em regiões de rochas 

cristalinas, estão associadas a relevos planos e clima semiárido com índices 

pluviométricos abaixo de 600 mm/ano. As redes de drenagem, nessa unidade, 

apresentam um padrão dendrítico, em cursos d’água que são geralmente pequenos e de 

regime temporário (GONÇALVES, 2014) 

No tocante a altimetria de Caetité, há uma diversidade do relevo com cotas variando 

entre 600 e 1100 metros, onde as cotas mais altas estão ligadas a Serra Geral. As partes 

mais baixas ficam a sudeste do município. Já em relação a declividade, o relevo do 

município apresenta uma variação que vai de plana (0 a 3%) a escarpada (>75%), onde 

a maior parte do município apresenta declividade de plana a suave ondulado (3 a 8%) e 

as margens das serras identifica-se alguns pontos de declividade forte ondulada (20 a 

45%) a escarpada. 

Dessa forma, como também descrito por Ross (2011), a Depressão Sertaneja e do São 

Francisco compreende uma ampla área rebaixada e predominantemente aplanada, 

apresenta diversos trechos com ocorrência de relevos residuais denominados 
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inselbergues, que estão sempre associados às litologias do cristalino, podendo ser 

metamórficas ou intrusivas 

4.7 Infraestruturas Disponíveis 

Os serviços públicos de saneamento básico ao mesmo tempo em que exigem uma 

infraestrutura mínima no território municipal, a exemplo de energia elétrica e 

mobilidade urbana, para serem prestados, devem ofertar condições sanitárias para que 

os diferentes equipamentos públicos possam funcionar de maneira adequada à saúde 

pública e à qualidade ambiental. Nesse sentido, busca-se analisar como o Município de 

Caetité equaciona essas diferentes dimensões que se complementam. 

4.7.1 Saneamento Básico 

De acordo com o IBGE, em 2010, cerca de 61,75% da população era atendida por rede 

geral de abastecimento de água, sendo que na área urbana esse indicador alcançou 

resultado mais elevado, de 97,63%. Outras formas de abastecimento de água também 

foram verificadas, como captação de água em poço ou nascente dentro ou fora da 

propriedade, e captação em rio, açude, lago ou outras formas.  

Na área rural, a rede geral abrangia apenas cerca de 4,87% dos domicílios, sendo que a 

forma predominante era poço ou nascente fora ou dentro da propriedade, que somados 

eram utilizados em 70,10% dos domicílios. As outras formas também ocorriam, 

inclusive a captação de água diretamente de rio, açude, lago ou outras fontes (5,07%) e a 

distribuição de água com carro-pipa ou captação de água de chuva (18,19%).  

Na sede municipal e em algumas localidades rurais o abastecimento de água é realizado 

pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Dessa forma, segundo o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), em 2019 o índice de atendimento 

total de água pela Embasa era de 80,11%, já o índice de atendimento urbano atingiu 

100% e o rural foi estimado em 50,43%. A Tabela 15 e a Tabela 16 apresentam os 

dados levantados na referida base de dados. 
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Tabela 15- População atendida por Rede Geral da Embasa em Caetité/BA – Snis/2019 

Ano 

POP_TOT - 

População 

total do 

município 

POP_URB - 

População 

urbana do 

município 

População 

rural 

(POP_TOT - 

POP_URB) 

AG001 - 

População 

total atendida 

com 

abastecimento 

de água 

AG026 - 

População 

urbana 

atendida com 

abastecimento 

de água 

População 

rural atendida 

com 

abastecimento 

de água 

2019 50.975 30.518 20.457 40.835 30.518 10.317 

Fonte: Snis, 2019. 
 

Tabela 16 – Índices de atendimento rede geral de água da Embasa (2018) – Snis/2019 

Ano 
Cobertura da Embasa no 

município 

IN023_AE - Índice de 

atendimento urbano de água 

Cobertura da Embasa na 

área rural 

2019 80,11% 100% 50,43% 

Fonte: Snis, 2019. 

Comparando os dados do IBGE com os do SNIS, informados pela Embasa, nota-se que 

entre o período de 2010 a 2019 houve avanço na área urbana, atingindo a 

universalização, bem como na ampliação do serviço de abastecimento de água na área 

rural, sobretudo nos distritos.  

A situação do esgotamento sanitário é bem mais crítica no município, tanto na área 

urbana quanto na área rural. Segundo os dados do IBGE (2010), a maior parte dos 

domicílios direcionavam os esgotos para a fossa rudimentar, sobretudo na área rural. 

Em seguida, a forma de destinação de esgoto mais significativa era a rede geral de esgoto 

ou pluvial, adotada em 27,54% do total de residências do município, com destaque para 

a área urbana, 44,84% dos domicílios utilizavam esta solução.  

O destino dos resíduos sólidos apresentava características bem distintas entre a área 

urbana e rural no ano de 2010. Na área urbana, havia a predominância da coleta, 

abrangendo 97,36% dos domicílios, ao passo que na área rural o principal destino era a 

queima na propriedade, isso em 79,14% dos domicílios. O descarte de resíduos em 

terreno baldio ocupava posição relevante, sendo o destino de quase 16% dos domicílios 

rurais.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Urbana na sede do 

município de Caetité o serviço de coleta de resíduos é realizado todos os dias, incluindo 

coletas diurnas e noturnas, em roteiros pré-estabelecidos e a sede dos distritos 

Caldeiras, Maniaçu, Pajeú do Vento e Brejinho das Ametistas são atendidos com coleta 

durante 02 (dois) dias na semana.  
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Por último, com relação ao manejo de águas pluviais, as informações disponíveis são 

bem limitadas. O levantamento das características do entorno, do Censo Demográfico 

2010, revelam que na área urbana de Caetité, a sede municipal, cerca de 85,78% das vias 

eram pavimentadas e em 5,62% delas possuíam bueiro ou boca de lobo.  

A taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana do município, registrado 

no SNIS (2019) como 74% em 2019, apresenta divergência dos dados disponibilizados 

no Censo Demográfico de 2010, onde essa taxa já era de mais de 85%, mas pode ter 

ocorrido implantação de novas vias sem, contudo, estar acompanhado de infraestrutura 

de pavimentação. 

4.7.2 Saúde  

Na área de saúde, Caetité possui 29 (vinte e nove) estabelecimentos de saúde 

administrados pelo município e pelo Estado distribuídos na região, nas variadas 

tipologias apresentadas no Quadro 5. Os profissionais destes postos de saúde e agentes 

comunitários de saúde atuarão como divulgadores e mobilizadores deste PMSB nas 

localidades em que atuam. 

Quadro 5 – Tipos de estabelecimento de saúde: Caetité/BA (2019) 

Tipo de Estabelecimento Quantidade Gestão 

Secretaria de Saúde 1 Municipal 

Base Regional de Saúde NRS Sudoeste 1 Estadual 

Centro de Especialidades Odontológicas 1 Municipal 

Unidade Odontológica Móvel 1 Municipal 

Unidade de Controle de Endemias 1 Municipal 

Centro de Atenção Psicossocial 1 Municipal 

Centro de Saúde 1 Municipal 

Central de Abastecimento Farmacêutico 1 Municipal 

Casa da Gestante de Caetité 1 Municipal 

Hospital 1 Municipal e Estadual 

Laboratório 1 Municipal 

Posto de Saúde 1 Municipal 

Central de Regulação 1 Municipal 

Academia de Saúde 1 Municipal 

Unidade Básica de Saúde 1 Municipal 

Vigilância Sanitária 1 Municipal 

Unidade Móvel - SAMU 1 Municipal 

Unidade de Pronto Atendimento 1 Municipal e Estadual 

Unidade de Saúde da Família 9 Municipal 
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Tipo de Estabelecimento Quantidade Gestão 

Centro de Referência da Saúde do trabalhador 1 Municipal 

Ambulatório de Referência em COVID-19 1 Municipal 

Total 29 - 

       Fonte: CNES, 2020. 

Os indicadores de saúde, como longevidade, natalidade, índice nutricional infantil e 

mortalidade da população caetiteense, estão descritos nos subitens a seguir. Porém, 

para a melhor compreensão do conceito de saúde e de seus determinantes sociais, é 

necessário analisar outras dimensões do estado de saúde, medidas por dados de 

morbidade, incapacidade, acesso aos serviços, qualidade da atenção, condições de vida e 

fatores ambientais, entre outros (RIPSA, 2008). 

Indicadores e fatores causais de mortalidade de doenças relacionadas a falta do 

saneamento básico serão abordados no item 5.3.1. 

4.7.2.1 Longevidade 

A longevidade é uma média do tempo de vida aproximada de uma sociedade. Trata-se de 

um conceito estatístico relacionado ao bem-estar da população, sendo conhecido 

também como expectativa ou esperança de vida. Inúmeros fatores influenciam nesse 

indicativo, como acesso ao saneamento e à saúde, segurança pública, condições 

econômicas, etc. Por esse motivo, a longevidade é sempre menor em regiões mais 

carentes. Em outras palavras, a esperança de vida ao nascer é o número médio de anos 

que um indivíduo viverá a partir do nascimento, considerando o nível e estrutura de 

mortalidade por idade observados naquela população.  

Para seu cálculo, leva-se em consideração não apenas os riscos de morte na primeira 

idade – mortalidade infantil –, como também todo o histórico de mortalidade de 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO, 2000). A Tabela 17 apresenta a esperança de vida ao nascer no município e 

no país, com base em dados dos censos demográficos, sendo possível inferir que, em 

Caetité, esse indicador cresceu em 4,51 anos na última década, passando de 68,53 em 

2000, para 73,04 em 2010. O valor, embora ainda se encontre levemente abaixo da 

esperança de vida nacional, equivale a um aumento de 6,6% para o mesmo período, 
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enquanto que, no Brasil, esse percentual foi de 7,7%, correspondendo a uma diferença 

de 1,18% entre a longevidade nacional e caetiteense.  

Tabela 17 - Esperança de vida ao nascer: Caetité/BA (1991, 2000 e 2010) 

Ano 
Esperança de Vida ao Nascer 

Caetité Brasil 

1991 62,9 64,7 

2000 68,5 68,6 

2010 73,0 73,9 

              Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2020. 

4.7.2.2 Natalidade 

A taxa de natalidade é um indicador demográfico obtido pela divisão do número de 

nascidos vivos por cada mil habitantes no período de um ano. Em outras palavras, a 

relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um determinado espaço 

geográfico no ano considerado, com resultado dado em permilagem (número por mil). 

Foram calculadas as taxas de natalidade de 2000 e 2010, a partir da população dos 

últimos dois censos demográficos e os dados sobre nascidos vivos, disponibilizadas pelo 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). No caso de Caetité, a taxa de 

natalidade subiu de 7,27 % em 2000 para 13,24 % em 2010, resultado conjunto do 

aumento da população e do aumento do número de nascidos vivos no município, 

conforme ilustrado na Figura 50. 

Figura 50 - Taxa de natalidade em relação a população e nascidos vivos em Caetité/BA 

 

           Fonte: Adaptado de IBGE (2010) e SINASC (2020). 
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No entanto, diante de um número cada vez menor de filhos e o aumento da expectativa 

de vida, a proporção de idosos tende a aumentar continuamente, resultando em um 

cenário de envelhecimento populacional do município. 

4.7.2.3 Fecundidade 

A taxa de fecundidade representa a média de filhos nascidos vivos de uma mulher em 

idade final reprodutiva e residente em determinado município no ano analisado. Este 

indicador expressa o período reprodutivo de cada mulher para o número de filhos 

nascidos vivos (RIPSA, 2013). As taxas de fecundidade – expressas em filhos por mulher 

– para o município estudado são apresentadas na Figura 51. 

Figura 51 - Taxa de fecundidade (1991 a 2010) – Caetité/BA 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2020. 

A taxa de fecundidade apresentou um declínio de 2,4 entre 1991 e 2010. Essa queda 

pode ter causas variadas, tais como investimento em educação sexual, planejamento 

familiar, facilidade no acesso aos métodos contraceptivos, maior participação da mulher 

no mercado de trabalho, taxa de urbanização, entre outros. No caso de Caetité, o 

aumento da expansão urbana associado ao aumento na renda per capita exercem 

possível influência nesse indicador, justificando a crescente diminuição da taxa de 

fecundidade, o que demonstra conformidade com a tendência mundial (UNFPA, 2018). 
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4.7.2.4 Estado Nutricional de Crianças Menores de 5 anos 

O acompanhamento da situação nutricional da população infantil de uma localidade 

constitui um instrumento fundamental para a aferição das condições de saúde das 

crianças. É, portanto, uma forma objetiva de avaliar a evolução das condições de vida da 

população em geral (KRAUSE; MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005 apud FONTES; MELLO; 

SAMPAIO, 2012). Adiciona-se a isso o fato de ser, a desnutrição, uma doença de variadas 

causas, de complexa compreensão e com raízes na pobreza, resultante de fatores sociais, 

econômicos e patológicos. 

Na Portaria nº 2.387, de 18 de outubro de 2012, do Ministério da Saúde, tem-se: 

Art. 2º A atenção nutricional à desnutrição infantil consiste nos cuidados 
relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da 
saúde, diagnóstico e tratamento da desnutrição, e outros agravos 
nutricionais que possam existir associados às demais ações de atenção à 
saúde da criança menor de 5 (cinco) anos de idade. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta Portaria, considera-se 
desnutrição infantil: 

I - Moderada: aquela que consiste em baixo peso para a idade da criança; 
e 

II - Grave: aquela que consiste em muito baixo peso para a idade da 
criança. 

Diante dessa conceituação e em pesquisa aos dados do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional – SISVAN, do Ministério da Saúde, foi possível obter os registros de Caetité, 

como apresentado na Figura 52.  
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Figura 52 - Índice de desnutrição de crianças abaixo de 5 anos de idade: Caetité/BA (2010 a 2019) 

 
Fonte: SISVAN, 2020. 

O maior índice de crianças desnutridas foi verificado no ano de 2010 (1,39%) e o menor, 

em 2017 (0,56%). De 2013 a 2014, a taxa da população infantil desnutrida, com menos 

de 5 anos, apresentou redução brusca. Contudo, a partir de 2017, o município voltou a 

registrar aumento gradual nesse indicador. Tal quadro de oscilações demonstra a 

necessidade de se instaurar políticas públicas de combate à desnutrição mais efetivas no 

município, ciente de seu caráter multifacetado, que abrange as condições econômicas e 

sociais da região, incluindo-se o acesso ao saneamento básico.  

4.7.2.5 Mortalidade 

A mortalidade infantil em um município é representada por dois índices: a mortalidade 

infantil e a mortalidade até 5 anos de idade. A mortalidade infantil é o número de 

crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças 

nascidas vivas, enquanto que a mortalidade até 5 anos de idade é a probabilidade de 

morrer entre o nascimento e a idade exata de 5 anos, por 1000 crianças nascidas vivas. 

Na Tabela 18 abaixo são apresentados estes índices para o município de Caetité nos 

anos de 1991, 2000 e 2010, com resultados expressos em permilagem – número de 

óbitos por mil nascidos vivos. 

Tabela 18 - Mortalidade infantil e mortalidade até 5 anos de idade - Caetité/BA (1991, 2000, 2010) 

Ano Mortalidade infantil Mortalidade até 5 anos de idade 

1991 55,0 70,8 

2000 31,1 40,0 
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Ano Mortalidade infantil Mortalidade até 5 anos de idade 

2010 19,0 20,5 

Fonte: PNUD/Ipea/FJP, 201- apud Atlas Brasil, 2013. 

 

Observa-se que os dois índices de mortalidade infantil foram reduzidos 

significativamente no referido período. Infere-se que a taxa de mortalidade, a partir do 

ano de 2000, foi monitorada com o desenvolvimento de programas de prevenção e 

controle de doenças, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o 

Programa Saúde da Família (PSF), além a implementação de ações – tais como 

vacinação, terapia de reidratação oral e promoção da amamentação – tornou-se possível 

reduzir o índice de mortalidade infantil (SIAB, 2010, apud BRASIL, 2010a).  

4.7.3 Educação 

A Secretaria Municipal de Educação é órgão competente por gerenciar o sistema 

municipal de ensino e as ações voltadas à educação. Dentre as atribuições dessa 

secretaria, está a promoção e execução da política de educação do município, gestão do 

ensino público e elaboração de plano municipais de educação de longa, média e curta 

duração. 

O atual Plano Municipal de Educação (PME) de Caetité foi aprovado em 2015, e 

compreende as ações a serem realizadas de 2015 a 2025. Esse documento foi elaborado 

com a participação de profissionais da rede pública, particular bem como da sociedade.  

De acordo com o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), em 2018 foi registrado um total de 12.820 matrículas no município. Dessas, 

7.854 são da rede municipal (61,3%), 3272 da rede estadual (25,5%) e 1.694 da rede 

particular (13,2%), como mostra a Tabela 19.  

Tabela 19 – Total de matriculados em 2018 – Caetité/BA 

Dependência Administrativa Estadual Municipal Privada 

Mediação Didático-Pedagógica Presencial Presencial Presencial 

Ensino 
Regular 

Educação 
Infantil 

Creche  396 207 

Pré-Escola  1.071 367 

Ensino 
Fundamental * 

Anos Iniciais  3.475 667 

Anos Finais 1.098 1.770 298 

Ensino Médio * Ensino Médio 1.715  135 
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Dependência Administrativa Estadual Municipal Privada 

Educação de 
Jovens e 
Adultos 

EJA 
EJA Ensino Fundamental   891  

EJA Ensino Médio 435   

Educação 
Especial 

(alunos de 
escolas 

especiais, 
classes 

especiais e 
incluídos) 

Matrículas Educação Especial 24 251 20 

TOTAL 3.272 7.854 1.694 

Percentual 25,5% 61,3% 13,2% 

Fonte: Censo Escolar Inep, 2018. 

Na área de educação, foram identificadas 41 (quarenta e uma) escolas municipais, 6 

(seis) escolas estaduais, 10 (dez) instituições privadas e 1 (uma) universidade estadual. 

As instituições de ensino estão listadas no Quadro 6. As Figura 53 e Figura 54 

apresentam algumas dessas instituições. 

Quadro 6 – Instituições de ensino: Caetité/BA 
Identificação Localização Gestão 

Colégio Estadual Seminário São José Sede/Centro  Estadual 
Colégio Estadual Pedro Atanásio 
Garcia 

Distrito de Maniaçu Estadual 

Colégio Estadual Tereza Borges de 
Cerqueira 

Sede/Centro  Estadual 

Instituto de Educação Anísio Teixeira Sede/Centro  Estadual 
Centro Territ. de Edu. Prof. do Sertão 
Produtivo 

Sede/Centro  Estadual 

Centro Estadual Educação Especial de 
Caetité  

Sede/Santa Rita Estadual 

Universidade Estadual da Bahia - 
Campus VI 

Sede/Centro  Estadual 

E.M. Dácio Oliveira Brejinho das Ametistas Municipal 
E.M. Joaquim de Brito Gondim Brejinho das Ametistas Municipal 
E.M. Ver. Clemente Ferreira de Castro Brejinho das Ametistas Municipal 
U.E.I. Maria Aparecida Santos Borges Brejinho das Ametistas Municipal 
E.M. Prof. Almir Públio de Castro Curral Velho Municipal 
E.M. Antônio Carlos Magalhães Caldeiras Municipal 
E.M. Profª. Emiliana Nogueira Pita Caldeiras Municipal 
E.M. Vinte e Cinco de Dezembro Sambaíba Municipal 
E.M. Monsenhor Osvaldo Magalhães Cachoeirinha Municipal 
E.M. José Marques dos Santos Cercado Municipal 
E.M. Mem de Sá Tamboril Municipal 
E.M. Maurício Gumes Maniaçu Municipal 
E.M. Profª. Nunila Ivo Frota Maniaçu Municipal 
E.M. Zelinda de Carvalho Teixeira Maniaçu Municipal 
E.M. Bento Oliveira Ledo Juazeiro Municipal 
E.M. Deputado Luís Cabral Pajeu do Vento  Municipal 
E.M. Dr. Oscar Teixeira Pajeu do Vento  Municipal 
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Identificação Localização Gestão 
E.M. Prudêncio Rodrigues Sobrinho Aroeira Municipal 
E.M. Manoel Soares da Cruz               Tanquinho de Aroeira Municipal 
E.M. Dom Manoel Raimundo de Melo Santa Luzia Municipal 
E.M. José Ferreira Pinto Santa Luzia Municipal 
E.M. Luís Viana Filho Santa Luzia Municipal 
E.M. Frei Henrique de Coimbra Pedra Grande Municipal 
E.M. Dácio Alves de Oliveira Sede/Nossa Sra. da Paz Municipal 
E.M. de Aplicação Sede/Sao Jose Municipal 
E.M. Eponina Zita dos Santos Gumes Sede/ Ovidio Teixeira Municipal 
E.M. Manoel Lopes Teixeira Sede/Centro  Municipal 
E.M. Maria da Conceição Pontes Sede/Buenos Aires Municipal 
E.M. Maria Neves Lobão Sede/Cabeça Municipal 
E.M. Monsenhor Bastos Sede/Centro  Municipal 
E.M. Prof. Manoel Teixeira Ladeia Sede/Alto Do Cristo Municipal 
E.M. Prof. Waldir Cardozo Sede/Santa Rita Municipal 
E.M. Senador Ovídio Teixeira Sede/Centro  Municipal 
E.M. Therezinha Bomfim da Silva Sede/Nossa Sra. da Paz Municipal 
U.E.I. Acalanto Sede Municipal 
U.E.I. Casulo Miosótis Sede/Buenos Aires Municipal 
U.E.I. Daisy Barreira de Alencar Sede/Ovídio Teixeira Municipal 
U.E.I. Menino Jesus de Praga Sede/Alto Do Cristo Municipal 
U.E.I. Pastor Severino Soares Sede/Alto Do Cristo Municipal 
U.E.I. Rainha da Paz Sede/Nossa Sra. da Paz Municipal 
Creche Celsina Teixeira Ladeia  Sede Municipal  
Colégio da Coop. Educacional de 
Caetité 

Sede/Lameirão Particular 

Escola Pequenos e Brilhantes Sede/Centro  Particular 
Colégio Mundo Colorido Sede/Centro  Particular 
Escolinha Grão de Areia Sede/Centro  Particular 
Escola Carrossel Sede/São José Particular 
Escola Raios de Sol Sede/Ovídio Teixeira Particular 
Escolinha Arco-íris Sede/Centro  Particular 
Escola Pingo de Alegria Sede/Centro  Particular 
Escola Especial de Caetité Sede/Centro  Particular 
Colégio Leonardo da Vinci Sede/Centro  Particular 

EM = Escola Municipal 
U.E.I. = Unidade de Educação Infantil 
Fonte: MOPS, 2020. 

Figura 53 – Instituto de Educação Anísio Teixeira (Sede Municipal) 

 
Fonte: Reprodução Instagram Cláudio Amaral Fotografias, 2020. 
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Figura 54 – Universidade Estadual da Bahia – UNEB CAMPUS VI Caetité 

 

 Fonte: Portal UNEB, 2020. 

Os dados dos níveis educacionais do município e a frequência da população residente 

em escolas ou creches, por grupo de idade segundo o Censo Demográfico de 2010, 

podem ser observados na Tabela 20 e na Figura 21, respectivamente. 

Segundo o IBGE (2010), a maior taxa de frequência em escola foi registrada faixa de 

idade de 10 a 14 anos, onde cerca de 98%, da população residente frequentava escola, 

seguido da faixa de 7 a 9 anos com 97%. Entretanto, a frequência à escola reduz no 

grupo populacional de 0 a 3 anos, onde apenas 16% frequentavam a creche ou escola e, 

ainda mais, para o grupo etário de pessoas com mais de 25 anos, com frequência de 

apenas 6% dos jovens.  

Tabela 20 - Frequência da população em escola ou creche por grupos de idade em Caetité/BA, 
2010 

Grupos de idade População residente 
Frequentavam escola ou creche 

Quantidade % 
0 a 3 anos 2057 327 16 

4 anos 697 457 66 
5 anos 740 626 85 
6 anos 719 653 91 

7 a 9 anos 2350 2274 97 
10 a 14 anos 4305 4221 98 
15 a 19 anos 4851 3483 72 
20 a 24 anos 4926 1213 25 
25 ou mais 26313 1614 6 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 21 - Frequência da população em escola ou creche por grupos de idade e comparação com a 
população residente em Caetité/BA 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

O sistema educacional do município de Caetité, formal e informal, em redes públicas e 

privadas, possui capacidade em apoiar iniciativas de promoção a saúde, qualidade de 

vida, salubridade e educação ambiental e sanitária. As escolas tem tradição em 

desenvolvimento de mostras de conhecimento, feiras de ciências e jogos escolares que 

envolve toda a comunidade acadêmica e a comunidade em que estão inseridas. 

4.7.3.1 Taxa de Analfabetismo Funcional 

Um indicador relevante é o analfabetismo funcional, que diz respeito a não compreensão 

de textos e a falta de desenvolvimento na habilidade de realizar operações matemáticas. 

O cálculo desse indicador leva em consideração a idade superior a 15 anos e a 

escolaridade inferior a quatro anos de estudo. 

No município de Caetité, em 2010, cerca de 9.425 pessoas eram analfabetas funcionais, o 

que representa uma taxa de 20,1% do total da população. O grupo etário que 

apresentava maior taxa de analfabetismo é o de 60 anos ou mais, como mostra a Tabela 

21. Comparando os resultados entre os censos demográficos de 2000 e 2020, nota-se 

que ocorreu redução desses índices no período. 

Tabela 21- Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, por grupos de idade 
no ano 2000 e 2010 

Grupos 
de idade 

Total 
15 anos a 24 

anos 
25 anos a 59 

anos 
40 anos a 59 

anos 
60 anos ou 

mais 

Ano 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Total 13667 9425 1152 215 2172 1268 3116 2875 1442 1309 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

138 

Taxa (%) 30,9 20,1 12,4 2,2 23,8 11,6 42,1 29,8 62,2 46,9 

Fonte: Datasus, 2020. 

A taxa de analfabetismo pode indicar a falta de investimento na educação e de 

implementação de políticas públicas previstas no Plano Nacional da Educação (PNE), 

acarretando prejuízos em outros indicadores sociais, como a qualidade de vida, 

empregabilidade ou, ainda, situações de vulnerabilidade tanto para crianças quanto para 

idosos. 

4.7.3.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2007 com o 

objetivo de mensurar a qualidade do aprendizado nacional e, com isso, criar metas para 

melhoria do ensino. Os indicadores para estabelecer uma média do Ideb são o Censo 

Escolar, a partir de dados de aprovação e médias dos alunos que ocorre anualmente, e 

questionários aplicados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) a cada 02 

(dois) anos. 

A evolução do Ideb no município de Caetité, no período 2005 a 2019, e as metas 

projetadas até o ano de 2021, estão apresentadas na Tabela 22 e Tabela 23. Analisando 

as informações, é possível perceber que de 2007 a 2019 a maioria das metas foram 

superadas, com exceção do Ideb da 8ª série/9ºano, que em 2015, 2017 e 2019, registrou 

valor inferior à meta. 

Tabela 22 - Evolução Ideb em Caetité/BA – 4ª série/5º ano 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Crescimento  21% 6% 8% 15% 4% 6% 4%  

Ideb 2,9 3,5 3,7 4,0 4,6 4,8 5,1 5,3  

Meta  3,0 3,4 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 

Fonte: Portal Ideb, 2018. 

Tabela 23 - Evolução Ideb em Caetité/BA – 8ª série/9º ano 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Crescimento  14% 3% 12% 8% -2,5% 8% 2%  

Ideb 2,8 3,2 3,3 3,7 4,0 3,9 4,2 4,3  

Meta  2.8 3,0 3,3 3,7 4,1 4,4 4,7 4,9 

Fonte: Portal Ideb, 2018. 
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Analisando o comportamento ao longo dos anos, nota-se que os resultados têm sido 

cada vez mais elevados, embora ocorram oscilações entre um ano e outro. 

4.7.3.3 Nível Educacional e Frequência Escolar 

Os dados dos níveis educacionais do município e a frequência da população residente 

em escolas ou creches, por grupo de idade, podem ser observados na Tabela 24 e na 

Figura 55, respectivamente.  

Tabela 24 - Nível educacional por grupos de idade em Caetité/BA, 2010 

Grupo de idade 

Nível de instrução 

Sem instrução 
e fundamental 

incompleto 

Fundamental 
completo e 

médio 
incompleto 

Médio 
completo e 

superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Não 
determinado 

10 a 14 anos 97% 2% 0% 0% 1% 

15 a 19 anos 55% 33% 11% 0% 1% 

20 a 24 anos 41% 22% 36% 1% 0% 

25 a 29 anos 52% 16% 25% 7% 1% 

30 a 34 anos 58% 8% 28% 7% 0% 

35 a 39 anos 64% 8% 23% 4% 0% 

40 a 44 anos 69% 6% 20% 5% 0% 

45 a 49 anos 75% 6% 11% 8% 0% 

50 a 54 anos 76% 9% 11% 5% 0% 

55 a 59 anos 81% 6% 11% 2% 0% 

60 a 69 anos 87% 2% 9% 2% 0% 

70 anos ou mais 96% 1% 3% 0% 0% 

Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 55 - Frequência da população em escola ou creche grupos de idade – Caetité/BA 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Analisando os dados apresentados na na Tabela 24 e na Figura 55, percebe-se que o 

município possuía baixo percentual da população economicamente ativa com ensino 

superior completo, mas, atingiu um nível de acesso da população de 10 a 14 anos à 

escola, praticamente universal – acima de 98%. 

4.7.4 Assistência Social 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), aprovada em 05 de outubro, ocasionou na 

regulação e no rompimento das práticas de benevolência e caridade ligada a Assistência 

Social por décadas. Neste contexto, constitui o tripé da Seguridade Social brasileira: a 

Saúde, como direito de todos, Previdência, de caráter contributivo, e Assistência Social, 

para os que dela necessitar. Formalizando assim, as condições necessárias para garantir 

uma atenção integral as necessidades dos cidadãos, a partir de um conjunto de ações. 

A Assistência Social a partir da regulamentação da CF/88, e com a criação, em 1993, da 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), começou a ser normatizada, passando a ter o 

seu ordenamento como uma política pública, compondo assim, o sistema de proteção 

social brasileiro. 

Em acordo com as normativas legais vigentes, a política de Assistência Social, está 

organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), presente em todo o 

Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social básica e especial aos indivíduos, famílias 

e à comunidade no enfrentamento das situações de vulnerabilidades e riscos sociais. O 

SUAS também concede Benefícios Assistenciais eventuais e vitalícios, prestados a 

públicos específicos de forma integrada aos serviços socioassistenciais.  

Coordenado pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

atual Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Desenvolvimento 

Social, a gestão desse Sistema é participativa, pois a sociedade civil e o poder público 

atuam integramente no processo de discussões, tomada de decisões e fiscalização.  

A Proteção Social Básica, busca a prevenir as situações de risco pessoal e social, além do 

fortalecimento dos vínculos familiares. A responsabilidade da prestação desse serviço de 

proteção no município, são dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). 
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Os CRAS são unidades públicas que atuam como a principal porta de entrada do SUAS. 

Atualmente Caetité conta com 02 equipamentos, sendo eles I – Santo Antônio (Figura 

56), II – Centro, ambos localizados na sede municipal. 

Figura 56 – CRAS Santo Antônio localizado em Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A Proteção Social Especial, atua na proteção de indivíduos e famílias em situação de 

risco pessoal, ameaça e violação de direitos. O Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), é o equipamento público que presta este serviço 

especializado e continuado de proteção especial de média e alta complexidade, com vista 

a contribuir para a autonomia desses sujeitos. 

No município, existe 01 Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), (Figura 57), localizado na Rua Ernesto Geisel, 145, Bairro Alto Buenos Aires.  

Figura 57 – CREAS em Caetité - BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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4.7.5 Cemitérios 

Cemitérios são áreas localizadas para sepultamento de corpos humanos representam 

um desafio ao meio ambiente, pois, incide em localidade de menor valorização 

territorial, podem comprometer as águas subterrâneas do município, caso não sejam 

devidamente projetados e operados. 

O distrito-sede de Caetité possui dois cemitérios, o Cemitério Municipal Ladeira da 

Saudade (Figura 58), localizado no Alto Buenos Aires, e o Cemitério Municipal Bosque 

da Paz (Figura 59), localizado no Bairro Nossa Senhora da Paz. Os cemitérios da cidade 

encontram-se bem conservados, sendo que o Ladeira da Saudade possui grande 

importância histórica para o município, funcionando a 130 anos. 

Figura 58 – Cemitério Ladeira da Saudade, fundado em 1890 – Caetité/BA. 

 
      Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Caetité teve diversos locais de sepultamento; até o século XIX eram normais os 

sepultamentos em áreas comuns, como quintais e igrejas (como pode ser observado no 

interior da Catedral de Senhora Santana e também na parte frontal da Igreja de S. João). 

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Admnistração Municipal, no final do 

século XIX que finalmente foi construído o Cemitério Ladeira da Saudade, na gestão do 

então Intendente Joaquim Manoel Rodrigues Lima (posteriormente se tornou o primeiro 

governador eleito da Bahia, ali sepultado em 1903). O cemitério passou por três grandes 

ampliações ao longo do século XX, mas, ainda assim, tornou-se pequeno para 

atendimento da população. Inaugurado em 2013, o cemitério Bosque da Paz foi 

inaugurado para suprir a demanda da sede municipal. 
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Figura 59 – Cemitério Bosque da Paz, sede municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Cada distrito e povoados adensados possuem cemitérios próprios, sendo que, 

periodicamente, a equipe de limpeza pública e serviços congêneres, contratados pelo 

Poder Público Municipal, fazem a manutenção e limpeza dos mesmos. Há ainda diversos 

cemitérios espalhados por todo território municipal que são de natureza particular, 

construídos para atender a núcleos familiares, e ainda outros de natureza comunitária, 

cuja manutenção são de responsabilidade da própria comunidade onde se localizam. 

Os cemitérios dos distritos de Caetité são apresentados na Figura 60. 

Figura 60 – Cemitérios dos distritos do município de Caetité/BA 

Cemitério do distrito de Maniaçu Cemitério do distrito de Brejinho das Ametistas 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

144 

Cemitério do distrito de Pajeú do Vento Cemitério do distrito de Caldeiras 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Em todos os cemitérios visitados, notou-se que os solos são em sua maioria latossolos 

vermelhos de baixa permeabilidade (de textura argilosa ou muito argilosa) e lençol 

freático profundo. Os cemitérios dos distritos Sede Municipal, Caldeiras e Maniaçu, se 

encontram dentro da área urbana adensada, enquanto que os demais não possuem 

residências no entorno. Durante as entrevistas com agentes públicos do setor de limpeza 

urbana e moradores do entorno, não se verificou a existência de captação de água 

subterrânea, por meio de poços, nas proximidades destes cemitérios. 

Não se verificou também a existência de cursos d’água próximos aos cemitérios 

municipais de Caetité. 

4.7.6 Segurança 

No Município de Caetité a lei 798 de 10 de dezembro de 2015 cria o Conselho 

Comunitário de Segurança Pública que, dentre outras atribuições, possui a função de 

avaliar as ações referentes à segurança pública no município, com base nas estatísticas 

oficiais e demais pesquisas e sugerir às autoridades competentes medidas que objetivem 

a prevenção, a repressão qualificada das violências e dos delitos, visando o aumento da 

segurança.  

Em relação à estrutura da segurança pública no município, Caetité conta com uma 

unidade da Companhia Independente de Policiamento do Interior do Estado (94ª CIPM).  

Em 2018 foi inaugurada a nova Delegacia Territorial da Polícia Civil no Município de 

Caetité.  
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4.7.7 Energia elétrica 

A universalização dos serviços públicos de energia elétrica foi estabelecida pela Lei nº 

10.438, de 26 de abril de 2002, alterada pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003. 

Por sua vez, Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica 

(conhecido como “Luz para Todos”) foi instituído pelo Decreto no 4.873, de 11 de 

novembro de 2003, estabelecendo, como prazo, o ano de 2008. Desde então, novas 

demandas surgiram, sobretudo na região Norte e Nordeste do país, o que levou à 

prorrogação do prazo em cinco momentos: 

•  Decreto no. 6.443, de 25 de abril de 2008, ampliando objetivos e prorrogando o 

prazo para o fim do ano de 2010; 

• Decreto no 7.324, de 5 de outubro de 2010, que estabelece nova meta e assegura a 

prorrogação do prazo para até 31 de dezembro de 2011; 

• Decreto no 7.520, de 8 de julho de 2011, com novo prazo de até 2014; 

• Decreto no 8.387, de 30 de dezembro de 2014, mais uma vez adiando o ano final 

para o cumprimento do Programa para 2018; 

• Decreto no 8.493, de 15 de julho de 2015, que introduz o artigo 1o, estabelecendo 

os atendimentos às Regiões Remotas dos Sistemas Isolados; 

• Decreto no 9.357, de 27 de abril de 2018, estendendo o Programa para o ano de 

2022.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o “Luz para Todos” visa beneficiar 

famílias residentes na área rural, cujo acesso ao serviço público de energia elétrica ainda 

não se faça presente. Destaca, como prioridade de atendimento: 

I - Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do 
Governo Federal; 
II - Famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham, por objeto, o 
desenvolvimento social econômico; 
III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras 
comunidades localizadas em reservas extrativistas ou impactadas diretamente 
por empreendimentos de geração ou de transmissão de energia elétrica, cuja 
responsabilidade não seja do próprio concessionário; e 
IV - Escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. (MME, 2020) 
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Em adendo, incumbe acrescer que, até o momento de elaboração deste Produto, tramita 

no Senado a Proposta de Emenda à Constituição no 44, de 2017, que dispõe sobre a 

alteração do artigo 6o da Constituição da República Federativa do Brasil para que o 

acesso à energia elétrica seja elevado ao status constitucional de direito social.  

O município de Caetité possui um Complexo Eólico que representa uma fatia 

significativa da produção de energia éolica no Estado da Bahia. O maior deles é o 

Complexo Alto Sertão I da empresa Renova Energia que conta com 184 geradores de 80 

m de altura e 82,5 m de diâmetro de rotor cada um, com capacidade instalada conjunta 

de 293,6 MW (SANTOS & TORRES, 2014). Além da Renova Energia, a Enel Green Power 

e a Iberdrola geram energia eólica no município. 

Quanto às informações sobre a estrutura de energia elétrica no município, Caetité é 

abastecida pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, que, segundo 

informações disponíveis na SEI forneceu em 2016, 42.961.404 kWh para atender um 

total de 21.838 consumidores, sendo 80,49% destes da classe residência, conforme 

mostra a Tabela 25.  

Tabela 25 - Quantidade de Consumidores e Consumo de Energia Elétrica por Classe em Caetité/BA 
no ano de 2016 

Classe Quantidade (Und) Percentual Consumo (Kwh) Percentual 

Comercial 1.217 5,57% 5.893.962 13,72% 

Industrial 88 0,40% 5.683.068 13,23% 

Outros 1 0,00% 28.371 0,07% 

Pública 453 2,07% 6.699.666 15,59% 

Residencial 17.577 80,49% 21.183.162 49,31% 

Rural 2.502 11,46% 3.473.175 8,08% 

Total 21.838 100% 42.961.404 100% 

Fonte: COELBA, 2016 apud SEI, 2020. 

De acordo com o Censo 2010 do IBGE, 699 domicílios em Caetité ainda não tinham 

acesso à energia elétrica (Tabela 26), o que representa 5,47% do total de domicilios do 

municipio. Analisando por distrito, observa-se que em termos percentuais, Caldeiras 

apresentava maior porcentagem (21,95%) de domicilios sem acesso a energia eletrica, 

em segundo lugar aparece o Distrito de Maniaçu (10,33%). 

Tabela 26 - Domicílios com acesso à energia elétrica por distrito em Caetité/BA 

Distrito 
Total de 

domicílios 

Tinham Não tinham 

Nº domicílios % Nº domicílios % 
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Caetité (sede municipal) 9.102 8.835 97,07% 267 2,93% 

Brejinho das Ametistas 1.425 1287 90,32% 138 9,68% 

Caldeiras 665 519 78,05% 146 21,95% 

Maniaçu 1.142 1024 89,67% 118 10,33% 

Pajeú do Vento 455 425 93,41% 30 6,59% 

Total  12.789 12.090 94,53% 699 5,47% 

Fonte: IBGE – Censo, 2010. 

A oferta de energia elétrica deve ser vista de maneira mais abrangente e acessível, às 

localidades rurais, principalmente aquelas que necessitam desse serviço para o bom 

funcionamento de outros serviços públicos, como por exemplo as localidades que 

precisam de bombas e quadros elétricos em seus respectivos sistemas simplificados de 

abastecimento de água para que o abastecimento ocorra. 

Algumas localidades ruais do Município enfrentam dificuldades na operação dos 

respectivos sistemas de água devido a inexistência de fornecimento de energia elétrica 

que possibilitasse o funcionamento da bomba, como é o caso do SSAA Formosa II, 

implantado pela CODEVASF. O Sistema, projetado para atender a 50 famílias, opera por 

meio de um gerador que abastece cerca de 10 famílias. 

4.7.8 Pavimentação 

A pavimentação das ruas e calçadas é um elemento importante na qualidade de vida da 

população. Além de ser um componente estruturador, é um elemento urbano de usos 

múltiplos, que permite não só a melhor circulação, mas também a disponiblização de 

serviços como coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, transporte público, 

esgotamento sanitário, estruturas de drenagem, dentre outros (JACOBS, 2000 apud 

RABAIOLL, 2012). O investimento na pavimentação e na manutenção das vias públicas 

traz uma série de benefícios, tais como: 

• Maior facilidade no acesso da população a diversos serviços e opções de lazer; 

• Provimento de uma rota mais segura e viável para deslocamento; 

• Possibilidade de conexões entre diferentes regiões; 

•  Redução dos riscos de acidentes; 

• Alargamento da vida útil de veículos 
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•  Garantia do direito de ir e vir dos indivíduos. 

Para caracterizar esse tipo de infrestrutura em Caetité foi consultado informações do 

IBGE (2010) sobre a quantidade de domicílios e as características no entorno, segundo a 

existência de pavimentação e calçada. Analisando a Tabela 27 nota-se que 85,8% dos 

logradouros possuiam pavimetação, porém não foi informado qual o tipo. Os dados 

também apontam que 70,4% dos logradouros possuiam calçada. 

Tabela 27 – Quantidade de domicílios na área urbana por existência de pavimentação e calçada – 
Caetité/BA 

Existência 

Pavimentação Calçada 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Existe 6727 85,8% 5523 70,4% 

Não existe 911 11,6% 2115 27,0% 

Sem 
declaração 

204 2,6% 204 2,6% 

Total 7842 100% 7842 100% 

Fonte: IBGE, 2010. 

Quanto à extensão de vias públicas, de acordo com SNIS (2018), em Caetité existe 182 

Km, sendo que 132 Km são pavimentadas e com meio-fio, o correspondente a 72,5% do 

total. A Figura 61 e Figura 62 mostram, respectivamente, o acesso à sede de Caetité 

com pavaimetação asfáltica e a rotatória de acesso ao distrito de Maniaçu, com precária 

pavimentação. 
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Figura 61 - Principal acesso à sede de Caetité/BA - BR-030 

 
Fonte: Blog Caetifest, 2014. 

 

Figura 62 – Rotatória de acesso a sede do distrito de Maniaçu – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

4.7.9 Mobilidade Urbana 

De acordo o Art. 32 do Plano de Desenvolvimento do Município de Caetité, o conjunto de 

rodovias, estradas municipais, e logradouros públicos compõem o sistema viário do 

município e devem permitir sua estruturação, articulação e acessibilidade, classificados 

dentro de uma hierarquia que considere sua capacidade de tráfego e a sua função. 
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Para efeito desta Lei as vias de circulação do município são classificadas em Principais e 

Secundarias, conforme a função que desempenham na articulação do seu território de 

acordo com os parágrafos abaixo descriminados: 

§1- O Sistema Viário Principal é composto pelas rodovias federais, BR-
030 e BR-262, pelas rodovias municipais existentes e propostas, por 
anel de contorno que venha a ser construído, pelas Vias Arteriais Rua 
Dois de Julho, Rua Barão de Caetité, Avenida Santana, Avenida do 
Contorno, Avenida Don Raimundo de Melo, Rua Paramirim, Avenida 
Anísio Teixeira, Avenida Woquiton Teixeira, Rua 12 de Outubro, Estrada 
Caetité-Brejinho das Ametistas, Estrada Caetité – Pajeú do Vento e 
Estrada Maniaçu – INB. 

§2- O Sistema Viário Secundário é composto pelas Vias Coletoras, pelas 
Vias Locais, pelas Vias de Pedestres, pelas Ciclovias, estas últimas a 
serem definidas em projetos específicos. 

Para fins de classificação das vias e emissão de diretrizes para o parcelamento do solo, 

as mesmas são definidas pelo Art. 34 como: 

I– Vias Arteriais – vias principais de ligação entre bairros e entre os 
bairros e o centro, permitida a entrada de veículos nas vias apenas em 
locais bem sinalizados e o estacionamento em locais determinados de 
forma a favorecer a localização do comercio, serviços e outras 
atividades; 

II– Vias Coletoras – vias auxiliares das vias arteriais, cumprindo o duplo 
papel de coletar e direcionar o trafego local para as vias arteriais e de 
coletar e direcionar o trafego das vias arteriais para as vias locais, de 
forma a minimizar os impactos negativos, permitindo o estacionamento 
em locais determinados para favorecer a localização do comercio, 
serviços e outras atividades de interesse do município; 

III– Vias Locais – vias destinadas principalmente a promover acesso 
imediato às unidades de habitação, permitindo o estacionamento de 
veículos; 

IV – Vias de Pedestres – vias destinadas preferencialmente à circulação 
de pedestres em condições especiais de conforto de segurança, sendo 
permitido o trafego eventual de veículos para acesso ás unidades de 
habitação, para serviços públicos, e privados e para segurança pública. 

V– Ciclovias – vias destinadas ao uso exclusivo de bicicletas e veículos 
não motorizados, excluídos aqueles movidos por tração animal, com 
diferenciação de pisos para circulação de pedestres, não sendo 
permitido o estacionamento de veículos motorizados 

O mapa do sistema viário e caracterização geométrica das vias, não foi disponibilizado 

pelo Poder Público Municipal. 
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A Tabela 28 apresenta os tipos de veículos utilizados para a mobilidade no município de 

Caetité em 2018 e seus quantitativos, totalizando 65.703, sendo as maiores 

porcentagens correspondentes a motocicleta e automóveis, respectivamente. 

Tabela 28 – Veículos cadastrados por tipo em Caetité/BA 

Variável Quantidade Porcentagem  

Automóveis 7.354 42,34% 
Caminhões 622 3,58% 
Caminhões-trator 89 0,51% 
Caminhonetes 2.638 15,19% 
Camioneta 449 2,58% 
Ciclomotor 4 0,02% 
Micro-ônibus 163 0,94% 
Motocicletas 4.632 26,67% 
Motonetas 863 4,97% 
Ônibus 162 0,93% 
Reboque 143 0,82% 
Semi-reboque 157 0,90% 
Trator de rodas 1 0,01% 
Triciclo 1 0,01% 
Utilitários 91 0,52% 
Outros 1 0,01% 

Total 17.370 100,00% 

Fonte: IBGE, 2018. 

No município de Caetité não há serviço público de transporte coletivo, mas, na zona rual 

são disponibilizados ônibus escolares para transporte dos estudantes. 

Em geral, a população utiliza os automóveis e motocicletas para a locomoção dentro do 

centro urbano da cidade, entre distritos e localidades. Na zona rural, é comum a 

presença de camionetas e de outros veículos com características maiores, porém são 

também as motocicletas que permitem uma locomoção melhor e acessível para os 

moradores. 

4.7.10 Esporte e Lazer  

Em Caetité, há um estádio municipal que promove eventos, de intereção regional e 

municipal, denominado de Estádio Municipal Paulo Souto (Figura 63).  
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Figura 63- Estádio Municipal Paulo Souto em Caetité/BA 

 
Fonte: Google Earth, 2020. 

O ente responsável pelas políticas de esporte e lazer, no município, é a Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

Através do esporte que também é visto como uma atividade econômica, obtém-se 

benefícios em diversos segmentos da vida, como por exemplo, no aspecto biológico, 

psicológico e social da saúde (ALVES, J. A. B.; PIERANTI O. P., 2007). Portanto, nota-se no 

município uma carência de incentivo às práticas diversas de esportes que atinjam o 

maior número de habitantes possíveis sem distinção de idade, classe, raça ou gênero. 

Quanto ao lazer relacionado às praças públicas, para Gomes (2007, p. 3), entende-se por 

praça, um espaço público, que deve ser reconhecida como uma categoria entre diversos 

espaços livres urbanos, como parques, áreas verdes e de lazer e, ao mesmo tempo, como 

espaço ancestral, onde, mesclam-se usos e grupos sociais diferenciados. 

Caetité possui as seguintes praças públicas: Praça da Catedral (Figura 64), Praça 

Clarismundo Pontes, Praça Dr.Jairo Pontes, mais conhecida como “Parque das Árvores”, 

Praça da Feira Velha, Praça Vereador Edvaldo Vilasboas (Figura 65), Praça Maria Neves 

Lobão, Praça Benjamin Teixeira Rodrigues Lima, Praça Tancredo Neves, mais conhecida 

como “Praça do Mulungu”, Praça Rodrigues Lima, mais conhecida como “Praça da Feira 

Velha” e a mais recente Praça da Juventude. 
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Figura 64- Praça da Catedral na sede do Município de Caetité/BA 

 
 Fonte: Reprodução Agência Sertão, 2020. 

 

Figura 65- Praça Vereador Edvaldo Vilasboas, no bairro Alto do Cristo - Caetité/BA 

 
Fonte: Arquivo Blog Rachel Pereira, 2011. 

Do ponto de vista do manejo de águas pluviais, as praças públicas e campos de futebol 

funcionam como importantes áreas de infiltração da água de chuva (pluvial) no solo, 

evitando o aumento do escoamento superficial. 

4.8 Perfil socioeconômico 

4.8.1 Indicadores de renda, pobreza e desigualdade 

A Tabela 29 mostra o rendimento nominal médio mensal dos moradores de domicílios 

particulares permanentes de Caetité em 2010. De acordo o IBGE (2010), o rendimento 
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mensal da população do município é a soma dos rendimentos (do trabalho e outras 

fontes) que uma pessoa de 10 anos ou mais de idade recebeu no período de um mês. Os 

dados revelam que na zona rural o rendimento médio era menor que na área urbana. 

Tabela 29 - Valor do rendimento nominal médio mensal de domicílios particulares permanentes 
(Reais) - Caetité/BA 

Município Total (R$) Zona urbana (R$) Zona rural(R$) 

CAETITÉ 1.483,36 1.961,12 725,02 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

O valor médio mensal, em 2018 era equivalente a 1,9 salários mínimos, e quando 

comparado ao país, ocupava uma posição de 2.678 de 5.570, já com relação aos 417 

municípios do estado, ocupava a posição 126. (IBGE, 2018). 

Ainda de acordo com IBGE (2018), para domicílios com rendimentos mensais per capita 

de até meio salário mínimo por pessoa, 49% da população estava enquadrada nessa 

situação, o que o colocava Caetité na posição 286 de 417 municípios do Estado e na 

posição 1.574 de 5.570 municípios brasileiros. 

A Tabela 30 mostra a quantidade de domicilios por faixa de renda no município. Nota-

se que mais da metade dos domicilios (54,4%) recebiam entre ¼ a 1 salário mínimo 

(6.949 domicílios), com uma participação superior na zona urbana. Ao analisar as 

classes de renda inferiores – sem rendimento e até ¼ do salário mínimo - , a zona rural 

era a que possuia maior quantidade de domicilios nessa condição. Por outro lado, em se 

tratando das classes de renda superiores a 1 salário mínimo, a zona urbana era a mais 

expressiva. 

Tabela 30 – Classes de renda domiciliar per capita total, urbana e rural em Caetité/BA 

Classes de rendimento nominal 

mensal domiciliar per capita 
Total 

Participação por zona 

Urbana Rural 

Total 12783 61,3% 38,7% 

Sem rendimento 385 1,4% 1,6% 

Até 1/8 de salário mínimo 1544 2,7% 9,4% 

Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo 1344 4,4% 6,1% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 2976 15,4% 7,9% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 3973 20,5% 10,6% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 1703 10,5% 2,8% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 373 2,7% 0,2% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 210 1,6% 0% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 153 1,2% 0% 
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Classes de rendimento nominal 

mensal domiciliar per capita 
Total 

Participação por zona 

Urbana Rural 

Mais de 10 salários mínimos 122 1,0% 0% 

     Fonte: IBGE, 2010. 

Fazendo uma abordagem do rendimento em relação à faixa etária, depreende-se a partir 

da Tabela 31 que a classe de renda de mais de ½ a 1 salário mínimo é onde concentrava 

a maior quantidade de domicílios (3.741 domicílios), cujo responsável estava na faixa 

etária de 70 anos ou mais. Portanto, é possível inferir que a principal fonte de renda de 

7,61% das famílias do município provinha de aposentadorias ou benefícios 

assistencialistas a pessoa idosa com 70 anos ou mais. 

Por outro lado, o maior número de domicílios com população sem rendimento é aquele 

em que o responsável possui mais de 70 anos (121 domicílios). A faixa etária de 45 a 49 

anos é predominante entre as classes de renda de mais de 2 a 5 salários mínimos. 

Tabela 31 – Classes de renda domiciliar por faixa de idade da pessoa responsável pelo domicílio 
em Caetité/BA 

Faixa etária Total Sem 
Até 
1/8 

De 1/8 
a ¼  

Mais de 
¼ a ½  

Mais de 
½ a 1 

Mais de 
1 a 2 

Mais de 
2 a 3 

Mais 
de 3 a 

5 

Mais de 
5 a 10 

Mais 
de 10 

10 a 14 anos 11 1 1 2 2 4 1 - - - - 

15 a 19 anos 76 12 8 15 20 16 5 - - - - 

20 a 24 anos 487 29 53 59 131 147 55 8 4 1 - 

25 a 29 anos 1006 52 152 144 249 256 98 20 23 9 3 

30 a 34 anos 1352 52 232 246 342 280 124 35 24 11 6 

35 a 39 anos 1328 42 251 283 322 251 108 31 20 16 4 

40 a 44 anos 1428 58 293 306 321 258 115 34 21 15 7 

45 a 49 anos 1302 51 242 240 318 260 111 37 25 11 7 

50 a 54 anos 1219 63 203 195 325 255 96 43 15 19 5 

55 a 59 anos 1029 75 101 146 270 279 102 19 17 15 5 

60 a 64 anos 958 73 34 67 252 383 95 19 18 10 7 

65 a 69 anos 765 53 18 45 151 383 79 15 13 6 2 
70 anos ou 

mais 
1828 121 16 68 365 969 217 29 20 15 8 

Fonte: IBGE, 2010. 

Comparando a classe de rendimento em relação ao gênero, masculino e feminino, do 

chefe de família (Tabela 32), nota-se claramente a predominância de maiores 

rendimentos das pessoas do sexo masculino. Essa participação majoritária do homem é 

ainda mais expressiva nas classes de rendimento mais elevadas. 

Tabela 32 – Classes de renda domiciliar por gênero da pessoa responsável pelo domicílio em 
Caetité/BA 

Classe Total Homens Mulheres 

Sem rendimento 12789 68,3% 31,7% 
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Classe Total Homens Mulheres 

Até 1/8 de salário mínimo 682 69,8% 30,2% 

Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo 1604 78,4% 21,6% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 1816 73,4% 26,6% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 3068 66,6% 33,4% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 3741 63,2% 36,8% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 1206 64,2% 35,8% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 290 70,0% 30,0% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 200 77,0% 23,0% 

Mais de 10 salários mínimos 128 67,2% 32,8% 

Fonte: IBGE, 2010. 

Em Caetité, a população em extrema pobreza, conceito presente nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), 

corresponde a 17,5% dos domicílios existentes, como mostra a Figura 66. São 32,5% da 

população em situação de pobreza e 56,3% vulneráveis à pobreza, em que todos os 

índices demonstram decréscimo de porcentagem desde 1991. Nota-se, ainda, que os 

percentuais de pessoas extremamente pobres, pobres e vulneráveis a pobreza em 

Caetité reduziu ao longo dos censos demográficos. Contudo, o percentual da população 

vulnerável à pobreza ainda era expressivo em 2010. 

Figura 66 - Porcentagem da população extremamento pobre, pobre e vulneráveis à pobreza em 
Caetité/BA (1991, 2000 e 2010) 

 

Fonte: IBGE apud Atlas Brasil, 2013. 

Nesse contexto, vale esclarecer que, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do 

Brasil (2010), a faixa de indivíduos extremamente pobres tem como renda domiciliar 

per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, em reais de agosto de 2010. A parcela 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

157 

considerada como pobre, obteve renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 

140,00 mensais no mesmo ano. Os indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou 

inferior a R$ 255,00 mensais, em reais de agosto de 2010, equivalente a 1/2 salário 

mínimo nessa data, são avaliados em situação de vulnerabilidade à pobreza. Todos os 

indivíduos citados, fazem parte de um universo de domicílios particulares permanentes. 

O índice de Gini, utilizado para medir a desigualdade social na distribuição de renda, em 

Caetité passou de 0,66 em 2000 para 0,59 em 2010. A critério de esclarecimento, quanto 

mais próximo de zero, mais próximo da igualdade é a situação do município e, quando se 

aproxima de 1, maior a concentração de renda. A redução no valor desse índice indica 

que houve uma melhora na distribuição de renda de Caetité (SEI, 2019). 

A Tabela 33 apresenta a síntese dos dados de renda, pobreza e desigualdade de Caetité 

entre os censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

Tabela 33 – Indicadores de renda, pobreza e desigualdade social de Caetité/BA – 1991, 2000 e 
2010 

Indicadores 1991 2000 2010 

Renda per capita de extremamente pobres (R$) 34,13 28,85 33,13 

% de extremamente pobres 56,1% 39,4% 17,5% 

% de pobres 78,6% 61,5% 32,5% 

Índice de Gini 0,63 0,66 0,59 

Fonte: SEI e Atlas Brasil, 2020. 

Conforme o relatório do Programa Bolsa Família (PBF), em setembro de 2020 haviam 

5.737 famílias beneficiarias do programa, que corresponde a 18.181 pessoas. Esse 

número corresponde a 35% da população total do município e representa pessoas que, 

sem o programa, estariam em condições de extrema pobreza. Considerando a estimativa 

de famílias pobres, o programa abrangeu 105% delas, de acordo com dados mais atuais 

do Censo demográfico do IBGE (CADASTRO ÚNICO, 2020) 

Ainda sobre o Programa Bolsa Família - PBF, o levantamento para o mês de agosto de 

2020 constatou que 256 famílias beneficiárias de CAETITÉ pertenciam a um dos grupos 

denominados prioritários. À época, esse quantitativo equivalia a 4,5% do total de 

famílias beneficiárias. Os valores estão dispostos na Tabela 34. 

Tabela 34 - Famílias por grupo prioritário do PBF em CAETITÉ/BA (Ago. 2020) 
Grupo prioritário Quantidade Percentual1 

Indígenas 0 0,0% 
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Grupo prioritário Quantidade Percentual1 

Quilombolas 220 3,8% 

Famílias com pessoas libertas de situação análoga à de 

trabalho escravo 
15 0,3% 

Famílias com pessoas catadores de material reciclável 17 0,3% 

Famílias com pessoas em situação de trabalho infantil 4 0,1% 

Total 256 4,5% 

Nota: 1 Em relação ao total de famílias beneficiárias do município. 

Fonte: Cadastro Único, 2020. 

Segundo a ONU, um dos fatores que influenciam a questão da pobreza é a falta de acesso 

ao serviço de saneamento básico, entendido, neste caso, como esgotamento sanitário. 

Para solucionar, ou minimizar esses problemas mundiais, são necessárias mudanças 

drásticas em políticas de saúde pública e na infraestrutura de saneamento básico 

(ECODESENVOLVIMENTO, 2013). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é outro indicador econômico 

relevante, entendido como um índice que mede o desenvolvimento humano a nível 

municipal. Como o IDH foi concebido para ser aplicado no nível de países e grandes 

regiões, quando ele é aplicado em nível municipal, tornam-se necessárias algumas 

adaptações metodológicas e conceituais (BRASIL, 2018). 

A metodologia de cálculo do IDH-M brasileiro envolve as mesmas dimensões do IDH 

Global, a saber: educação, longevidade e renda. Porém, adequada a metodologia global à 

realidade do país e à disponibilidade de indicadores, levando em conta aqueles mais 

adequado ao contexto dos municípios brasileiros. 

O IDH-M inclui três componetes: IDHM-Educação, IDHM–Logevidade e IDHM-Renda. 

Esses índices variam entre 0 (pior) e 1 (melhor). Quanto mais próximo de 1 o valor deste 

indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do município ou região.  

Na Tabela 35 são apresentadas as três dimensões do IDH-M para o município de 

Caetité. Os resultam apontam para uma melhoria de desempenho do município em 

todos os parâmetros, sendo o maior salto registrado no IDHM - Educação e os maior 

valor verificado no IDHM-Longevidade. 

Tabela 35 - IDH - M Educação, Longevidade e Renda de CAETITÉ/BA – 1991, 2000 e 2010 

Ano IDHM - Educação IDHM - Longevidade IDHM – Renda 

1991 0,127 0,632 0,451 
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Ano IDHM - Educação IDHM - Longevidade IDHM – Renda 

2000 0,247 0,726 0,522 

2010 0,484 0,801 0,631 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2019. 

A Tabela 36 apresenta o IDH-M de Caetité, nos anos de 1991, 2000 e 2010 e a sua 

respectiva classificação, de acordo com informações do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil (2019). 

Nota-se que houve grande evolução desse índice ao longo dos anos, saindo de muito 

baixo em 2000 para um valor médio em 2010. O maior crescimento desse índice ocorreu 

no período de 2000 a 2010, um aumento em torno de 37,66%, influenciado 

essencialmente pela dimensão educação. 

Tabela 36 - IDH - M de CAETITÉ/BA – 1991, 2000 e 2010 

Ano IDH - M - Classificação 

1991 0,331 Muito baixo 

2000 0,454 Muito baixo 

2010 0,625 Médio 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2019. 

A Figura 67 mostra o gráfico da evolução do IDH-M de Caetité, comparando-o com a 

evolução do IDH-M da Bahia, do Brasil e dos municípios com menor e maior IDH-M do 

Brasil em 2010. 
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Figura 67 – Evolução do IDHM em Caetité, na Bahia e no Brasil 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2018. 

No ranking de IDH-M mais recente (2010) do Brasil, o município de Caetité ocupa a 

3.587º posição, do total de 5.565 municípios. Com relação à Bahia, Caetité atinge o 74º 

lugar, de 417 municípios.  

4.8.2 Atividades econômicas  

De acordo com os dados da SEI (2016), o Produto Interno Bruto (PIB) do município de 

Caetité cresceu no período de 2013 a 2016, apresentando uma leve redução entre os 

anos de 2015 e 2016, como pode ser visto na Tabela 37. 

Tabela 37 - PIB no em CAETITÉ - 2014 a 2016 

PIB 
Ano 

2013 2014 2015 2016 

PIB (R$ milhões) 438,3 640,3 726,0 637,5 
PIB per capita (R$) R$8.402,08 R$12.231,16 R$13.820,41 R$12.097,20 

Ranking no PIB Bahia 54º 46º 42º 48º 

Participação dos setores na 
atividade econômica - 2016 

Agropecuária Indústria Comércio e Serviço Total 

4,3% 21,8% 73,9% 100% 

Fonte: SEI, 2016. 

Em 2017, o PIB per capita do município foi R$ 16.407,92, com PIB a preços correntes 

igual a R$ 867.207.900,00. A Figura 68 mostra a evolução do PIB per capta de Caetité de 

2010 a 2017, onde pode-se perceber a tendência crescente desse indicador. 
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Figura 68 - Evolução do PIB per capita em Caetité/BA 

 
        Fonte: IBGE, 2019. 

Observa-se na Figura 69 e Tabela 38 que houve uma evolução praticamente contínua, 

porém nem sempre crescente, nos diversos setores da economia de Caetité, no período 

de 2002 a 2017. 

Figura 69 – Evolução do PIB municipal e setorial econômico de 2002 a 2017 

 

Fonte: SEI, 2017. 

 

Tabela 38- Evolução do PIB municipal e setorial econômico de 2002 a 2017 - Caetité/BA 

Ano 
PIB  

(R$ milhões) 
Agropecuária  
(R$ milhões) 

Indústria  
(R$ milhões) 

Serviços  
(R$ milhões) 

2002 118,46 17,06 20,89 73,61 

2003 123,07 19,62 15,72 79,84 

2004 156,38 16,63 38,23 92,35 

2005 174,74 16,03 40,03 107,85 

R$ 
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Ano 
PIB  

(R$ milhões) 
Agropecuária  
(R$ milhões) 

Indústria  
(R$ milhões) 

Serviços  
(R$ milhões) 

2006 183,75 13,63 35,60 121,64 

2007 200,28 16,65 40,50 130,00 

2008 229,58 18,72 51,16 144,40 

2009 258,38 14,62 55,40 174,08 

2010 291,47 14,64 65,76 194,08 

2011 356,00 15,08 79,17 238,91 

2012 359,17 13,32 53,27 261,09 

2013 442,03 15,33 71,15 316,50 

2014 639,48 19,46 207,91 363,68 

2015 724,32 22,87 244,54 393,31 

2016 637,77 27,63 139,22 417,86 

2017 867,21 19,87 374,13 421,51 

Fonte: SEI, 2020. 

Como indica Tabela 39, a maior taxa de crescimento é do setor industrial, que cresceu 

1.690,9% na referida época, seguido pelo setor de serviços, que ampliou para 472,6%. O 

menor crescimento foi o setor de agropecuária, que em 15 anos aumentou apenas 

16,5%. Observa-se nessa mesma tabela, que as taxas de crescimento variaram bastante 

neste período, havendo intervalos de anos em que a taxa de crescimento de alguns 

setores chegou a ser negativa. 

Tabela 39 – Taxas de crescimento do PIB municipal e de cada setor econômico - Caetité/BA 

Ano 
Taxa de crescimento (%) 

PIB Municipal Agropecuária Indústria Serviços 

2002-2003 3,9% 15,0% -24,8% 8,5% 

2003-2004 27,1% -15,2% 143,3% 15,7% 

2004-2005 11,7% -3,6% 4,7% 16,8% 

2005-2006 5,2% -15,0% -11,1% 12,8% 

2006-2007 9,0% 22,1% 13,8% 6,9% 

2007-2008 14,6% 12,5% 26,3% 11,1% 

2008-2009 12,5% -21,9% 8,3% 20,6% 

2009-2010 12,8% 0,2% 18,7% 11,5% 

2010-2011 22,1% 3,0% 20,4% 23,1% 

2011-2012 0,9% -11,6% -32,7% 9,3% 

2012-2013 23,1% 15,1% 33,6% 21,2% 

2013-2014 44,7% 26,9% 192,2% 14,9% 

2014-2015 13,3% 17,5% 17,6% 8,1% 
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Ano 
Taxa de crescimento (%) 

PIB Municipal Agropecuária Indústria Serviços 

2015-2016 -11,9% 20,8% -43,1% 6,2% 

2016-2017 36,0% -28,1% 168,7% 0,9% 

2002-2017 632,1% 16,5% 1690,9% 472,6% 

                          Fonte: SEI, 2017. 

Em 2017 foram registrados 613 estabelecimentos do setor de comércio e serviço, 81,2% 

do total, gerando 2.513 empregos formais (46,83%). A administração pública é o 

segundo ramo que mais gera emprego em Caetité (29,54%), seguido da indústria de 

transformação (19,43%), seguido da atividade extrativa mineral (1,75%) (SEI, 2019). 

De acordo com o Quadro 7 e o Quadro 8 pode-se perceber que mesmo com a grande 

maioria das unidades de estabelecimentos inseridas no setor agropecuário, as dez 

maiores empresas de acordo com o capital social, estão compactuadas no setor de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (centrais eólicas). 

Quadro 7- Especificação dos Estabelecimentos existentes em Caetité/BA 

Espécie do estabelecimento Quantidade (Unidade) 

Agropecuário 4.122 

Ensino 160 

Saúde 42 

Outras finalidades 2.853 

                         Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

 

Quadro 8- As 10 maiores empresas de Caetité/BA, todas do setor de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica 

Empresa Endereço Capital Social (R$) 

BW Guirapá I S/A Avenida Prefeito Dácio Oliveira, 889, Centro R$ 604.388.544,13 

Centrais Eólicas Bela Vista 
XIV 

Rua Barão De Caetité, 393, Parte Centro R$ 376.157.297,96 

Centrais Elétricas Itaparica 
S.A. 

Rua Barão De Caetité, 393 Centro R$ 114.045.686,47 

Centrais Eólicas Pajeú Do 
Vento Ltda.  

Fazenda Bom Sucesso, Altura do Km 180 Da 
Rodovia BR 030, S/N, Parte Subest. de 
Energia da Área 8 Zona Rural 

R$ 95.703.715,00 

Centrais Eólicas Rio Verde 
Ltda. 

Fazenda Jardim/Brejo Dos Padres, Altura Do 
Km 181 Da Rodovia BR 030, S/N, Parte 
Subest. de Energia da Área 8 Zona Rural 

R$ 88.157.828,40 

Centrais Eólicas Planaltina Fazenda Bom Sucesso, Bom Sucesso, Altura R$ 83.636.983,57 

https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20ELETRICAS%20ITAPARICA%20S.A.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20ELETRICAS%20ITAPARICA%20S.A.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20PAJEU%20DO%20VENTO%20LTDA.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20PAJEU%20DO%20VENTO%20LTDA.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20RIO%20VERDE%20LTDA.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20RIO%20VERDE%20LTDA.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20PLANALTINA%20LTDA.
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Empresa Endereço Capital Social (R$) 

Ltda. Do Km 180 Da Rodovia BR 030, S/N, Parte 
Subest. de Energia da Área 8 Zona Rural 

Central Eólica Corrupião S/A  Avenida Prefeito Dácio Oliveira, 889, Centro R$ 82.143.314,36 

Centrais Eólicas Vaqueta S.A.  Rua Barão de Caetité, 393, Parte Centro R$ 80.343.633,51 

Centrais Eólicas Angelim S.A.  Rua Barão De Caetité, 393, Parte Centro R$ 71.890.591,78 

Centrais Eólicas Vellozia S.A.  Rua Barão De Caetité, 393, Parte Centro R$ 70.082.367,47 

Fonte: Econodata, 2020. 

No setor agrícola, Caetité apresentou em 2015 destaque no cultivo de banana e maracujá 

nas lavouras permanentes. Nas lavouras temporárias, o destaque foi para a mandioca e 

cana-de-açúcar (SEI, 2015). 

A Tabela 40 apresenta os dados da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal realizada 

pelo IBGE (2018) referentes à produção agrícola das lavouras permanentes de Caetité e 

no estado da Bahia, além do percentual de participação do município no montante 

estadual. Observa-se que o Maracujá é a cultura com maior área destinada à colheita e 

área colhida. A maior quantidade produzida em toneladas também foi de Maracujá e, 

quanto à participação no valor da produção com relação ao estado, obteve o maior 

destaque, com 0,44% 

Tabela 40 - Produção agrícola permanente em Caetité, na Bahia e participação do município - 2018 

Cultura Local 

Área 
destinada 
à colheita 

(ha) 

Área 
colhida 

(ha) 

Quantidade 
produzida 

(t) 

Rendimento médio 
da produção 

(kg/ha) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

Laranja 

Bahia 53.595 50.995 604.023 11.845 309.320 

Caetité 1 1 4 4.000 4 

Participação 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 

Banana 
(cacho) 

Bahia 66.046 66.036 830.412 12.575 832.628 

Caetité 15 15 120 8.000 108 

Participação 0,02% 0,02% 0,01% - 0,01% 

Coco-da-
baía 

Bahia 44.287 44.287 344.782 7.785 173.876 

Caetité 5 5 25 5.000 28 

Participação 0,01% 0,01% 0,01% - 0,02% 

Café (em 
grão) 

Bahia 125.548 123.013 248.605 2.021 1.381.542 

Caetité 10 10 6 600 35 

https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20PLANALTINA%20LTDA.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAL%20EOLICA%20CORRUPIAO%20S/A
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20VAQUETA%20S.A.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20ANGELIM%20S.A.
https://prospecte.econodata.com.br/prospectar-empresa?empresa=CENTRAIS%20EOLICAS%20VELLOZIA%20S.A.
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Cultura Local 

Área 
destinada 
à colheita 

(ha) 

Área 
colhida 

(ha) 

Quantidade 
produzida 

(t) 

Rendimento médio 
da produção 

(kg/ha) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

Total Participação 0,01% 0,01% 0,00% - 0,00% 

Maracujá 

Bahia 15.724 15.660 160.902 10.275 194.825 

Caetité 55 55 710 12.909 852 

Participação 0,35% 0,35% 0,44% - 0,44% 

Fonte: IBGE, 2018. 

A Figura 70, por sua vez, mostra a representatividade, em percentual, do valor da 

produção de cada cultura permanente produzida em Caetité. 

Figura 70 – Percentual do valor de produção das culturas permanentes em Caetité/BA - 2018 

 

 Fonte: IBGE, 2018. 

O gráfico mostra que o Maracujá é a cultura permanente mais representativa no valor de 

produção total no município, representado 82,1%. A comercialização de banana vem em 

segundo lugar, com 13,9% do total, seguida pela produção de coco-da-baía, 

representando 2,9%. Os valores associados à produção de café e laranja são pouco 

representativos. 

A Tabela 41 apresenta os dados da PAM realizada pelo IBGE (2018) referentes à 

produção agrícola das lavouras temporárias de Caetité e no estado da Bahia, além do 

percentual de participação do município no montante estadual. Observa-se que a 

mandioca é a cultura superior em todos os parâmetros pesquisados no município, 

exceto no rendimento médio da produção, onde a cana de açúcar sobressai. A mandioca 
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é também o elemento mais representativo do município em relação ao estado, com 

relação ao valor da produção, com 0,85% de participação. 

Tabela 41 - Produção agrícola temporária em Caetité, na Bahia e participação do município (2018) 

Cultura Local 
Área 

plantada 
(ha) 

Área 
colhida 

(ha) 

Quantidade 
produzida 

(t) 

Rendimento médio 
da produção 

(kg/ha) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

Cana de 
açúcar 

Bahia 73.546 73.546 4.859.080 66.069 380.419 

Caetité 200 200 5.000 25.000 1.250 

Participação 0,27% 0,27% 0,10% - 0,33% 

Feijão em 
grão 

Bahia 364.690 345.104 129.051 374 295.129 

Caetité 1.000 1.000 200 200 400 

Participação 0,27% 0,29% 0,15% - 0,14% 

Mandioca 

Bahia 92.271 90.995 610.635 6.711 439.884 

Caetité 650 650 4.690 7.215 3.752 

Participação 0,70% 0,71% 0,77% - 0,85% 

Milho 
(em grão) 

Bahia 638.261 516.956 2.264.648 4.381 1.148.730 

Caetité 700 700 140 200 63 

Participação 0,11% 0,14% 0,01% - 0,01% 

Sorgo 
(em grão) 

Bahia 60.800 60.740 109.305 1.800 52.293 

Caetité 5 5 4 800 1 

Participação 0,01% 0,01% 0,00% - 0,00% 

Fonte: IBGE, 2018. 

Outra atividade relevante é a pecuária. A Tabela 42 apresenta os dados da Pesquisa de 

Produção Agrícola Municipal – PAM, realiza pelo IBGE (2018), referente ao município de 

Caetité em comparação com a Bahia. Observa-se que a bovinocultura é a criação mais 

expressiva no município, seguida de galináceos (total). Quanto à representação no 

estado da Bahia, a criação de suínos é a mais representativa com 1% do total estadual.  

Tabela 42 – Dados pesquisa pecuária municipal em Caetité e no estado da Bahia segundo IBGE 
(2018) 

Criação 
Efetivo do rebanho (Cabeças) 

Bahia CAETITÉ Participação 

Bovino 9.923.931 28.699 0,29% 

Equino 508.892 1.314 0,26% 

Suíno - total 1.114.070 11.130 1,00% 

Suíno - matrizes de suínos 195.656 1.645 0,84% 

Caprino 3.271.044 525 0,02% 

Ovino 4.179.667 1.775 0,04% 

Galináceos - total 44.233.489 90.975 0,21% 

Galináceos - galinhas 6.079.394 19.145 0,31% 

 Fonte: IBGE, 2018. 
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O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), possui uma 

forma de identificação para a agricultura familiar por meio das Declarações de Aptidão 

ao Pronaf (DAP), em que Caetité apresenta um total de 3.875 inscritos com DAP Física 

ativa (DAP/MDA, 2020). 

A Cooperativa de Trabalho, Assessoria Técnica e Educacional para o Desenvolvimento 

da Agricultura Familiar (COOTRAF) atua no Território Sertão Produtivo prestando 

serviços de Assessoria Técnica e Extensão Rural, nos municípios de Caetité, Caculé, 

Ibiassucê, Pindaí e Rio do Antônio. Esta assistência rural atende um total de 720 famílias 

de agricultores (as) familiares, através da Chamada Pública SDR/BAHIATER/DATER Nº 

001/2015. Uma equipe multidisciplinar formada por biólogo, engenheiro agrônomo e 

técnicos agropecuários atuam na inserção de tecnologias sociais desenvolvidas para 

convivência no semiárido, na capacitação no desenvolvimento de sistemas produtivos, 

uso e conservação do solo, manejo produtivo e produção animal. Integra ainda a área de 

atuação da COOTRAF o apoio dado para formação dos grupos produtivos voltados a 

produção de bolos e biscoitos, grupos de mulheres e Agroindústrias para o 

processamento e produção de polpas de frutos (COOTRAF ATER Sertão Produtivo, 

2020). 

A atividade industrial também é desenvolvida no município. Em 2014 existiam 66 

(sessenta e seis) indústrias de transformação em Caetité, quantidade que reduziu para 

64 unidades em 2017. Além disso, dos 1.244 empregos formais registrados em 2014, 

apenas 1.043 permaneceram em 2017, apresentando uma redução de 16,1%. Já a renda 

média dos trabalhadores industriais, passou de R$2.276,74 em 2014 para R$2.829,83 

em 2017, um ganho de 24,3% (SEI, 2019). 

De acordo com dados do mercado de trabalho formal (MTE-RAIS, 2018) o município de 

Caetité registrava, em 2017, 7 empreendimentos no setor de atividade de extração 

mineral. Dentre elas destacam-se: a INB – Indústrias Nucleares do Brasil, empresa 

estatal de economia mista, que explora urânio para produção de energia nuclear, e a 

Bahia Mineração, empresa privada cuja maior acionária é a Eurasian Resources Group 

do Cazaquistão, que detém os direitos minerários para extração de minério de ferro em 

Caetité. 
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Diversas empresas são registradas no município com o código de atividade do CNAE 

como sendo D-351 – Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Dentre as 

centrais eólicas instaladas no município, a empresa Renova Energia é a que possui maior 

número de aerogeradores.   

Além da geração de energia eólica, em 2016, a empresa Renova Energia deu início à 

construção de um parque de geração elétrica a partir da luz solar em Caetité; com uma 

capacidade estimada de 4,8 MW, o parque se compõe de 19.200 painéis fotovoltaicos. 

4.9 Perfil Industrial 

A atividade industrial no município de Caetité oferece possibilidade de expansão, em 

particular nas áreas da indústria de confecções, geração de energia eólica e indústria 

cerâmica. A Tabela 43 mostra o cenário municipal em relação ao mercado de trabalho 

formal, considerando os empregos de carteira assinada. 

Tabela 43 – Dados do Mercado de trabalho formal do Município de Caetité/BA 
Mercado de Trabalho Formal (RAIS)* 

Setor de atividade 

2014 2017 

Unidades 

Nº 

emprego 

formal 

Renda 

média do 

trabalhador  

Unidades 

Nº 

emprego 

formal 

Renda 

média do 

trabalhador  

Extrativa Mineral 9 156 R$3.012,30 7 94 R$3.209,12 

Indústria de 

Transformação 
66 1.244 R$2.276,74 64 1.043 R$2.829,83 

Serviços Industriais 

de Utilidade Pública 
1 7 R$6.643,14 3 6 R$3.899,81 

Construção Civil 16 252 R$2.195,49 17 41 R$1.914,47 

Comércio 373 1.173 R$953,62 386 1.285 R$1.211,28 

Serviços 206 1.348 R$1.517,23 227 1.228 R$1.802,03 

Administração 

Pública 
3 1.607 R$1.210,48 3 1.585 R$1.549,12 

Agropecuária, 

Extração Vegetal, 

Caça e Pesca 

52 78 R$834,57 52 84 R$1.059,94 

Total 726 5.865 R$1.547,79 755 5.366 R$1.797,67 

Fonte: MTE-Caged/MTE-RAIS (2018) apud SEI, 2019. 
Nota: *Empregos com carteira assinada 

De acordo com o Econodata (2020) são registradas 11 (onze) empresas de fabricação de 

produtos cerâmicos, cujo código CNAE é C-234, na cidade de Caetité, BA. Sendo as 

maiores: Cerâmica Marquezão, Cerâmica Marques, Cerâmica Boa Aliança, Cerâmica 
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Santana do Sudoeste, Cerâmica Santana de Caetité, Cerâmica Mundial e Cerâmica 

Paraná. 

Com o objetivo de obter nova alternativa logística para o escoamento da produção 

agrícola e de mineração por meio do terminal portuário de Ilhéus/BA, a Ferrovia de 

Integração Oeste Leste – FIOL é um importante empreendimento em implantação no 

município de Caetité, que alavancará a produção industrial do município, modificando 

sua economia. 

De acordo com dados da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, empresa 

pública controlada pela União através do Ministério da Infraestrutura, a Ferrovia de 

Integração Oeste-leste tem um total de 1.022,6 km em construção e investimento 

previsto de R$ 8,9 bilhões (FIOL 1 e FIOL 2). A FIOL 1 liga os municípios de Ilhéus e 

Caetité e tem 537,2 km de extensão, enquanto a FIOL 2 liga os municípios de Caetité e 

Barreiras e tem 485,4 km de extensão. Atualmente, o empreendimento gera na FIOL 2 

cerca de 1.000 empregos diretos e cerca de 2.000 empregos indiretos. 

4.10 Aspectos Culturais e Turísticos 

A cultura popular são traços da população adquiridos no contexto histórico local como a 

língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros. É um processo 

dinâmico, de construção continuada, que se alimenta de várias fontes no tempo e no 

espaço. 

O principal atrativo festivo em Caetité é a festa de Nossa Senhora Santana (Figura 71), 

padroeira da cidade, no mês de julho, onde há apresentação de diversas atrações 

musicais nos dias de festejo, atrelado a programação religiosa.  
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Figura 71 - Procissão de carros de boi em frente à Igreja Nossa Senhora Santana - Caetité/BA 

 
Fonte: Claudio Amaral Fotografias, 2018. 

Abaixo são listadas as festas populares, de maior destaque, que ocorrem na sede e 

distritos do município de Caetité. 

Sede do Município: 

a) Encontro de Ternos de Reis – 2º domingo de janeiro 

b) Carnaval da Diversidade e Lavagem da Esquina do Padre – data variável (janeiro) 

c) Feira do Pequi – começo de fevereiro 

d) FLICTE (Feira Literária de Caetité) – abril  

e) São João nos Bairros – durante o mês de junho 

f) Campeonato de Equinos – evento preparatório aos festejos de 2 de julho (final de 

junho) 

g) 2 de Julho (Festa da Independência da Bahia) – dias 1º e 2 de Julho. 

h) Festa de Santana (padroeira) – de 17 a 26 de julho 

i) Dia do Evangélico – 17 de setembro 

Distritos e povoados: 

a) Festa da Mandioca – distrito de Maniaçu – mês de agosto 

b) Festa da Independência e Cavalgada – distrito de Pajeú do Vento – começo de 

setembro 

c) Festa da Independência e da Padroeira Nossa Senhora d’Ajuda – distrito de Brejinho 

das Ametistas – 7 de setembro 

d) Festa de Santa Luzia – povoado de Santa Luzia – 13 de dezembro 
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Os festejos e feriados podem impactar em questões de saneamento básico, seja no 

aumento da produção e descartes de resíduos sólidos, aumento do consumo de água e 

da geração de esgoto. No entanto, não há aumento considerável de população flutuante 

durante estes festejos. 

O Município de Caetité conta ainda com 3 espaços culturais de grande relevância no 

cenário regional e nacional: Centro cultural Casa Anísio Teixeira, Museu do Alto Sertão 

da Bahia (MASB) e Espaço INB de Ciência, Tecnologia e Cultura. 

Desde o ano 2000 a Casa Anísio Teixeira (Figura 72) funciona como centro cultural, 

abrigando uma biblioteca pública e outra móvel, sala de inclusão digital, um cineteatro, 

além de diversas atividades socioeducativas e culturais. O centro cultural é uma 

reverência ao ilustre filho de Caetité, o educador Anísio Teixeira, que revolucionou o 

ensino do país. 

Figura 72 – Centro Cultural Casa Anísio Teixeira - Caetité/BA 

 
Fonte: Centro Cultural Casa Anísio Teixeira, 2000. 

O Museu do Alto Sertão da Bahia (MASB), criado pela lei municipal nº 761/2013, é 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação e fica abrigado na Casa da Chácara, um 

casarão colonial. O MASB (Figura 73) tem por missão, segundo a legislação que o criou, 

“preservar o patrimônio cultural do Alto Sertão, adotando esse território como campo 

de pesquisa e de intervenção social” (Caetité, 2013). 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

172 

Figura 73 – Museu do Alto Sertão da Bahia – MASB - Caetité/BA 

 
                            Fonte: Reprodução Facebook MASB, 2020. 

Já o Espaço INB de Ciência, Tecnologia e Cultura (Figura 74) está localizado na praça 

principal da cidade, em um casarão do século XIX, restaurado pela INB (Indústrias 

Nucleares do Brasil). O centro cultural, inaugurado em 2010, abriga exposições 

permanentes e temporárias que trazem informações sobre questões ligadas às 

atividades da empresa, além de diferentes fontes de energia, o ciclo de produção do 

combustível nuclear, a história de Caetité, meio ambiente e as riquezas minerais da 

Bahia. 

Figura 74 – Espaço INB de Ciência, Tecnologia e Cultura - Caetité/BA 

 
Fonte: Espaço INB, 2020. 
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O Município de Caetité possui importantes imóveis tombados como patrimônio cultural 

pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPHAN), tais como a casa 

Anísio Teixeira, Casa do Coronel Cazuzinha, Casa do Barão de Caetité e Casa de Câmara e 

Cadeia, onde abriga o arquivo público municipal (Figura 75).  

Figura 75 – Casa de Câmara e Cadeia e Arquivo Público Municipal - Caetité/BA 

 
Fonte: Reprodução Internet, 2020. 

Na rua Barão de Caetité, na Praça da Catedral e adjacências é comum encontrar 

importante acervo de casario histórico no estilo colonial, alguns, no entanto, estão 

ameaçados pela ausência de uso e consequente má conservação ou ainda pela pressão 

do capital devido a especulações imobiliárias. Muito desse patrimônio histórico foi 

demolido para abrigar construções residências, comerciais e até instituições financeiras 

privadas. 

Dentre estes imóveis abandonados, destaca-se o Monumento Arquitetônico 

Observatório Meteorológico de Caetité (Figura 76), projetado por determinação do 

Imperador D. Pedro II, mas, que só veio a ser instalado no Período Republicano, em 

1908. O equipamento integrava a rede meteorológica nacional fazendo parte, inclusive 

do sistema mundial de registros climáticos. 
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Figura 76 – Observatório Meteorológico de Caetité/BA, em completo estado de abandono 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

175 

 

5 SITUAÇÃO DOS SETORES QUE TEM RELAÇÃO COM O SANEAMENTO BÁSICO  

Neste capítulo são apresentados a situação dos setores que tem relação com o 

saneamento básico no município, notadamente o desenvolvimento urbano e 

habitacional, o meio ambiente e os recursos hídricos e, por fim, a saúde no Município de 

Caetité. 

5.1 Desenvolvimento Urbano e Habitação  

5.1.1 Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo 

O Município de Caetité não possui lei de uso e ocupação do solo, sendo que o Código de 

Obras, instituído pela Lei Complementar nº 002 de 15 de dezembro de 2003, e o Plano 

de Desenvolvimento Municipal – PDM, instituído pela Lei nº 632 de 10 de outubro de 

2006, são os instrumentos de ordenamento territorial do município de Caetité. Segundo 

o Art. 2º, o Plano de Desenvolvimento possui como objetivos gerais: 

I – Ordenar e orientar o crescimento e o desenvolvimento sustentável do 
Município; 
II - Controlar e orientar a ocupação e uso do solo de modo a adequar o 
desenvolvimento da Cidade às condições do meio físico e à infra-estrutura 
urbana, prevenindo e/ou corrigindo situações de risco; 
III- Promover a qualidade de vida e a identidade comunitária num ambiente 
de convivência constituído sobre o espaço urbano, de modo a assegurar a 
inclusão  e a equidade social acompanhada do bem estar para todos os seus 
munícipes; 
IV- Preservar ,recuperar o meio ambiente e o patrimônio natural e cultural do 
Município; 
V - Promover a integração das ações publicas e privadas a apropriação coletiva 
dos benefícios gerados pelos investimentos; 
VI - Promover a integração e a complementaridade das atividades urbanas e 
rurais do Município e, deste com a Região em que está inserido; 
VII- Garantir o atendimento das necessidades de saúde, educação e 
desenvolvimento social; 
VIII – Promover a gestão democrática e participativa da população na 
condução da vida e do desenvolvimento da sua sociedade. (CAETITÉ, 2006) 

De acordo o Art. 16°, o uso do solo urbano, conforme os tipos de empreendimentos e as 

atividades que nele são exercidas, será enquadrado de acordo com as seguintes 

categorias: 
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I- Uso Residencial, que se refere ao uso destinado à moradia, podendo ser: 

a) Uso Residencial Uni- familiar, no caso de uma moradia por lote; 

b) Uso Residencial Multifamiliar, o caso de várias moradias por lote, sendo que 

as moradias podem agrupar-se horizontalmente em vilas ou casas geminadas, 

ou verticalmente nos edifícios de apartamentos. 

II- Uso Econômico, que englobam as atividades do comercio e serviços, podendo ser: 

a) De atendimento local, com área construída máxima de 200,00m2 (duzentos 

metros quadrados) e que se destinam ao atendimento das necessidades 

cotidianas da população, não produzindo poluição sonora, atmosférica ou 

ambiental de qualquer natureza, não conflitante com o uso residencial; 

b) De atendimento geral, atividades com área construída acima de 200,00m2 

(duzentos metros quadrados) e atacadistas de pequeno porte com área 

construída de até 500,00m2 (quinhentos metros quadrados) e cujos impactos 

sobre o espaço urbano sejam mitigados por meio de dispositivos de controle 

da poluição sonora e atmosférica e da emissão de efluentes diversos, exceto 

aqueles relacionados como Serviços Especiais.  

III- Uso Misto, que corresponde a associação dos dois anteriores. 

IV- Uso Institucional, que corresponde aos espaços e instalações destinados à 

administração pública e as atividades de educação, cultura, saúde, assistência social, 

religião e lazer, dividindo-se em: 

a) Atendimento local: asilos, creches, associações, postos de saúde, escolas, 

correios, postos policiais, postos telefônicos e similares, com área construída 

de até 200,00m2 (duzentos metros quadrados); 

b) Atendimento geral: atividades com área construída superior a 200,00m2 

(duzentos metros quadrados), com especial atenção na sua implantação 

quanto aos aspectos de segurança de seus usuários, exceto aqueles 

relacionados como serviços especiais. 

V- Uso Industrial, que se divide em: 

a) Não impactante: estabelecimentos com área construída superior a 

500,00m2 (quinhentos metros quadrados) e cujo processo produtivo seja 

compatível com as atividades do meio urbano, não ocasionando, independente 
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de uso de métodos especiais de controle da poluição, qualquer dano à saúde, 

ao bem-estar e à segurança das populações vizinhas;  

b) Impactante: estabelecimentos com área construída superior a 500,00m2 

(quinhentos metros quadrados), ou que, independentemente do seu porte, 

causem poluição atmosférica, hídrica ou sonora, e representem incômodo 

para as populações vizinhas, exigindo, no seu processo produtivo, instalações 

e métodos adequados de controle e tratamento de seus efluentes. (CAETITÉ, 

2006) 

De acordo o Art. 15 para os efeitos desta Lei, com base no macrozoneamento instituído 

no Plano de Desenvolvimento Municipal de Caetité, a área urbana da Sede municipal 

divide-se em:  

I- ZRN 1- Zona Residencial Norte  

Corresponde aos bairros: Chácara, Alto Buenos Aires, Santo Antônio, Nossa 
Senhora da Paz, Loteamento Rancho Alegre e Ovídio Teixeira, até a BR-O30. 
Área destinada exclusivamente ao uso de residências.  O teto máximo para 
esta zona é de dois pavimentos acima do nível da rua, conservando-se assim o 
aspecto de baixa densidade. Só serão permitidas atividades comerciais de 
apoio aos bairros, tais como, padarias, supermercados, clinicas, farmácias, 
bares e serviços. (CAETITÉ, 2006) 

II– ZRS 2- Zona residencial Sul  

Área destinada ao uso exclusivo de residências. Engloba os Bairros: Rancho 
Alegre, Baraúna, São José, São Vicente e parte do Centro, limitando-se com a 
ZUM pela Avenida Anísio Teixeira, seguindo pela Quintino Bocaiúva, descendo 
pela Avenida Nossa Senhora  Santana até seu início, na Praça da Catedral, 
descendo pela Rua Antônia Cotrim até a Rua Helena Lima, seguindo pela Rua 
Vereador Clovis Bastos, atingindo a Rua Dois de Julho até a ponte sobre o 
Riacho da Pedreira, seguindo pela Rua A do Loteamento Ovídio Teixeira, até a 
Rua Livramento Limita-se com a ZUM 2,  ZPA 4, ZPA 3 e ZPA 2. Só serão 
permitidas atividades comerciais de apoio aos bairros, tais como, padarias, 
supermercados, clinicas, farmácias, bares e serviços. Nesta zona o teto máximo 
será de dois pavimentos acima do nível da rua. (CAETITÉ, 2006) 

III- ZUM 1- Zona de Usos Mistos  

Corresponde à área urbana hoje ocupada tanto por residências, como por 
atividades comerciais, industriais e de serviços, compatíveis com o uso 
residencial predominante pelo seu porte, sendo a região que apresenta 
melhores condições de adensamento e verticalização, pelo seu relevo, pela 
infraestrutura disponível, pela possibilidade de expansão e pela articulação 
com as outras zonas. O teto máximo nesta zona será de três pavimentos, acima 
do nível da rua. (CAETITÉ, 2006) 

IV- ZUM 2- Zona de Usos Mistos  
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Compreende a área situada entre a BR- 030 e a Rua 12 outubro, e limitando-se 
com as ZUM 1 e ZR 2. É cortada no sentido longitudinal pelo Rio São João. É 
ocupada por residências, agroindústria, pequenos sítios de produtores de 
hortifrutigranjeiros. O Teto máximo é dois pavimentos acima do nível do solo. 
(CAETITÉ, 2006) 

V- ZPA – Zona de proteção Ambiental  

Corresponde às áreas não passiveis de ocupação, e/ou que deverão obedecer a 
critérios específicos para isso, se subdividindo em:  

a) ZPA 1 – Zona de proteção das nascentes do Riacho da Pedreira. 
b) ZPA 2 - Zona de proteção das nascentes do Riacho do Jatobá. 
c) ZPA 3 - Zona de proteção das nascentes do Riacho do Alegre. 
d) ZPA 4 - Zona de proteção da Serra do Gambá. (CAETITÉ, 2006) 

VI- ZUM 3 

Área pertencente ao Município de Caetité, invadida por posseiros, onde se 
localizam algumas residências e pequenas chácaras. (CAETITÉ, 2006) 

VII- ZIM- Zona Industrial Mista  

Destinada a um futuro Centro Industrial. Localização privilegiada. Situada na 
convergência da BR 030 e a BR 262, distante da cidade 3,00Km, topografia 
plana, situada em cota superior a 900,00m e acima da cidade de Caetité, cerca 
de 250,00m, portanto, livrando a cidade de poluição atmosférica e sonora. 
(CAETITÉ, 2006) 

Além das Zonas de Proteção Ambiental (1, 2, 3 e 4) descritas no item V, a Zona 

Residencial Norte – ZRN 1 possui duas Áreas de Proteção Ambiental denominadas de 

Zona de Proteção Ambiental V e Zona de Proteção Ambiental VI. 

A Figura 77 apresenta a espacialização desse macrozoneamento, definido no Plano de 

Desenvolvimento do Município – PDM de Caetité. 
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Figura 77 – Mapa de zoneamento da sede municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: SANTANA, 2019. 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

180 

O Plano de Desenvolvimento Municipal apresenta os vértices das poligonais dos 

perímetros urbano de seus 4 distritos (Maniaçú, Caldeiras, Pajeú do Vento e Brejinho 

das Ametistas) e ainda do povoado de Santa Luzia, conforme pode-se verificar nas 

Figura 78, Figura 79, Figura 80, Figura 81 e Figura 82. 

Figura 78 – Perímetro urbano da vila do Distrito de Maniaçú - Caetité/BA 

 Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 
 

Figura 79 – Perímetro urbano da vila do Distrito de Caldeiras - Caetité/BA 

 
Fonte: Adapatado Google Earth, 2020. 

 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

181 

Figura 80 – Perímetro urbano da vila do Distrito de Pajeú do Vento - Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 

 
Figura 81 – Perímetro urbano da vila do Distrito de Brejinho das Ametistas - Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 
 

Figura 82 – Perímetro urbano da vila do Povoado de Santa Luzia - Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020. 
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De acordo o Art. 40 o parcelamento do solo para fins urbanos pode ocorrer mediante 

loteamento ou desmembramento: 

§1- Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados 
à edificação que implique a abertura, o prolongamento, a modificação ou 
a ampliação de vias de circulação ou de logradouros públicos; 

§2- Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes 
destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário 
existente, que não implique em abertura de novas vias e logradouros 
públicos, nem o prolongamento, a modificação ou a ampliação dos 
existentes. 

§3- Considera-se remembramento a junção de dois ou mais lotes ou a 
incorporação de partes de lotes à lotes já existentes, em uma mesma 
quadra, sempre respeitando os critérios estabelecido nesta Lei e 
prevalecendo os parâmetros de aproveitamento referentes ao lote de 
maior área individual. III – desmembramento integrado à edificação; 
(CAETITÉ, 2006) 

No que tange o parcelamento do solo para fins urbanos, de acordo o Art. 26 este não será 

permitido: 

I– Alagadiças ou sujeitas à inundações; 

II- Alagadiças ou contíguas a mananciais, cursos d’água, represas e 
demais recursos hídricos sem a prévia manifestação das autoridades 
competentes; 

III– Necessárias à preservação ambiental como as áreas de cobertura 
vegetal significativa, topo dos morros e matas ciliares, à defesa do 
interesse cultural e/ou paisagismo; 

IV– Necessárias a implantação de planos, programas e projetos 
essenciais ao desenvolvimento do município; 

V– Sem condições de acesso e/ou atendimento por infraestrutura básica 
adequada; 

VI– Cujas condições geológicas e hidrológicas não aconselham a 
edificação; 

VII– Cuja declividade natural seja igual ou superior a 30% (trinta por 
cento); 

VIII– Que tenham sido aterradas com material nocivo à saúde pública, 
antes de serem saneadas; 

IX– Que apresentem condições sanitárias inadequadas devido à 
poluição, até a correção do problema. (CAETITÉ, 2006) 
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5.1.2 Zonas e Áreas de Interesse Social 

O Município de Caetité não possui Plano Local de Habitação de Interesse Social. Salienta-

se que a existência do plano é pré-requisito para o acesso aos recursos do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) do Governo Federal. O objetivo desse 

dispositivo legal é, justamente, promover o planejamento das ações do setor 

habitacional, de forma a garantir o acesso à moradia com qualidade para a população – 

tanto na área urbana quanto na rural. Tal Plano deve conter informações sobre as 

melhores áreas para construção, além de orientações de como o município deverá 

expandir, evitando-se, desse modo, a ocupação territorial desordenada – daí sua 

importância para os municípios. 

Já o Plano de Desenvolvimento Municipal – PDM, além das zonas descritas, integram o 

zoneamento do Município de Caetité as Áreas de Interesse Social – AIS que 

correspondem às áreas destinadas à manutenção e a instalação de moradias de interesse 

social, compreendendo duas categorias: 

I. Áreas de Interesse Social I – AIS I - Áreas destinadas à instalação de 
parcelamentos ou ocupação de interesse social. 

II. Áreas de Interesse Social II - AIS II - Áreas onde venha à se fazer necessária 
a regularização e/ou recuperação de assentamentos humanos de 
interesse social. 

No entanto, o PDM não indica a delimitação espacial das AIS no perímetro urbano de 

Caetité, nem indica uma das zonas como passíveis de aplicação das áreas de interesse 

social. 

A regularização urbanística e fundiária das Áreas de Interesse Social que se encaixa no 

tipo AIS II não poderá ocorrer em assentamentos situados: 

I – Sob pontes, rede de alta tensão, sobre redes de água, de esgotos, drenagem 
pluvial, 

II - Em áreas de preservação permanente ou inundáveis. 

III - Em áreas que apresentem riscos para a segurança de seus moradores. 

IV – Em áreas destinadas à implantação de obras ou planos urbanísticos de 
interesse coletivo. 

V – Em áreas formadas há menos de doze meses da aprovação desta lei. 

§ 2 – No caso de regularização de assentamentos irregulares localizados nas 
áreas de Interesse Social II – AIS II, serão aceitos parâmetros urbanísticos 
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diversos do que esta lei estabelece, desde que comprovadamente 
justificáveis, a serem definidos caso a caso por regulamentação específica, 
desde que não promovam descumprimento da legislação ambiental 
pertinente. (CAETITÉ, 2006) 

5.1.3 Características dos Domicílios 

Segundo dados do IBGE (2010), o município de Caetité possui 12.789 domicílios 

particulares permanentes, sendo 7.842 localizados em áreas urbanas e 4.947 em áreas 

rurais, o que equivale em termos percentuais a 61,32% e 38,68%, respectivamente. A 

Tabela 44 apresenta a quantidade de domicílios por distrito e zonas (urbana e rural) 

determinadas no censo demográfico de 2010.  

Tabela 44 - Quantidade de domicílios por distrito - Caetité/BA 

Distrito Zona 
Unidades 

Domiciliares  
(%) 

Sede 

Total 9102 -- 
Urbana 6966 76,5% 

Rural 2136 23,5% 

Brejinho das 

Ametistas 

Total 1425 -- 
Urbana 337 23,6% 

Rural 1088 76,4% 

Caldeiras 
Total 665 -- 

Urbana 99 14,9% 

Rural 566 85,1% 

Maniaçú 

Total 1142 -- 

Urbana 259 22,7% 

Rural 883 77,3% 

Pajeú do Vento 

Total 455  -- 

Urbana 181 39,8% 

Rural 274 60,2% 

  Fonte: IBGE, 2010. 

De acordo com dados do Censo (2010), as estruturas dos domicílios em Caetité eram 

94,6% casas e 5,4% classificados como apartamento. A tipologia dessas residências 

habitacionais, segundo o material das paredes externas, apresenta-se na Tabela 45. 

Tabela 45- Tipologia dos domicílios, segundo material das paredes externas: Caetité/BA (2010) 

Tipo de 
Domicílio 

Tipo de Material das Paredes 
Externas 

Domicílios Particulares Permanentes 

Unidade % 

C
a

sa
, C

a
sa

 d
e

 
V

il
a

 o
u

 
C

o
n

d
o

m
ín

io
 Alvenaria com revestimento 9.311 72,84% 

Alvenaria sem revestimento 1.456 11,39% 

Madeira aparelhada - - 

Taipa revestida 1.002 7,84% 

Taipa não revestida 160 1,25% 
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Tipo de 
Domicílio 

Tipo de Material das Paredes 
Externas 

Domicílios Particulares Permanentes 

Unidade % 

Madeira aproveitada - - 

Palha - - 

Outro material 163 1,28% 

Sem parede - - 

A
p

a
rt

a
m

e
n

to
 

Alvenaria com revestimento 670 5,24% 

Alvenaria sem revestimento 21 0,16% 

Madeira aparelhada - - 

Taipa revestida - - 

Taipa não revestida - - 

Madeira aproveitada - - 

Palha - - 

Outro material - - 

Sem parede - - 

TOTAL 12.783 100% 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Em relação à adequação da moradia por tipo de domicílio, registra-se que 28,06% era 

classificada como adequada, sendo que a maioria (68,94%) eram moradias classificadas 

como semi-adequadas (IBGE, 2010). Os domicílios adequados, cujo material era 

alvenaria com revestimento, representavam 26,8% no ano de 2010 (Tabela 46), ou seja, 

não atinge nem a metade dos domicílios avaliados. No mesmo Censo referido, ficou 

evidenciado também a existência de casas de taipa sem revestimento, as quais, apesar de 

seu baixo custo e sua facilidade de construção, possuem uma estrutura que favorece a 

proliferação de insetos, principalmente o barbeiro, transmissor da doença de Chagas. 

Tabela 46 - Condição dos domicílios, segundo material das paredes externas: Caetité/BA (2010) 

CONDIÇÃO 
TIPO DE MATERIAL DAS 

PAREDES EXTERNAS 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 

UNIDADE % 

A
d

e
q

u
a

d
a

 

Alvenaria com revestimento 3.426 26,8% 

Alvenaria sem revestimento 136 1,06% 

Madeira aparelhada - - 

Taipa revestida 15 0,12% 

Taipa não revestida 10 0,08% 

Madeira aproveitada - - 

Palha - - 

Outro material - - 

Sem parede - - 

S
e

m
i-

A
d

e
q

u
a

d
a

 Alvenaria com revestimento 6.329 49,51% 

Alvenaria sem revestimento 1.259 9,85% 

Madeira aparelhada - - 
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CONDIÇÃO 
TIPO DE MATERIAL DAS 

PAREDES EXTERNAS 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 

UNIDADE % 

Taipa revestida 930 7,28% 

Taipa não revestida 140 1,09% 

Madeira aproveitada - - 

Palha - - 

Outro material 154 1,21% 

Sem parede - - 

In
a

d
e

q
u

a
d

a
 

Alvenaria com revestimento 226 1,77% 

Alvenaria sem revestimento 81 0,64% 

Madeira aparelhada - - 

Taipa revestida 57 0,45% 

Taipa não revestida 11 0,08% 

Madeira aproveitada - - 

Palha - - 

Outro material 9 0,07% 

Sem parede - - 

TOTAL 12.783 100% 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

O tipo de material de revestimento das paredes externas influencia nas condições de 

risco da residência, dentre estes destaca-se: risco de propagação de incêndio, de 

umidade e mofo e proliferação de vetores. Estes riscos listados podem ser classificados 

em Alto, Baixo e Médio potencial de acorco com o tipo de material das paredes externas 

da residência. Após análise de técnicos da empresa envolvidos na elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Caetité, o grau de risco foi categorizado e o 

resultado é apresentado no Quadro 9. 

Quadro 9 - Grau de risco envolvido de acordo com o revestimento da parede externa 

Tipo de material das 
paredes externas 

Risco envolvido 

Propagação 
de incêndio 

Umidade / 
Mofo 

Proliferação de 
vetores de doença 

Alvenaria com revestimento Baixo Baixo Baixo 

Alvenaria sem revestimento Baixo Médio Médio 

Madeira aparelhada Alto Médio Médio 

Madeira aproveitada Alto Médio Médio 

Palha Alto Alto Alto 

Taipa não revestida Baixo Alto Alto 

Taipa revestida Baixo Baixo Baixo 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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5.1.4 Déficit Habitacional 

Para avaliar o déficit habitacional foi utilizado um software da Fundação João Pinheiro, a 

metodologia utilizada para o estudo é referência e adotada pelo governo federal, foram 

selecionadas as seguintes variáveis: domicílios improvisados precários, coabitação 

familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de domicílios alugados. 

A Figura 83 mostra, de forma esquemática, como é feito o cálculo do déficit 

habitacional. Para a estimativa do déficit habitacional, há uma hierarquia dos 

componentes, que são mutuamente excludentes (exceto para as famílias conviventes). 

Isso significa que cada domicílio, independente de se enquadrar em um ou vários 

critérios de déficit, é contato uma única vez (exceto para as famílias conviventes). É por 

isso, também, que os componentes podem ser somados para a estimativa do déficit total, 

que corresponde ao número total de unidades domiciliares que devem ser repostas. 

Figura 83 - Metodologia para cálculo de déficit habitacional 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), 2018 

A partir da manipulação do software disponibilizado pela Fundação João Pinheiro foi 

possível avaliar o déficit habitacional, bem como, suas componentes, apresentados na 

Tabela 47. 

Tabela 47 - Déficit Habitacional do Município de Caetité- BA e suas componentes em 2010 

Componente Zona Habitações % 

Déficit Habitacional Total Total 1.499,12 100% 
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Componente Zona Habitações % 

Urbano 1.035,10 69,05% 
Rural 464,02 30,95% 

Domicílios Precários 

Total 335,56  22,38% 
Urbano 100,60 6,71% 
Rural 234,97 15,67% 

Coabitação Familiar  

Total 810,77  54,08% 
Urbano 581,72 38,80% 
Rural 229,05 15,28% 

Ônus excessivo com 
aluguel 

Total 333,30 22,23% 

Adensamento excessivo de 
domicílios alugados 

Total 19,49  1,30% 
Urbano 19,49 1,30% 
Rural 0,00 0 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2020. 

Percebe-se na Tabela 47 que o déficit habitacional de Caetité está concentrado na 

coabitação familiar e domicílios precários, com 54,08% e 22,38%, respectivamente. 

Déficit habitacional relativo 

Para avaliar melhor a situação do déficit habitacional do município, foi analisado o 

déficit habitacional relativo que revela as necessidades habitacionais neutralizando o 

tamanho do município: 

O déficit habitacional relativo e a inadequação de domicílios relativa procuram 
mostrar a magnitude das duas dimensões em relação ao estoque de domicílios 
das unidades de análise. Para um país com municípios ou regiões de tamanho e 
condições sociais e territoriais tão distintas, esse indicador é extremamente 
relevante, pois é capaz de revelar as necessidades habitacionais, neutralizando 
o efeito do tamanho do município no indicador final (PINHEIRO, 2010). 

Até 2008 o déficit habitacional relativo era calculado dividindo-se o número de 
unidades de déficit pelo total de domicílios particulares permanentes. Para o 
estudo de 2010, esse indicador passou a contabilizar também os domicílios 
improvisados. Assim, o déficit habitacional relativo passou a considerar no 
denominador o somatório dos domicílios particulares permanentes e dos 
domicílios improvisados (PINHEIRO, 2010). 

Como o número de domicílios improvisados no Brasil é pequeno, em relação 
aos domicílios particulares permanentes, essa alteração não deve produzir uma 
variação grande no indicador de déficit relativo para o nível do Brasil e 
unidades da Federação. Entretanto, para os municípios com grande número de 
domicílios improvisados a modificação no cálculo do déficit habitacional 
relativo pode implicar na redução nesse indicador. Nesse caso, ela poderia estar 
mais relacionada à nova fórmula de cálculo do que a uma melhora no indicador 
(PINHEIRO, 2010). 

Na Tabela 48 e no gráfico da Figura 84 é apresentado o comparativo do déficit 

habitacional relativo, ou seja, o déficit habitacional com relação número total de 
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domicílios, do Brasil, da Bahia e do Município de Caetité/BA. Observar-se que o déficit 

habitacional urbano (relativo) de Caetité é maior do que o do Brasil e da Bahia. 

Tabela 48 - Comparativo de déficit habitacional relativo entre Brasil, Bahia, e do Município de 
Caetité - BA 

Unidade Territorial Brasil Bahia Caetité 

Total 6.940.690,56 521.373,72 1.499,12  
Total Relativo 12,09% 12,70% 11,72%  

Urbano 5.885.527,76 388.870,34 1035,10  
Urbano Relativo 11,94% 12,79% 13,20%  

Rural 1.055.162,80 132.503,38 464,02  
Rural Relativo 13,04% 12,51% 9,38%  

                           Fonte: Fundação João Pinheiro, 2020. 

 

Figura 84 - Comparativo de déficit habitacional entre Brasil, Bahia, e do Município de Caetité/BA 

 

               Fonte: Fundação João Pinheiro, 2020. 

5.1.5 Habitações de Interesse Social  

O Fundo Municipal de Habitação, no município de Caetité, foi instituído pela lei nº 687 

de 29 de setembro de 2009 (CAETITÉ, 2009) que institui também o Conselho Municipal 

de Habitação de Caetité.     

Segundo o Art. 11, os recursos do Fundo Municipal para Habitação de Interesse Social 

serão destinados, exclusivamente, para: 

I- adequação da infraestrutura em assentamentos de população de 
baixa e baixíssima rendas;  
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II- aquisição, mediante prévia outorga legislativa, de terrenos para 
programas de Habitação de Interesse Social;  

III- produção de lotes urbanizados;  

IV- produção de moradias em sistema de autoconstrução ou mutirões 
com base em análise técnica e financeira;  

V- programas e projetos aprovados pelo Conselho Municipal da 
Habitação de Caetité; e 

VI- outros programas e projetos relacionados à questão habitacional, 
discutidas e aprovadas pelo Conselho Municipal da Habitação de 
Caetité. (CAETITÉ, 2009) 

De acordo com o Art. 14 esse Fundo será administrado por um conselho gestor, 

composto por 05 (cinco) membros, sendo 01(um) presidente e 04 membros eleitos por 

aqueles que compõem o Conselho Municipal da Habitação de Caetité. 

O município de Caetité foi contemplado com empreendimentos habitacionais do 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), como mostra a Tabela 49. A Figura 85 

mostra o Residencial Esmeralda, do PMCMV, inaugurado em 2019 e que beneficiou 300 

famílias na sede do município. 

Tabela 49 - Empreendimentos do PMCMV no município de Caetité/BA 

Nome Empreendimento Zona beneficiada 
Quantidade de 

Unidades 
Valor do 

Empreendimento 
Data de 

Contratação 

Construção de unidades 
habitacionais rurais no 

município de Caetité 
Rural 10 R$ 324.500,00 01/07/2016 

Residencial Esmeralda Urbana 300 R$ 21.799.203,00 28/11/2017 

Fonte: PMCMV, 2018. 
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Figura 85 – Residencial Esmeralda no Bairro Nossa Senhora da Paz em Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A comunidade Quilombola de Sambaíba, localizada no distrito de Caldeiras, município de 

Caetité, foi contemplada com unidades habitacionais (reconstrução) do Programa de 

Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas da Fundação Nacional de 

Saúde, como mostra a Figura 86. 
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Figura 86 – Unidades habitacionais do Programa Melhorias Habitacionais da FUNASA na 
comunidade quilombola de Sambaíba – Distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

5.1.6 Regularização Fundiária de Interesse Social 

De acordo com o Inciso II do Art. 13 da lei nº 632 de 10 de outubro de 2006, Plano de 

Desenvolvimento do Município de Caetité, a regularização e/ou recuperação de 

assentamentos humanos de interesse social é previsto ocorrer na modalidade Área de 

Interesse Social - AIS do tipo II. 

O §1º desse artigo salienta que a regularização de assentamentos irregulares nas AIS II 

poderá, mediante justificativa, ser aceitos com parâmetros urbanísticos diversos do que 

esta lei estabelece, a serem definidos caso a caso por regulamentação específica, desde 

que não promovam descumprimento da legislação ambiental pertinente.  

Atualmente no município de Caetité, não existem áreas que estão em processo de 

regularização fundiária. 

5.1.7 Identificação de ocupações irregulares em Áreas de Preservação 

Permanente, áreas de risco e áreas carentes de infraestrutura 

Os loteamentos São Vicente II e III, autorizados e licenciados pelo município, estão 

localizados dentro da Zona de Proteção Ambiental - ZPA II, conforme zoneamento 
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definido pelo PDM de Caetité. A invasão da ZPA ocorre ao longo das margens do riacho 

Jatobá em direção à nascente, com supressão da vegetação por meio de obras de 

terraplanagem para implantação dos referidos loteamentos, como mostra a Figura 87. 

Figura 87 – Ocupação em Área de Proteção Ambiental do Riacho do Jatobá – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; Adaptado de Imagens Google Earth, 
2020. 

O PDM estabelece que as zonas de proteção ambiental necessitam ser regulamentadas 

para que sejam definidas a sua utilização, no entanto, dependem da elaboração dos 

respectivos planos de manejo. Quanto ao uso do solo, o anexo VI da lei nº 632 de 10 de 

outubro de 2006 (PDM, 2006) não admite a ocupação por unidades residenciais, 

comerciais e nem industriais. 

Não há registro de que os planos de manejo tenham sido elaborados e aprovados, fato 

que, além da restrição de uso e ocupação do solo, se constituiria em impeditivo da 

obtenção da licença ambiental do empreendimento. 

Dentro da Zona Residencial Norte há duas zonas de proteção ambiental: A ZPA V e ZPA 

VI. De acordo com o PDM (2006) se constitui em diretrizes para a recuperação e 

conservação do meio ambiente urbano a elaboração de um plano para remoção dos 

ocupantes da área de risco da Zona - ZPA 5. Assim sendo, a Política Municipal de 

Habitação deveria priorizar o reassentamento de grupos populacionais que ocupam 
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áreas de risco da ZPA 5 priorizando o seu deslocamento para locais e imóveis integrados 

aos programas municipais de habitação. 

Transcorrido mais de uma década, a ocupação da área irregular na ZPA 5 permanece 

ativa, com constantes recortes no talude das áreas de encostas além de construção e 

desmatamento no topo do morro. A ZPA 5 é uma área suscetível a movimentos de massa 

do tipo deslizamento planar. 

Em 2018, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM identificou e setorização as Áreas em 

Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações no município 

de Caetité. Foram identificados cinco setores de alto risco na área urbana do município, 

sendo a maioria riscos associados a um movimento de massa do tipo deslizamento 

planar, como pode ser visto no Quadro 10. 

Quadro 10 - Síntese dos setores de risco alto e muito alto – Caetité/BA 
Bairro ou distrito Rua ou avenida Código do setor Tipologia 

Buenos Aires  Rua Bela Vista  BA-CAETITE_SR_01_CPRM  Deslizamento planar  
Prisco Viana  --  BA-CAETITE_SR_02_CPRM  Deslizamento planar  
Rancho Alegre  Travessa Mauá  BA-CAETITE_SR_03_CPRM  Corrida de massa  
Centro  Av. Waldick Soriano  BA-CAETITE_SR_04_CPRM  Deslizamento planar  
Mulungu  Av. Waldick Soriano  BA-CAETITE_SR_05_CPRM  Deslizamento planar  

Fonte: CPRM, 2018. 

Os referidos relatórios, elaborados pela CPRM (2018), conforme códigos do setor 

apresentado no Quadro 10, serão apresentados no capítulo de drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais. 

As áreas mais carentes de infraestrutura da sede do município estão localizadas nas 

zonas: ZRN (Zona Residencial Norte) e ZUM III (Zona de Uso Misto), notadamente os 

bairros Prisco Viana, Nossa Senhora da Paz, Alto Buenos Aires e Santo Antônio. Esta 

carência inclui a ausência de dispositivos de microdrenagem, ruas sem calçamento, 

áreas com acúmulo de resíduos domiciliares e de construção civil (entulho), ruas sem 

calçamento, ausência de áreas verdes e de lazer. 

Não foram identificadas ocupações em áreas de risco na zona rural do município, 

incluindo as sedes dos distritos e as comunidades rurais pouco adensadas. 
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5.2 Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

5.2.1 Áreas de Interesse Ambiental 

As Unidades de Conservação, as Áreas de Preservação Permanente e as Áreas de Reserva 

Legal, são enquadradas como áreas de Interesse Ambiental. É importante que seja 

mensurado a quantidade destas áreas no município, assim como a localização delas para 

uma possível formação de corredores ecológicos que devem ser utilizados como refúgio 

da vida silvestre. 

5.2.1.1 Unidades de Conservação 

No Brasil as áreas naturais devem ser protegidas por meio de Unidades de Conservação 

(UC) - estratégia extremamente importante para a manutenção dos recursos naturais 

em longo prazo. Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído o 

Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC), com a promulgação da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000. A Lei do SNUC representou grandes avanços à criação e 

gestão das UC nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), pois ele 

possibilita uma visão de conjunto das áreas naturais a serem preservadas. Além disso, 

estabeleceu mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão das 

UC, potencializando a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente. 

As UC são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características 

naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras 

significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio 

biológico existente. 

As UC têm por objetivo assegurar às populações tradicionais e comunidades do entorno 

o uso sustentável dos recursos naturais, ou seja, aliando a proteção ambiental ao 

desenvolvimento de atividades econômicas. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras 

especiais. São legalmente criadas pelos governos federal, estaduais e municipais, após a 

realização de estudos técnicos dos espaços propostos e, quando necessário, consulta à 

população. As UC dividem-se em dois grupos: 
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1 -Unidades de Proteção Integral: a proteção da natureza é o principal objetivo dessas 

unidades, por isso as regras e normas são mais restritivas. Nesse grupo é permitido 

apenas o uso indireto dos recursos naturais; ou seja, aquele que não envolve consumo, 

coleta ou danos aos recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos 

recursos naturais são: recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa 

científica, educação e interpretação ambiental, entre outras. Nesse grupo estão 

incluídos:  

✓ Estação Ecológica: área destinada à preservação da natureza e à realização de 

pesquisas científicas, podendo ser visitadas apenas com o objetivo educacional. 

✓ Reserva Biológica: área destinada à preservação da diversidade biológica, na qual 

as únicas interferências diretas permitidas são a realização de medidas de 

recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo para recuperar o 

equilíbrio natural e preservar a diversidade biológica, podendo ser visitadas 

apenas com o objetivo educacional. 

✓ Parque Nacional: área destinada à preservação dos ecossistemas naturais e sítios 

de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita uma maior interação 

entre o visitante e a natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades 

recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a 

realização de pesquisas científicas. 

✓ Monumento Natural: área destinada à preservação de lugares singulares, raros e 

de grande beleza cênica, permitindo diversas atividades de visitação. Essa 

categoria de UC pode ser constituída de áreas particulares, desde que as 

atividades realizadas nessas áreas sejam compatíveis com os objetivos da UC. 

✓ Refúgio da Vida Silvestre: área destinada à proteção de ambientes naturais, no 

qual se objetiva assegurar condições para a existência ou reprodução de espécies 

ou comunidades da flora local e da fauna. Permite diversas atividades de 

visitação e a existência de áreas particulares, assim como no monumento natural. 

2 - Unidades de Uso Sustentável: são áreas que visam conciliar a conservação da 

natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades que 

envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas 
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de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos esteja assegurada. As categorias de uso sustentável são:  

✓ Área de Proteção Ambiental (APA): área dotada de atributos naturais, estéticos e 

culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de proteger a 

diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas e 

privadas. 

✓ Área de Relevante Interesse Ecológico: área com o objetivo de preservar os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local. Geralmente, é uma área 

de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com 

características naturais singulares. É constituída por terras públicas e privadas. 

✓ Floresta Nacional: área com cobertura florestal onde predominam espécies 

nativas, visando o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e a 

pesquisa científica. É admitida a permanência de populações tradicionais que a 

habitam desde sua criação. 

✓ Reserva Extrativista: área natural utilizada por populações extrativistas 

tradicionais onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, 

assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes e a proteção dos 

meios de vida e da cultura dessas populações. Permite visitação pública e 

pesquisa científica. 

✓ Reserva de Fauna: área natural com populações animais de espécies nativas, 

terrestres ou aquáticas; adequadas para estudos técnico-científicos sobre o 

manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

✓ Reserva de Desenvolvimento Sustentável: área natural onde vivem populações 

tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de exploração de recursos 

naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas 

locais. Permite visitação pública e pesquisa científica. 

✓ Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada com o objetivo de 

conservar a diversidade biológica, permitida a pesquisa científica e a visitação 
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turística, recreativa e educacional. É criada por iniciativa do proprietário, que 

pode ser apoiado por órgãos integrantes do SNUC na gestão da UC. 

Em Caetité não existem Unidades de Conservação delimitadas por decretos estaduais ou 

federais. No entanto, considerando a importância das mesmas para o meio ambiente, 

será apresentado algumas áreas de interesse ambiental indicadas para a formação de 

corredores ecológicos e Unidades de Conservação, dentro do território municipal, com 

base na legislação vigente. 

Em Caetité, as áreas de relevante interesse ambiental são aquelas situadas no entorno de 

rios e nascentes no território municipal e as áreas de reserva legal. O município não 

apresenta nenhuma Unidade de Conservação. 

Além disso, conforme o artigo 27 do Código Municipal de Meio Ambiente (Lei Nº 

809/2016), também são consideradas espaços territoriais especialmente protegidos:  

I. ao longo dos riachos da Pedreira, do Jatobá, do Alegre e do Flor da Índia, nas áreas ainda 
não atingidas por canalizações ou urbanização, do Rio São João em toda sua extensão no 
Município de Caetité, de seus afluentes, e dos rios da vertente da Bacia do rio S. Francisco, 
dentro dos limites do Município de Caetité e de qualquer curso d’água, em faixa 
determinada pela legislação federal, desde o seu nível mais alto em faixa marginal; 

II. ao redor das nascentes dos riachos da Pedreira, Jatobá, do Alegre, das nascentes 
existentes no lado Oeste da Serra do Espinhaço e das nascentes de água termal de Água 
Quente, Sitio do Ouro e as de Brejinho das Ametistas;  

III. ao redor das nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d’água", 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio de 50 (cinquenta) metros de 
largura. 

IV. nas demais matas ciliares de todas as bacias e sub-bacias existentes no Município. 

O Plano de Desenvolvimento Municipal de Caetité também define algumas Zonas de 

Proteção Ambiental que corresponde às áreas não passíveis de ocupação, e/ou que 

deverão obedecer a critérios específicos. São elas: 

✓ ZPA 1 - Zona de proteção das nascentes do Riacho da Pedreira; 

✓ ZPA 2 - Zona de proteção das nascentes do Riacho do Jatobá; 

✓ ZPA 3 - Zona de proteção das nascentes do Riacho Alegre; 

✓ ZPA 4 - Zona de proteção da Serra do Gambá; 

✓ VI- ZUM 3- Área pertencente ao Município de Caetité, invadida por posseiros, onde 

se localizam algumas residências e pequenas chácaras. 

5.2.1.2 Áreas de Preservação Permanente  



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

199 

Considera-se Área de Preservação Permanente (APP) a área, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

APP de Mananciais Hídricos 

No que concerne a APP de mananciais hídricos, Em vias de regras gerais a área de APP 

deve ser relativa a largura do manancial conforme pode ser visto no Quadro 11 e na 

Figura 89. 

Quadro 11 – Faixa de APP de mananciais hídricos 
Largura (rio ou riacho) Faixa de APP 

Até 10 m 30 m 
De 10 a 50 m 50 m 

De 50 a 200 m 100 m 
De 200 a 600 m 200 m 
Mais de 600 m 500 m 

Fonte: Brasil / MMA, 2019. 
 

Figura 88 - Representação de APP em rios e riachos em locais de domínio público 

 
Fonte: Brasil / MMA, 2019. 

Em relação a faixa de APP do manancial em locais de domínio público adota-se esta 

regra, mas quando referente a propriedades rurais, a lei apresenta relação de 

preservação de acordo com o tamanho do imóvel.  

O tamanho do imóvel rural é mensurado com a unidade de medida estabelecida pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conhecida como Módulo 
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Fiscal. Cada município possui um tamanho de terra associado a quantidade de Módulos 

Fiscais. Em Caetité, 1 Módulo Fiscal corresponde a 65 hectares. Ou seja, quando não 

existente faixa de APP, os proprietários ficam responsáveis pela recomposição da mata 

ciliar de acordo com as informações apresentadas no Quadro 12 e na Figura 89. 

Quadro 12 - Faixas de Recomposição de APP 
Tamanho do imóvel 

rural em módulos fiscais 
Faixa a recompor a partir da calha do leito regular (m) 

Até 1 5 m 
De 1 a 2 8 m  
De 2 a 4 15 m 

De 4 a 10 
Rios e riachos de até 10 m de largura 20 m  

Rios e riachos com mais de 10 m de largura Metade da largura do curso 
d'água, com mínimo de 30 m e 

máximo de 100 m Maior que 10 Rios e riachos de qualquer largura 

Fonte: Brasil / MMA, 2019. 

 

Figura 89 – Representação das faixas de recomposição obrigatória de APP em propriedades rurais 

 
Fonte: Brasil / MMA, 2019. 

Barragens e Reservatórios artificiais 

Conforme a Lei nº 12.651/2012 (art. 4º, III), considera-se APP, em zonas rurais ou 

urbanas as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento. 
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A Lei nº 12.651/2012, redação dada pela Lei nº 12.727/2012 em seu Art. 5º, diz que na 

implantação de reservatório d'água artificial destinado à geração de energia ou 

abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de 

servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente 

criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, 

observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em 

área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em 

área urbana. 

§ 1º – Na implantação de reservatórios d'água artificiais de que trata o 

caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em 

conformidade com o termo de referência, não podendo o uso exceder a 

10% do total da APP. 

No município de Caetité não há barragens ou reservatórios artificiais de grande porte, 

ocorrendo apenas aberturas de pequenos tanques para retenção de água de chuva para 

minimização dos efeitos das estiagens comuns ao semiárido. 

APP de Topo de Morro 

O código florestal brasileiro (Lei 4.771 de 1965) definiu os topos de morro e montanha 

como Áreas de Preservação Permanente (APPs). Regulamentada pela resolução 

CONAMA nº 303/2002, estas áreas são definidas como sendo "delimitadas a partir da 

curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação à 

base" (Item V Art. 3° Resolução CONAMA 303/2002) e que morros e montanhas 

separados por menos de 500 metros devem ser considerados como um só.  

Nesta mesma resolução está a definição (Art. 2°) de morro: elevação do terreno com cota 

do topo em relação à base entre cinquenta e trezentos metros e encostas com 

declividade superior a trinta por cento (aproximadamente dezessete graus) na linha de 

maior declividade; montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior 

a trezentos metros; e base de morro ou montanha: plano horizontal definido pela 

planície ou superfície de lençol d' água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da 
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depressão mais baixa ao seu redor. A Figura 90 traz a representação de APP em topo de 

morro. 

Figura 90 – Representação de APP em Topo de Morro 

 
Fonte: Brasil / MMA, 2019. 

No mapa da Figura 91 visualiza-se as áreas de APP em Caetité, delimitadas pelas faixas 

marginais de cursos d’água, nascentes e áreas de lagos e lagoas. Observa-se que não há 

nenhuma Unidade de Conservação presente no município 

Entre as nascentes e faixas marginais de cursos d’água na sede municipal, que se 

encontram em destaque no encarte da Figura 91, localizada no entorno da sede, 

encontra-se degrada com áreas urbanizadas e atividades agrícolas onde deveria estar 

coberto por vegetação, segundo o código florestal 
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Figura 91 - Mapa de Áreas Protegidas do município de Caetité/Ba 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de INEMA, 2004. 

5.2.1.3 Áreas destinadas a Composição de Reserva Legal 

Reserva Legal é o termo utilizado pelo novo código florestal brasileiro para as áreas 

destinadas a conservação de florestas obrigatórias em toda propriedade rural. 

A reserva legal nas pequenas propriedades rurais não precisa ter cobertura 

exclusivamente de espécies nativas. Podem ser considerados também os plantios de 

árvores frutíferas, ornamentais ou de uso industrial, compostos por espécies exóticas, 

cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região nos 

sistemas agroflorestais. 

O proprietário rural pode explorar economicamente as áreas de Reserva Legal por meio 

de atividades de manejo florestal, que deve ser feito de acordo com um plano 
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simplificado de manejo florestal sustentável, que precisa ser analisado e aprovado pelo 

órgão ambiental da região. Órgãos ambientais podem realizar essa autorização desde 

que a retirada por ano não ultrapasse dois metros cúbicos por hectare. 

A Figura 92 traz a representação de Reserva Legal obrigatória em todos os Imóveis 

Rurais. No Cerrado e na Caatinga, biomas de Caetité, a regra geral estabelecida pelo 

Novo Código Florestal é de que a Reserva Legal deve corresponder a 20% do tamanho 

da propriedade.  

Figura 92 – Representação de Reserva Legal obrigatória em todos os Imóveis Rurais. 

 
 Fonte: BAHIA - CAR, 2019. 

Deste modo a metodologia para delimitação das áreas de Reserva Legal, consideraram 

áreas em que as matas nativas já estavam presentes e medidas de computo de APP para 

reserva legal em áreas onde a reserva não alcançam os 20% exigidos. 

O controle e a fiscalização das áreas destinadas a Reserva Legal, são possíveis a partir do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), que é um registro eletrônico, obrigatório para todos os 

imóveis rurais, formando base de dados estratégica para o controle, monitoramento e 

combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, 

bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.  

No estado da Bahia a adesão ao CAR ocorre por meio da plataforma SEIA de 

competência do Governo do Estado da Bahia sendo o certificado emitido o Cadastro 

Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR). Os dados informados são declaratórios, de 

responsabilidade do proprietário. Os dados farão parte do Sistema Nacional de Cadastro 
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Ambiental Rural (Sicar), e fica sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e 

do Ibama (MMA, 2016) 

Figura este instrumento como a principal ferramenta prevista na nova lei florestal para a 

conservação do meio ambiente, a adequação ambiental de propriedades, o combate ao 

desmatamento ilegal e o monitoramento de áreas em restauração, auxiliando no 

cumprimento das metas nacionais e internacionais para manutenção de vegetação 

nativa e restauração ecológica de ecossistemas. 

O proprietário rural uma vez cadastrado no CEFIR poderá sofrer sanções como 

advertências ou multas, além de não poder mais obter nenhuma autorização ambiental 

ou crédito rural. Somente com o CAR será possível aderir ao Programa de Regularização 

Ambiental (PRA), que permitirá obter o uso consolidado de Áreas de Preservação 

Permanente que já estavam sendo utilizadas em 22 de julho de 2008, conforme os 

critérios da Lei. 

No município de Caetité já foram cadastrados no Sistema SICAR um total de 4.281 

Imóveis rurais que totalizam uma área de 86.993,42 ha (Figura 93). Segundo o 

levantamento de Cobertura e Uso do Solo no município de Caetité, 118.818,48 Ha são 

compostos de áreas destinadas a agricultura, assim sendo passíveis de regularização 

perante o CAR. Ou seja, a partir destes dados, é possível afirmar que muitas 

propriedades rurais no município ainda precisam se regularizar perante o Cadastro 

Ambiental Rural, sendo o cadastro ambiental de natureza obrigatória, aqueles que não 

se enquadram estão sujeitos a sanções e multas. 
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Figura 93 - Propriedades Rurais Cadastradas no SICAR em Caetité/BA 

 
Fonte: BAHIA - SICAR, 2020. 

5.2.2 Recursos Hídricos Subterrâneos  

A hidrogeologia consiste nos estudos relacionados à sub-superfície geológica, local onde 

estão situados o lençol freático e os sistemas aquíferos. Os aquíferos são uma formação 

geológica com capacidade de armazenar e transmitir água em quantidades que possam 

ser aproveitadas como fonte de abastecimento de água para diferentes usos. Para a 

caracterização da hidrogeologia do município, será apresentado um mapeamento com 

base nos dados obtidos pelo IBGE em 2014, referente a Hidrogeologia do Nordeste 

Brasileiro. Características como vazão específica, classificação do tipo do aquífero e 

disposição dos poços tubulares cadastrados pela Companhia de Recursos Minerais 

(CPRM), serão então aqui mencionadas. 

Conforme identifica-se nos mapas das Figura 94, Figura 95, Figura 96 e Figura 97 os 

tipos de aquíferos presentes no município são: Fissural, Poroso e Poroso-Fissural. Os 

aquíferos fissurais apresentam água armazenada nas fraturas interconectadas da rocha 

cristalina, neste caso apresenta uma produtividade muito fraca. Os aquíferos porosos 

contêm água armazenada nos espaços entre os grãos da rocha (sedimentar), neste caso 

apresentam uma produtividade moderada. E por fim, os porosos-fissurais, onde a água 

fica armazenada em poros e fissuras de rochas metassedimentares submetidas a 

processos deformacionais, que, nesse caso, também apresenta produtividade moderada 

(ANA, 2016). 
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Figura 94 – Mapa hidrogeológico do município de Caetité – Distritos de Caetité/BA (sede 
municipal) e Distrito de Pajeú do Vento 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de CPRM, 2020 e 
IBGE, 2013. 
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Figura 95 – Mapa hidrogeológico do município de Caetité/BA – Distrito de Maniaçu 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de CPRM, 2020 e 
IBGE, 2013. 
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Figura 96 – Mapa hidrogeológico do município de Caetité/BA – Distrito de Caldeiras 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de CPRM, 2020 e 
IBGE, 2013. 
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Figura 97 – Mapa hidrogeológico do município de Caetité/BA – Distrito de Brejinho das Ametistas 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de CPRM, 2020 e 
IBGE, 2013. 

 

Entre os poços apresentados nas Tabela 50, Tabela 51, Tabela 52 e Tabela 53, que 

foram subdivididas por distritos municipais devido ao elevado número de poços no 

município, é possível citar o SEDE XXIX (75), localizado no aquífero poroso, no distrito 

sede, de produtividade fraca, apresenta um nível estático de 22,47 metros e um nível 

dinâmico de 2,47 metros com um perfil com profundidade de 180 metros (Tabela 50). 

Já o TANQUINHO DE AROEIRA I (89), localizado no aquífero fissural, no distrito sede, de 

produtividade fraca, apresenta um nível estático de 83,88 e um nível dinâmico de 

metros e 12,63 com um perfil com profundidade de 120 metros. Por fim, o poço LAGOA 

DE FORA (119), localizado no aquífero poroso-fissural, no distrito Maniaçu, de 

produtividade fraca, apresenta um nível estático de 47,32 metros e um nível dinâmico 
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de 7,54 metros com um perfil com profundidade de 66 metros (Tabela 52) (SIAGAS, 

2020). 

Tabela 50 - Poços tabulares perfurados e cadastrados segundo CPRM em Caetité/BA, distrito Sede 

Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

1 APROCANA  88,06 2,31 0,017 

2 ARAÇÁS  31,96 20,54 0,963 

3 AREA NOVA II - POCO 2  -- -- -- 

4 ARUEIRA  -- -- -- 

5 BANGUÊ DE CIMA  61,39 3,76 0,042 

6 BANGUÊ DE CIMA  65,86 2,3 0,014 

7 BARGEM  -- -- -- 

8 BARRA DO CAETITÉ  52,04 4,35 0,053 

9 BARRINHA II  83,59 38,21 0,05 

10 BREJINHO DAS AMETISTAS  1,52 0,36 7,009 

11 BREJO DOS PADRES I  56 2,92 0,032 

12 CANDONGA  43,85 2,03 0,02 

13 CHAO DURO  85,59 13,75 0,007 

14 CINZEIRO I  48,25 26,99 0,316 

15 ESCAINHA / PIRAJÁ  61,97 2,77 0,036 

16 ESCOLA AGRÍCOLA  -- -- -- 

17 FAZ, PIRIPIRI-SEDE-XV  46,17 20,19 1,051 

18 FAZ, PIRIPIRI-SEDE-XVI  58,34 35,45 1,081 

19 FAZENDA CUBA  36,55 19,4 0,499 

20 FAZENDA DO BOI I  -- -- -- 

21 FAZENDA LAGOA DO DESIDERIO  -- -- -- 

22 FAZENDA NOVA ALIANCA  -- -- -- 

23 FAZENDA TABATINGA (SEDE II)  29,66 0,96 0,033 

24 FORQUILHA  -- -- -- 

25 FORQUILHA  -- -- -- 

26 HOSPÍCIO  37,7 3,4 0,057 

27 IMPOEIRA  -- -- -- 

28 IMPOEIRA II  -- -- -- 

29 JATOBA (SEDE I)  37,2 2,2 0,206 

30 LAGOA DA VENDA I  48,85 9,35 0,051 

31 LAGOA DE DENTRO I  65 26,45 0,049 

32 LAGOA DO CANTO  -- -- -- 

33 LAGOA DO DAVI I  23,33 6,91 0,409 

34 LAGOA DO FÉLIX PEREIRA  -- -- -- 

35 LAGOA DO SEBASTIÃO I  59,68 24,38 0,028 

36 LAGOA DO SERROTE I  -- -- -- 

37 LAGOA DO SERROTE II  -- -- -- 

38 LAGOA RASA  32 15,78 0,375 
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Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

39 LIMOEIRO  -- 0 -- 

40 MANGUEIRA/MATA DO ANGUÁ  60 2,83 0,077 

41 NÚCLEO REGIONAL DA CERB II  -- -- -- 

42 
PASSAGEM DE 

AREIA/CARRAPATO/ANGICO  42,81 12,27 0,041 

43 PASSAGEM DO LIMOEIRO I  67,94 2,1 0,016 

44 PAU FERRO  -- -- -- 

45 PAULO  -- -- -- 

46 PAULO  -- -- -- 

47 PERIPERI DO SERROTE  49,2 19,1 0,244 

48 PIRAJÁ/ESCADINHA  36,9 7,6 0,208 

49 RIACHÃO  38,45 7,2 0,06 

50 SEDE  69,36 20,57 0,198 

51 SEDE  45,73 3,2 0,165 

52 SEDE  69,15 12,45 0,076 

53 SEDE - ASSOCIACAO DA Embasa  -- -- -- 

54 SEDE 7B  53,9 41,19 1,519 

55 SEDE- ASSOCIAÇÃO DA Embasa  52,93 43,91 1,756 

56 SEDE III  83,8 0,5 0,024 

57 SEDE IV  42,67 0 0,251 

58 SEDE IX  64,75 25,85 0,226 

59 SEDE V  29,87 0,87   

60 SEDE VI (Embasa 7A)  50,29 34,67 1,3 

61 SEDE VI \ 7A - BRAS  50,29 34,67 1,3 

62 SEDE VII (JACARACI)  -- -- -- 

63 SEDE VIII (TÁBUA)  55,67 14,36 0,376 

64 SEDE X  48,23 8,04 0,394 

65 SEDE XI  55,04 9,96 0,056 

66 SEDE XII  87,41 31,74 0,063 

67 SEDE XIII  72,78 20,19 0,044 

68 SEDE XIV  76,08 14,19 0,221 

69 SEDE XIV (ÁREA DE AUGUSTINHO)  101,59 57,1 0,189 

70 SEDE XIX  -- -- -- 

71 SEDE XVI  -- -- -- 

72 SEDE XVII  -- -- -- 

73 SEDE XVIII  -- -- -- 

74 SEDE XVIII  24,41 1,5 0,751 

75 SEDE XXIX  22,47 2,47 0,208 

76 SEDE XXXI  32,63 18,08 2,093 

77 SEDE XXXII  72,65 17,6 0,133 

78 SEDE XXXIII  54,17 10,9 0,244 

79 SEDE XXXIV  63,2 10,56 0,183 
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Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

80 SEDE XXXV  38,84 10,05 0,86 

81 SEDE XXXVI  -- -- -- 

82 SEDE XXXVII  68,26 9,4 0,064 

83 SERRA DAS TABOCAS  54,68 17,79 0,04 

84 SERROTE  -- -- -- 

85 SÍTIO DO OURO/MUTAMBA  22,85 0,73 0,385 

86 SITIO LAGOA DOS COCOS  50,8 8,9 0,021 

87 SUCUPIRA  58,4 9 0,226 

88 TANQUINHO  -- -- -- 

89 TANQUINHO DE AROEIRA I  83,88 12,63 0,051 

90 UMBU OU UMBU DA CACHOEIRA  28,93 13,94   

91 UMBURANA DOIS  66,83 1,34 0,018 

92 VARGEM DO ANGUA  69,5 12,6 0,025 

93 VARGEM DO ANGUA  49,5 4,7 0,033 

94 VINTÉM/ARAÇÁS  -- -- -- 
              Fonte: SIAGAS, 2020. 

 

Tabela 51 - Poços tabulares perfurados e cadastrados segundo CPRM em Caetité/BA, distrito Pajeú 
do Vento 

Numero Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

95 AGUANI  47,55 2,3 0,039 

96 BARRO DURO  9,93 4,39 1,586 

97 FAZENDA MANGUEIRA  -- -- -- 

98 GAMELEIRA  31,31 1,45 0,758 

99 LAGOA DA PEDRA DOIS  46,25 4,08 0,086 

100 LAGOA DA VACA  49,87 1,48 0,055 

101 LAGOA DE FÉLIX PEREIRA II  53,39 15,5 0,079 

102 OLHOS D'ÁGUA DE PAJEÚ  64,9 9,6 0,064 

103 PAJEÚ DOS VENTOS I  102,72 3,1 0,022 
104 PAJEÚ DOS VENTOS II  -- -- -- 
105 PAJEU VENTOS II/ GAMELEIRA 26 2,41 1,243 

                 Fonte: SIAGAS, 2020. 

 

Tabela 52 - Poços tabulares perfurados e cadastrados segundo CPRM em Caetité/BA, distrito 
Maniaçu 

Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

106 BAIXÃO DE MANIAÇU  71,09 0,9 0,034 

107 BANGUÊ  40,34 11,5 0,103 

108 BARREIRO  24,01 3,57 0,331 

109 BREJO DOS FRADES  -- -- -- 

110 BURACÃO  34,95 6,18 0,039 

111 CARRAPATO II  -- -- -- 
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Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

112 CARRAPATO/ANGICO DE CIMA  -- -- -- 

113 CONTENDAS / LESBOM  46,34 10,6 0,016 

114 FAZENDA CARDOSO  61,19 14,18 0,018 

115 FAZENDA TAPERINHA  -- -- -- 

116 JUAZEIRO  -- -- -- 

117 LAGOA COMPRIDA OU PAIOL  -- -- -- 

118 LAGOA DA PEDRA  66,65 29,1 0,14 

119 LAGOA DE FORA  47,32 7,54 0,042 

120 LAGOA DO BARRO DE MANIAÇU I  103,14 3,63 0,043 

121 MANIACU  60 4,35   

122 MANIACU II  36,42 11,7 0,032 

123 MANIACU III  -- -- -- 

124 MANIACU IV/OLHOS D'AGUA  19,49 7,2 0,644 

125 MANIAÇÚ V/PINGA  -- 22 -- 

126 MATA  57,19 9,82 0,101 

127 MOCAMBO DO JUAZEIRO I  100,43 8,21 0,05 

128 MORROS I  -- -- -- 

129 PAPAGAIO / INGAZEIRA  45,23 13,35 0,209 

130 PAU FERRO (DOIS) I  35,4 6,9 0,505 

131 QUEBRA-BRAÇO  -- -- -- 

132 QUESSENGUE  47,4 5,5 0,074 

133 RECANTO  36,44 4,9 0,066 

134 SÃO SIMÃO  25,8 10 0,544 

135 SAPÉ  42 11,3 0,065 

136 TANQUE DO PADRE  45,48 20,48 0,099 

137 TANQUINHO DE MANIAÇU  44,16 12,78 0,051 

138 UMBUZEIRO  22,64 8,7 -- 

139 UMBUZEIRO II/MUTUCA  18,38 14,52 1,603 

140 VARGEM DA ONÇA  -- -- -- 

141 VARGEM DO SAL  45,14 5,41 0,012 

142 VARGEM GRANDE I  -- -- -- 

143 VILÃO  31,22 5,66 0,484 
              Fonte: SIAGAS, 2020. 

 

Tabela 53-   Poços tabulares perfurados e cadastrados segundo CPRM em Caetité/BA, distrito 
Caldeiras 

Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

144 ALAGOAS DE CIMA  31,92 13,7 0,887 

145 ANGICO DA FORMOSA I  51,42 18,67 0,034 

146 BERINGELA  50,77 11,73 0,153 

147 CAJAZEIRAS  -- -- -- 
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Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

148 CAJAZEIRAS II / FURADINHO  51,29 9,6 0,062 

149 CALDEIRAS  16,44 0 0,65 

150 CERCADO  -- -- -- 

151 CHAPADA  46,34 12,82 0,035 

152 CHAPADA I  -- -- -- 

153 CHAPADA II  93,8 6 0,063 

154 CRISTAL  43,15 4,03 0,375 

155 FAZENDA FORMOSA  -- -- -- 

156 FAZENDA PEDREIRA  26,48 21,8 1,246 

157 FUNDO DA VARZEA  -- -- -- 

158 LAGOA DE BAIXO  -- -- -- 

159 LAGOA DO MATO II  -- -- -- 

160 LAGOA DO MATO III  -- -- -- 

161 LAJEDO DE OROCA I  48,48 0,47 0,127 

162 MALHADA I  -- -- -- 

163 MERCÊS  41,36 17,08 0,13 

164 MOCAMBO  -- -- -- 

165 RIACHO DO PINTO  -- -- -- 

166 UMBURANA/TABULEIRO  -- -- -- 

167 VEREDA DO CAIS  -- -- -- 

168 VEREDA SUJA I  71,91 9,29 0,022 
                          Fonte: SIAGAS, 2020. 

 

Tabela 54- Poços tabulares perfurados e cadastrados segundo CPRM em Caetité/BA, distrito 
Brejinho das Ametistas 

Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

169 BAIXÃO  53,7 11 0,021 

170 BAIXAO DE SANTA LUZIA  40 4,5 0,006 

171 BAIXAO DE SANTA LUZIA  -- -- -- 

172 BARREIRA I  84,7 1 0,02 

173 BREJINHO DAS AMETISTAS I  78,55 3,2 0,14 

174 BREJINHO DAS AMETISTAS II  92,53 9,6 0,049 

175 
BREJINHO DAS AMETISTAS II/ 

SERRAGEM  68,06 2,9 0,035 

176 BREJINHO DAS AMETISTAS III  -- -- -- 

177 BREJINHO DAS AMETISTAS III  83,25 3,21 0,155 

178 BREJINHO DAS AMETISTAS IV  64,53 0 0,011 

179 BREJINHO DAS AMETISTAS SEDE XI  84,6 12,9 0,031 

180 BREJINHO DAS AMETISTAS V  75,28 15,78 0,173 

181 BREJINHO DAS AMETISTAS VI  85,54 15,04 0,111 

182 BREJINHO DAS AMETISTAS -VII  99,48 43,84 0,02 

183 BREJINHO DAS AMETISTAS X  -- -- -- 
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Número Localização 
Nível 

Dinâmico 
Nível 

Estático 
Vazão 

Especifica 

184 BREJINHO DAS AMETISTAS XI  73,61 2,21 0,029 

185 BREJINHO DAS AMETISTAS XI  84,6 12,9 0,031 

186 BREJINHO DAS AMETISTAS XII  68,34 0 0,161 

187 BREJINHO DAS AMETISTAS XIII  -- -- -- 

188 BREJINHO DAS AMETISTAS-VII  91,24 1,55 0,012 

189 CAMPINAS  -- -- -- 

190 CAMPINAS  32,3 5 0,104 

191 CURRAL VELHO (OLARIA)  38,05 3,8   

192 CURRAL VELHO I  35,69 3,06 0,411 

193 FELICIA I  82,96 4,39 0,004 

194 INVERNADA  59,08 1,04 0,124 

195 INVERNADA  63,4 6,05 0,024 

196 INVERNADA  34,7 12,4 0,317 

197 JOÃO BARROCA  -- -- -- 

198 LAGOA AZUL  40,28 1,94 0,154 

199 LAGOA AZUL  9 7,1 12,226 

200 LAGOA DO CANTO  51,22 14,72 0,136 

201 LAGOA DOS BOIS  -- -- -- 

202 LAGOA DOS BOIS II  60,29 0,4 0,078 

203 PAU A PIQUE  -- -- -- 

204 PEDRA GRANDE I  -- -- -- 

205 RASPA  50 20,2 0,097 

206 RIO DA FACA  -- -- -- 

207 RIO DAS ANTAS  91,15 1,56 0,005 

208 SEDE  -- -- -- 

209 SEDE XV  -- -- -- 

210 TANQUINHO DE SANTA LUZIA I  -- -- -- 
Fonte: SIAGAS, 2020. 

Quanto à qualidade da água, segue-se os parâmetros estabelecidos por SCHOELLER 

(1955) (Cálcio, Sódio, Magnésio, Cloreto, Sulfatos e Resíduo Seco), os quais definem seis 

classes de potabilidade: boa, passável, medíocre, má, momentânea e não-potável. 

Considerando também os parâmetros da Portaria 2914/2011, percebe-se que a maior 

parte do município, na porção central e oeste, se encontra sob uma área onde a água é 

classificada, pelos parâmetros de SCHOELLER (1955), como de qualidade “boa”, 

enquanto que na outra porção, a leste do município, a classificação da qualidade da água 

é na categoria “medíocre”. 
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5.2.3 Recursos Hídricos Superficiais 

Para elaboração do estudo hidrográfico referente ao município de Caetité, é preciso 

primeiramente contextualizar a Bacia Hidrográfica que o mesmo se encontra inserido. A 

Bacia Hidrográfica é vista como a unidade de planejamento territorial dos estudos 

ambientais. 

De acordo como diferentes pesquisadores, a definição da Bacia Hidrográfica enquanto 

unidade de planejamento territorial, possibilita o entendimento sistêmico de cada 

elemento geográfico contido em determinado recorte espacial ao qual possui um fluxo 

de água principal e divisores de água delimitados de acordo com a geomorfologia.  

A bacia hidrográfica pode ser entendida como um conjunto de terras drenadas por um 

rio principal e seus afluentes, cuja delimitação é dada pelas linhas divisoras de águas que 

demarcam o seu contorno (GUERRA, 1993). 

Segundo Ortiz e Pompéia (2012), uma bacia hidrográfica é uma região dividida por 

morros e montanhas cujas nascentes de água convergem aos veios d’água. Estes descem, 

formando córregos que desembocam em rios pequenos até chegarem à formação de um 

rio maior.  

Ao utilizar a definição de bacia hidrográfica, refere-se a esta unidade espacial em sua 

acepção geográfica. Dessa forma, entende-se que a bacia hidrográfica é um sistema 

terrestre e aquático geograficamente definido, composto por sistemas físicos, 

econômicos e sociais. Assim, uma bacia hidrográfica tem considerável mérito enquanto 

unidade física e econômica de análise, dada a interação entre a geologia, a 

geomorfologia, o solo, o clima, a vegetação, o uso da terra e o homem. A maioria dos 

efeitos físicos de relevância e das interações de ecossistemas está presente em um 

sistema definido por um divisor de água (CHIAPETTI, 2014). 

Acontece que, o critério de bacia hidrográfica é comumente utilizado porque constitui 

um sistema natural bem delimitado no espaço. Composto por um conjunto de terras 

topograficamente drenadas por um curso d’água e seus afluentes, onde as interações, 

pelo menos físicas, são integradas e, assim, mais facilmente interpretadas. Neste sentido, 

são tratadas como unidades geográficas, onde os recursos naturais se integram. Além 
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disso, constitui-se em uma unidade espacial de fácil reconhecimento e caracterização. 

Sendo assim, é um limite nítido para a ordenação territorial, considerando que não há 

área de terra, por menor que seja, que não se integre a uma bacia hidrográfica e, quando 

o problema central é água, a solução deve estar estreitamente ligada ao seu manejo e 

manutenção (SANTOS, 2007). 

A resolução nº001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), no artigo 5° 

item III, declara: “...definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 

afetada pelos impactos, denominada de área de influência do projeto, considerando, em 

todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza” (Apud, SANTOS, 2007). 

De acordo com o INEMA, devido à grande extensão do Estado e à complexidade de sua 

rede hidrográfica, é necessário que os instrumentos da política de recursos hídricos 

sejam implementados, por meio de divisões de planejamento. A primeira proposta, da 

década de 1990, dividia a Bahia para fins de gestão dos recursos hídricos em 13 regiões, 

chamadas de bacias hidrográficas. O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), 

lançado em 2005, aprovado pela Resolução CONERH nº 01/05, redefiniu a 

regionalização para fins de gestão de recursos hídricos. A partir de então, a gestão dos 

recursos hídricos estaduais passa a ser executada com base em 17 (dezessete) unidades 

de gestão, denominadas de Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGAs), 

posteriormente sendo alterada pela resolução nº 43 do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CONERH) para 26 RPGA’s. 

A mudança foi baseada no documento “Proposta de revisão da regionalização para a 

gestão de recursos hídricos no Estado da Bahia”, uma proposição do Instituto de Gestão 

das Águas e Clima (INGÁ) feita em dezembro de 2008, tomando por referência as leis 

estaduais nº 10.432/06 e federal nº 9.433/97 (INEMA, 2018). Em apêndice a este 

documento está incluso o mapeamento do Inema da RPGA VIII – Rio das Contas, RPGA 

XX – dos Rios Paramirim e Santo Onofre e RPGA XXII Carnaíba de Dentro. 

O mapa da Figura 98 mostra as Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGAs) 

em que o município está inserido, bem como as microbacias e a rede hidrográfica. 
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Figura 98 – Mapa de Hidrografia do município de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de INEMA, 2012. 

O Município de Caetité está inserido em 3 RPGA’s, sendo duas micro bacias drenantes 

para o Rio São Francisco (RPGA do Rio Carnaíba de Dentro e RPGA dos Rios Paramirim e 

Santo Onofre) e uma para o Rio de Contas (RPGA do Rio de Contas), conforme 

apresentado na Figura 99. 
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Figura 99 – Regiões de Planejamento e Gestão das Águas – RPGA do Município de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; adaptado de INEMA, 2012 
e SEI, 2016. 

5.2.3.1 Bacias Hidrográficas do município 

Conforme visto na Figura 99 o município integra três regiões de planejamento. A Figura 

100 mostra a área de abrangência destas RPGAs sendo a do Rio de Contas a maior delas. 

O município de Caetité não possui um grande rio, sendo a maioria deles pequenos 

tributários do Rio de Contas ou Rio São Francisco. A sede do Município é cortada por 

riachos como o Riacho do Jatobá e Riacho São João e recebe lançamentos de esgotos em 

vários pontos. 
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Figura 100 – Área de Abrangência das RPGA’s que engloba o Município de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; adaptado de INEMA, 2012 e 
SEI, 2016. 

RPGA do Rio de Contas 

Essa RPGA abrange uma área de 55.483 km² de extensão e perpassa por 76 municípios, 

sendo 46 destes contidos integralmente nela, a saber: Condeúba, Cordeiros, Piripá, 

Itacaré, Presidente Jânio Quadros, Guajeru, Malhada de Pedras, Itapitanga, Aurelino Leal, 

Abaíra, Manoel Vitorino, Ibirapitanga, Ubaitaba, Lagoa Real, Rio do Antônio, Ibiassucê, 

Caculé, Licínio de Almeida, Maetinga, Dom Basílio, Mirante, Caetanos, Bom Jesus da 

Serra, Boa Nova, Dário Meira, Jitaúna, Aiquara, Gongogi, Ubatã, Ibirataia, Ipiaú, Jussiape, 

Brumado, Aracatu, Tanhaçu, Caraíbas, Anagé, Jequié, Itagi, Itagibá, Poções, Iguaí, 

Livramento de Nossa Senhora, Ituaçu, Contendas do Sincorá, Ibicuí. Outros 10 

municípios possuem mais de 60% do território nesta RPGA, sendo estes: Nova Canaã, 

Belo Campo, Tremedal, Mortugaba, Jacaraci, Barra da Estiva, Iramaia, Maracás, Rio de 

Contas, Lafayete Coutinho. Outros 8 Municípios possuem entre 40 e 60% do seu 

território nesta RPGA: Coaraci, Planalto, Caetité, Paramirim, Piatã, Lajedo do Tabocal, 

Itiruçu, Maraú. E por fim 12 Municípios possuem menos de 40% do território nesta 
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RPGA, são eles: Almadina, Uruçuca, Ilhéus, Itororó, Vitória da Conquista, Pindaí, Érico 

Cardoso, Mucugê, Ibicoara, Marcionílio Souza, Jaguaquara e Camamu.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio de Contas (CBHRC) foi criado por meio do Decreto 

Estadual nº 11.245 de 17 de outubro de 2008.  

O Rio das Contas é totalmente baiano, nasce no sudoeste da Chapada Diamantina e 

deságua no oceano Atlântico, em Itacaré. O clima semiárido abrange 51% da área da 

Região, apresentando precipitações anuais inferiores a 700 mm/ano. A medida que o rio 

principal da BH se aproxima do litoral o clima vai ficando mais ameno e mais úmido 

passando do clima subúmido a seco para úmido a subúmido e deste para úmido, com os 

totais anuais de precipitação aumentando gradativamente até alcançar valores próximos 

a 2000 mm/ano no litoral (INEMA, 2020). 

Essa BH contém as cabaceiras de seus rios principais (das Contas e Brumado) na parte 

sul da Chapada Diamantina, sucedendo-se então, de oeste para leste, áreas de 

depressões interplanálticas e dos planaltos Sul-Baiano, Pré Litorâneo e Costeiro. Em seu 

trecho superior e médio ocorrem áreas de vegetação natural da Caatinga e áreas 

antropizadas com exploração agropecuária. Já no seu trecho inferior, a jusante de Jequié, 

ocorrem remanescentes das matas de cacau (Cabruca) e de Mata Atlântica (INEMA, 

2020). 

RPGA dos Rios Paramirim e Santo Onofre 

Essa RPGA abrange uma área de 21.952Km² km² de extensão e perpassa por 27 

municípios, sendo 10 destes contidos integralmente nela, a saber: Boquira, Botuporã, 

Caturama, Ibipitanga, Ibitiara, Macaúbas, Morpará, Novo Horizonte, Oliveira dos 

Brejinhos, Rio do Pires, Tanque Novo. Outros 5 municípios possuem mais de 60% do 

território nesta RPGA, sendo estes: Brotas de Macaúbas, Érico Cardoso, Gentio do Ouro, 

Ibotirama, Xique-Xique. Outros 3 Municípios possuem entre 40 e 60% do seu território 

nesta RPGA: Ipupiara, Paramirim, Paratinga. E por fim 8 Municípios possuem menos de 

40% do território nesta RPGA, são eles: Abaíra, Boninal, Caetité, Igaporã, Piatã, Riacho 

de Santana, Rio de Contas e Seabra. 
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Em relação ao clima dessa RPGA, caracteriza-se como semiárido (oeste da bacia, onde 

localiza-se Caetité) e sub-úmido a seco (centro-oeste), com uma pluviosidade média de 

800mm/ano, e um período chuvoso ocorrendo de outubro a março (INEMA, 2020). 

Quanto a cobertura vegetal, ocorrem 3 ambientes hidrológicos segundo o INEMA 

(2020): “terrenos com altas declividades e com alguma capacidade de armazenar águas 

em estruturas subterrâneas; terrenos com coberturas detríticas nas depressões 

interplanálticas, pouco acidentados e solo de granulometria que favorece a infiltração o 

que resulta baixa produção de água para os rios e; terrenos calcáreos com áreas 

assentadas sobre a rocha calcárea e com solo mais argiloso, o que favorece a formação 

do fluxo superficial, entretanto, por possuir um relevo de baixa declividade, as 

contribuições de chuva que chegam por via direta não são tão significativas.” 

RPGA do Rio Carnaíba de Dentro 

A Bacia Hidrográfica do Rio Carnaíba de Dentro é administrada pelo governo do estado 

da Bahia por conta de estar completamente contida no território do estado. Essa Bacia 

Hidrográfica (BH) é o objeto de estudo da Região de Planejamento e Gestão das Águas – 

Rio Carnaíba de Dentro - RPGA XXII (INEMA, 2020). 

A bacia do rio Carnaíba de Dentro situa-se na porção sul-sudeste da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco, constituindo-se em uma de suas sub-bacias. A área de estudo 

localiza-se na Região Sudoeste do Estado da Bahia, e possui uma área total de 

aproximadamente 2.599km², abrangendo o município de Guanambi e Candiba e parte 

dos municípios de Caetité, Pindaí e Palmas de Monte Alto. 

O rio Carnaíba de Dentro nasce a 1.042 m de altitude, no prolongamento da Serra do 

Espinhaço, na Serra Santa Isabel, no município de Caetité, e deságua no rio das Rãs a 451 

m de altitude no município de Palmas de Monte Alto.  

Pelo fato de estar localizada em uma área mais homogênea, não se identifica grandes 

mudanças em termos de clima e vegetação ao longo dessa BH, mantendo-se o padrão 

das características do bioma da Caatinga no clima semiárido (INEMA, 2020). 

Ao observar as microbacias de Caetité, identifica-se que ela apresenta um padrão de 

drenagem predominantemente detrítico, formado sob uma base cristalina e sedimentar. 

Além disso, devido ao clima presente no município, parte dos rios são rios intermitentes, 
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que secam nos períodos de seca e retornam seu curso nas estações chuvosas. Esse 

também é outro fator que contribui para a menor disponibilidade de água ao longo do 

ano no município. 

O rio principal do município é o rio da microbacia do rio São João, que apresenta um 

padrão de drenagem dendrítico e em alguns setores apresente controle estrutural. A 

área urbana de Caetité é cortada pelos: Riachos do Alegre e Riacho Jatobá, que 

encontram-se bastante poluídos, principalmente, por águas servidas e resíduos sólidos. 

Entre as causas dessa condição é possível apontar: desmatamento das cabeceiras e das 

vertentes, ausência de matas ciliares, erosão dos solos, assoreamento, entulhamento dos 

vales etc (SANTOS; OLIVEIRA, sn) 

Quanto ao uso desses rios, a partir do que se encontra declarado nos Termos de 

Alocação de Água do INEMA da RPGA de Contas (2020), os usos prioritários são para os 

abastecimentos das cidades contidas na área da RPGA, também é permitido o uso para 

irrigação seguindo os limites de vazão determinados no documento. O site do INEMA 

que comporta os documentos dos comitês de bacia não contém os Termos de Alocação 

de Água da RPGA Paramirim e Santo Onofre e nem da RPGA Carnaíba de Dentro, dessa 

forma não foi possível ter acesso aos principais usos dados aos rios. 

5.2.3.2 Outorga de direito de uso de recursos hídricos para sistemas de 

abastecimento 

De acordo com o INEMA (2020), a Outorga constitui-se em instrumento da Política 

Nacional de Recursos Hídricos implementada pela Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro 

de 1997, que atribui ao Poder Público a autorização de uso dos recursos hídricos, a 

pessoa física ou jurídica. É imprescindível para legalidade e regularidade quanto ao uso 

de recursos hídricos quando se tratar de implantação, ampliação ou alteração de 

qualquer empreendimento que demande uso de água superficial ou subterrânea, bem 

como a execução de obras e serviços que alterem o seu regime, quantidade e qualidade. 

É um instrumento necessário para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois permite 

o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, possibilitando uma distribuição 

mais justa e equilibrada desse recurso, proporcionando a sustentabilidade hídrica da 

bacia estudada, em termos de equilíbrio do meio ambiente (qualidade da água), a 
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eqüidade social (abastecimento público e coleta e tratamento de esgotos) e a viabilidade 

econômica (acesso à água para desenvolvimento de atividades econômicas), inclusive 

para possibilitar a disponibilidade das águas também às gerações futuras. 

Através da outorga é possível garantir o efetivo exercício dos direitos de acesso aos 

recursos hídricos por parte dos usuários interessados. É, também, um instrumento 

importante para minimizar os conflitos entre os diversos setores usuários. 

O Quadro 13 apresenta as outorgas concedidas à Embasa, para as captações superficiais 

e subterrâneas, utilizadas no abastecimento humano do Município de Caetité. 

Quadro 13 – Outorgas concedidas a Embasa, por tipo de captação, no município de Caetité/BA 
Outorga de direito de uso de recursos hídricos 

Captação em manancial superficial Captação em manancial subterrâneo 

Manancial Outorga 
Vazão 

outorgada 
Manancial Outorga 

Vazão 
outorgada 

Barragem de 
Passagem das 
Pedras 

Portaria SRH 
039/1994 

9.845 m³/dia 
Poço tubular 
Brejinho das 
Ametistas 

Portaria INEMA 
7.430/2014 

231 m³/dia 

Barragem 
Moita dos 
Porcos 

Portaria SRH 
284/2011 

2.880 m³/dia 
Poço da ETA 
Paulo Humberto 
Vilasboas 

Portaria INEMA 
7.429/2014 

113 m³/dia 

Barragem de 
Ceraíma 

Resolução 
ANA 
1.369/2017 

8.381 m³/dia - - - 

Rio São 
Francisco 

Resolução 
ANA 
1.368/2017 

30.849 m³/dia - - - 

Fonte: Embasa, 2020. 

Ressalta-se que a vazão constante nas outorgas concedidas aos mananciais superficiais 

Rio São Francisco e Barragem de Ceraíma não se trata de vazão exclusiva do município 

de Caetité. O volume outorgado pela Agência Nacional de Águas – ANA refere-se a vazão 

total autorizada para captação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do 

Algodão, que abastece, além de Caetité, os Municípios de Malhada, Iuiú, Palmas de Monte 

Alto, Candiba, Guanambi, Pindaí, Rio do Antônio e Matina. 

5.2.4 Atividades com potencial de comprometer a qualidade Ambiental  

Dentre as atividades desenvolvidas no Município com potencial de comprometer a 

qualidade ambiental, destaca-se as atividades mineradoras de Urânio, Ferro-Manganês e 

Ametista e as obras de implantação de aerogeradores. 
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A Bahia Mineração (Bamin), empresa cujo controle acionário pertence ao grupo 

Eurasian Resources Group, com sede em Luxemburgo, detém os direitos minerários de 

uma das maiores reservas de minério de ferro do país (Figura 101). O projeto prevê a 

construção de uma barragem de rejeitos que irá afetar direta e indiretamente o distrito 

de Guirapá, no município vizinho de Pindaí, e o Distrito de Brejinhos das Ametistas, em 

Caetité, além de várias comunidades rurais no entorno dos dois municípios. 

Figura 101 – Área de mineração do Projeto Pedra de Ferro da BAMIN em Caetité/BA 

 
Fonte: Agência Sertão, 2020. 

Apesar da barragem a ser construída ser operada pelo modelo de alteamento a jusante, 

após proibição deste método pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 

14.066/2020), diferente do método à montante das Barragens que se romperam em 

Brumadinho e Mariana em Minas Gerais, ainda assim, a população teme os efeitos 

adversos de um possível rompimento. Pela localização, a lama de rejeitos seria drenada, 

por meio da sub-bacia do Rio Carnaíba (riacho Pedra de Ferro), para a Barragem de 

Ceraíma, justamente a mesma utilizada para abastecimento humano de vários 

municípios da região, inclusive a sede de Caetité.  

De acordo com o Jornal Correio (2017) a construção deste empreendimento da BAMIN, 

virou alvo também de contestação por parte do Ministério Público da Bahia (MP-BA), 

que fez uma série de recomendações à empresa após constatar problemas ambientais, 

omissões e ausência de dados completos que mostre os impactos nos meios físico, 

biótico e socioeconômico.  
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De acordo com Oliveira e Brito (2020), a barragem de rejeitos, construída 14 

quilômetros acima da Barragem de Ceraíma, em caso de ruptura, a barragem e o 

povoado de Ceraíma, bem como o rio São Francisco estariam na rota da lama. Além 

disso, a instalação do empreendimento, a ocupar uma superfície de 454 hectares e 

acumular cerca de 128 milhões de m³ de lama (o dobro da capacidade de Mariana e mais 

de dez vezes a de Brumadinho), já tem produzido conflitos pelo uso dos recursos 

hídricos, em especial na região de influência do projeto sendo que “Os conflitos 

ambientais daí resultantes refletem o confronto de diferentes formas de apropriação do 

território na região” (OLIVEIRA E BRITO, 2020). 

Similarmente a esta situação, localizada no outro extremo do território do município, 

uma outra atividade minerária está instalada: a Unidade de Concentrado de Urânio 

(Figura 102), das Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Trata-se de uma empresa estatal 

federal de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que, em nome da 

União, detém o monopólio da produção e comercialização de materiais nucleares. Os 

riscos associados a atividade vão desde rompimento das bacias com licor de urânio, 

implicando em contaminação do solo e mananciais superficiais e subterrâneos, até a 

liberação de gases radioativos comumente associados ao urânio, como o Tório, 

contaminando o ar com radionuclídeos.  

O subsolo da região é rico em anomalias de urânio, por isso, é comum que diversos 

poços utilizados pelas comunidades do entorno da mina apresentem elevados teores de 

radioatividade natural. Alguns poços, ao serem analisados, detectaram elevados teores 

de radionuclídeos e, por isso, foram lacrados por determinação do órgão ambiental. O 

IBAMA recomendou a suspensão de abertura de novos poços englobando um polígono 

de áreas possivelmente afetadas, que inclui os Municípios de Caetité, Lagoa Real, 

Livramento de Nossa Senhora e Brumado, até que seja desenvolvido um estudo que 

mostre as reais condições ambientais dos aquíferos subterrâneos desta região. 

Diante disso, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS, por meio da 

CERB e financiada pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD, divulgou processo licitatório, BR-CERB-BA-67167-CS-QCBS, para contratação de 

empresa especializada nas áreas de geologia, hidrogeologia e hidroquímica para 
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avaliação da ocorrência de urânio nas águas e a delimitação do perímetro de segurança 

para perfuração de poços tubulares na província uranífera de Caetité/Lagoa Real e seus 

arredores. Não há informações sobre a empresa vencedora, nem divulgação de dados, 

por parte da CERB, sobre os prazos para conclusão destes estudos e apresentação de 

seus resultados. 

Figura 102 – Unidade de Concentrado de Urânio da INB Caetité/BA 

 
Fonte: INB, 2020. 

Cabe salientar que estas são as maiores mineradoras existentes no território de Caetité, 

porém, existem diversas outras pequenas empresas e cooperativas que exploram o solo 

e subsolo do município, o que pode implicar em potencial comprometimento da 

qualidade ambiental. 

O município de Caetité apresenta um total de 326 processos minerários cadastrados na 

Agência Nacional de Mineração (ANM), os quais estão dispostos na Figura 103. Desses 

processos, 192 estão na fase de autorização de pesquisa, 11 na fase de concessão de 

lavra, 1 em direito de requerer lavra, 42 na fase de disponibilidade e 65 na fase de 

requerimento.  

Das substâncias cadastradas, as mais expressivas são: minério de ferro (38,5%), minério 

de manganês (12%), quartzito (8,5%), minério de ouro (6%) e 35% de outras 

substâncias. Quanto a espacialização dessas substâncias observa-se no mapa da Figura 

103 que o minério de manganês está concentrado na região sul do município, o 

quartzito na porção sul e no extremo noroeste e o minério de ferro está localizado em 

toda a porção central e noroeste. 
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Figura 103 – Processos minerários requeridos junto à ANM no território municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de 
ANM/SIGMINE, 2021. 

Além destas atividades, o município de Caetité integra ainda uma região que possui um 

complexo eólico que é o maior da América Latina (Figura 104). Apesar de gerar 

emprego e renda na região, há poucos estudos sobre os efeitos diretos das torres eólicas 

nos mananciais destes locais. A construção das torres implica em desmatamentos nos 

topos de morros, que são áreas de recargas de lençol freático e onde se localizam 

algumas nascentes. Além da retirada das matas para a abertura de vias largas, há trafego 

de máquinas e equipamentos pesados e escavações profundas para implantação das 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

230 

bases de sustentação das enormes torres que variam de 90 a 130 m. O peso dos 

equipamentos pode compactar o solo, dificultando a infiltração, e as escavações podem 

alterar o fluxo gravitacional dos aquíferos livres, rebaixando assim o lençol freático e 

consequentemente secando as nascentes.  

Figura 104 – Complexo eólico em Caetité/BA 

 
Fonte: Reprodução Instagram Caetité Oficial, 2020. 

A Figura 105 apresenta a localização das áreas de mineração da BAMIN e INB e os 

pontos de localização dos parques de aerogeradores das empresas eólicas instaladas no 

município de Caetité. 
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Figura 105 – Localização das principais mineradoras e aerogeradores no município de Caetité/BA no ano de 2019 

 
Fonte: SANTANA, 2019. 
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5.3 Saúde 

Neste capítulo são apresentadas as informações do setor de saúde, no âmbito municipal, 

que possui relação com o saneamento básico 

5.3.1 Doenças Relacionadas ao Saneamento 

É relevante apurar a ocorrência mais expressiva de doenças infectocontagiosas 

decorrentes da falta e/ou deficiência dos serviços de saneamento básico no município. 

Para tanto, procedeu-se à seleção das patologias descritas no Quadro 14. 

Quadro 14 - Doenças infecciosas e parasitárias afins ao saneamento básico – Caetité/BA 
Município: 290520 Caetité 
Capítulo CID-10: I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 
Categoria CID-10:  
A00 Cólera 
A01 Febres tifoide e paratifoide 
A06 Amebíase 
A09 Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 
A27 Leptospirose 
A90 Dengue 
A91 Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue 
A92 Outras febres virais transmitidas por mosquito 
A95 Febre amarela 
B15 Hepatite A 
B50 Malária por Plasmodium falciparum 
B51 Malária por Plasmodium vivax 
B52 Malária por Plasmodium malariae 
B53 Outra forma de malária confirmada por exame parasitológico 
B54 Malária NE 
B56 Tripanossomíase africana 
B57 Doença de Chagas 
B65 Esquistossomose 
B76 Ancilostomíase 
Período: 2007-2019 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; Adaptado de DATASUS, 2020. 

Dentre as doenças relacionadas o saneamento, as que tiveram registros em Caetité são 

mostradas na Figura 106.  

O gráfico da Figura 106 denota elevado índice da ocorrência de diarreia gastroenterite 

de origem infecciosa presumível. A dengue demonstra ser uma doença com indicadores 

significativos e oscilantes no município. Percebe-se um surto de Zica e Chikungunya em 

2016. Deve-se atentar, também, para o fato de que os todos os anos foram registrados 

casos de diarreia de origem infecciosa presumível, com surtos nos anos de 2010 e 2019. 
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Figura 106 - Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias: Caetité/BA (2007 a 2019) 

 
Fonte: Datasus, 2020. 

Nota-se que, que quase todos os anos foram registrados casos de Hepatite A, cuja forma 

de transmissão do vírus é fecal-oral, por meio da ingestão de água e alimentos 

contaminados. Os casos de esquissostomose no município estavam em alta de 2007 a 

2010 (173 casos no total) e não apresenta mais nenhum registro a partir desta data, o 

que pode indicar subnotificação ou perda de dados. 

De acordo com o relatório do Departamento de Atenção Básica de Caetité em consulta ao 

sistema DIVEP/DVA, em 2019 houve um surto de casos de diarreia em crianças de 0 a 4 

anos, registrando no total 609 casos. De 2015 a 2019 foram registrados 1.731 casos 

Os presentes dados reforçam, portanto, a importância da elaboração do PMSB e do 

PMGIRS como instrumentos estratégicos de planejamento e de gestão participativa para 

as ações de mitigação e combate a doenças, além de outros agravos associados à falta de 

saneamento básico.  

É digno de nota, que no item 7.5 que trata sobre controle de vetores e reservatórios de 

doenças será feita uma discussão mais detalhada sobre a ocorrência de doenças 

relacionadas com o saneamento básico, em atendimento a Lei Estadual nº 11.172, de 01 

de dezembro de 2008, que institui princípios e diretrizes para a Política Estadual de 
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Saneamento Básico, que ressalta o controle de vetores e reservatórios de doenças como 

um dos componentes do saneamento básico. 

5.3.2 Programa Saúde da Família 

O Programa Saúde da Família (PSF) é uma ação implantada pelo Ministério da Saúde em 

1994, atualmente recebendo o nome de Estratégia de Saúde da Família (ESF). De acordo 

com o Ministério da Saúde a ESF busca promover a qualidade de vida da população 

brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, dentre eles a falta de 

atividade física e má alimentação. Com atenção integral, equânime e contínua, a ESF 

proporciona proximidade da equipe de saúde com o usuário permitindo que se 

conheça a pessoa, a família e a vizinhança e se tornando a porta de entrada do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Isso garante uma maior adesão do usuário aos tratamentos e às intervenções 

propostas pela equipe de saúde, evitando intervenções de média e alta complexidade 

em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou hospital. 

São atividades básicas desenvolvidas pelo programa: 

• Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os 
problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população está 
exposta; 

• Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os 
procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos 
ciclos da vida; 

• Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso; 

• Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à 
demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
promover a saúde por meio da educação sanitária; 

• Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 
informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos 
problemas; 

• Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o conceito de 
cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 

• Incentivar a formação e/ou participação ativa nos conselhos locais de saúde e 
no Conselho Municipal de Saúde. (Ministério da Saúde, 2020) 

De acordo com o Plano Municipal de Saúde (PMS) de Caetité (CAETITÉ, 2018) a rede de 

Atenção Primária à Saúde do município dispõe de 13 Unidades de Atenção Primária à 

Saúde, sendo que 2 são Unidades Básicas sem Saúde da Família e 9 são Unidades com 
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Estratégia de Saúde da Família (USF). As UBS com Saúde da Família dispõem de uma 

equipe multiprofissional, conforme a Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, 

composta por Agente Comunitário de Saúde – ACS, enfermeiro, cirurgião-dentista, 

auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem e médico generalista. 

Ainda de acordo com o PMS, o processo de implantação da ESF iniciou no ano de 2000, 

com 02 equipes de Saúde da Família, priorizando a zona rural, devido as condições 

sociais e epidemiológicas. 

O Quadro 15 apresenta as unidades básicas de saúde do município de Caetité, com as 

respectivas localizações, que oferta os serviços de saúde no âmbito do programa de ESF. 

Quadro 15 - Unidades de Atenção Básica do Município de Caetité com ESF 
Unidade Localidade 

USF de Maniaçu  Distrito de Maniaçu 
USF de Caldeiras Distrito de Caldeiras 
USF Deoclides Fernandes Distrito de Brejinho das Ametistas 
USF Florisvaldo Rodrigues Soares  Comunidade de Aroeiras 
USF Francisco Marques Santos  Comunidade de Cercado e anexo em Lagoa do Mato 
USF Vereador Cézar Ladeia  Distrito de Pajeú do Vento 
USF José Silveira Rocha  Sede - Bairro Nossa Senhora da Paz 
USF Izolina Barbosa da Silva  Comunidade de Juazeiro 
USF José Ambrosino José dos Santos Povoado de Santa Luzia e anexo em Campinas 
Fonte: Caetité, 2018. 

5.3.3 Políticas e Planos Locais de Saúde 

O Plano de Saúde é definido, segundo o Sistema de Planejamento do Sistema Único de 

Saúde, como o instrumento de gestão, que baseado em uma análise situacional, define 

intenções e resultados a serem buscados pelo município num período de quatro anos, 

expressos em objetivos, diretrizes e metas.  

O Plano Municipal de Saúde (PMS) tem como referência as orientações da Portaria nº 

2135, de 25 de setembro de 2013 que estabelecem o sistema de planejamento do 

Sistema Único de Saúde. É o instrumento que norteia todas as medidas e iniciativas para 

o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera municipal, coerentes e devidamente 

expressadas nas Programações Anuais de Saúde tendo seus resultados avaliados nos 

Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle da comunidade a partir do 

Conselho Municipal de Saúde e da realização das Conferências Municipais de Saúde 
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No município de Caetité-BA, o Plano de Saúde foi formulado contemplando as diretrizes 

propostas no relatório da Reunião Ampliada de 2017, Plano Plurianual – PPA e o Plano 

de Governo da Gestão Atual para o quadriênio 2018 a 2021. 

Na caracterização geral do Município, feita pelo Plano Municipal de Saúde (PMS) de 

Caetité, há informações relacionadas às condições socioeconômicas da população 

Caetiteense e alguns índices de saúde. No entanto, o PMS não caracteriza as 

componentes do saneamento básico, apresentando poucos objetivos e metas 

relacionadas diretamente a esta área. Neste aspecto, as medidas propostas pelo próprio 

plano são incipientes quando comparadas às necessidades reais do Município.  

O Quadro 16 apresenta as únicas metas, e respectivas ações, do Plano Municipal de 

Saúde de Caetité que estão relacionadas ao saneamento básico. 

Quadro 16 - Ações previstas no PMS de Caetité/BA relacionadas ao saneamento básico 
Atenção básica 

Meta: Ampliar a cobertura da Atenção Básica no município de Caetité-BA de 54% para no mínimo 66% 
até 2019.  
Ação relacionada: Término da construção das 03 novas Unidades de Saúde da Família localizadas nas 
comunidades de Cachoeirinha, Escola Agrícola e Lamarão;  

Vigilância Epidemiológica 
Meta: Fortalecer o processo de busca ativa de casos e programas relacionados à vigilância 
epidemiológica.  
Ações relacionadas: 

• Desenvolver ações com o objetivo de monitorar continuamente os indicadores de saúde com 
estudos e análise; 

• Redução da perda dos dados coletados pela rede básica de saúde à serem lançadas no SINAN; 
Aprimorando a qualidade das informações; 

• Estratégias de sensibilização nas intervenções de controle das endemias em seus respectivos 
programas (Dengue, leishmaniose, esquistossomose, escorpionismo e chagas). 

• Implementação de ações para controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e 
agravos a saúde. 

• Estabelecer investigações epidemiológicas de casos notificados de óbito e prováveis surtos 
relacionados ao mesmo. 

Fonte: Caetité, 2017 
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6 SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

6.1 Legislação Relacionada ao Saneamento 

6.1.1 Esfera Federal 

Na esfera federal destaca-se a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico (Lei Nacional nº 11.445/2007), a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei Nacional nº 12.305/2010) e outras leis, portarias e resoluções 

recomendadas, conforme descrito a seguir. 

6.1.1.1 Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, discorre acerca de Saneamento Básico e 

do Meio Ambiente no artigo 23, inciso IX, onde é atribuída competência comum à União, 

aos Estados e aos Municípios, promover melhorias das condições habitacionais e de 

saneamento básico. 

Entre os artigos 196 a 200, que tratam da saúde, estabelecem que é direito de todos e 

dever do Estado, garantir as políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença. Atribui como competência do Sistema Único de Saúde (SUS), participar da 

formulação da política e da  execução das ações de saneamento básico. 

No capítulo que trata do Meio Ambiente, fica definido no artigo 225, que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

É nesse contexto que é possível perceber, no âmbito da Constituição Federal de 1988, a 

relação do saneamento básico com as políticas públicas de habitação, saúde e meio 

ambiente, tendo como pano de fundo a promoção da qualidade ambiental e da saúde 

pública. 

6.1.1.2 Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico 
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Em nível federal, a área do saneamento básico é regida pela Lei nº 11.445 de 05 de 

janeiro de 2007 e o seu regulamento, o Decreto nº 7.217/2010. A partir da publicação 

dessa lei, o Brasil passa a ter obrigação de planejar a área do saneamento básico nos 

diferentes entes federados, além de garantir que a gestão ocorra de maneira plena, onde 

suas funções - planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviço - se tornam 

premissas para que os processos de delegação da prestação dos serviços públicos 

ocorram na legalidade. 

Desde a sua promulgação, o marco regulatório e seu decreto regulamentador foram 

sendo alterados. O prazo para instituição do controle social foi até 31 de dezembro de 

2014, ou seja, tornou-se obrigatório a partir do exercício financeiro de 2015, conforme 

redação dada pelo Decreto nº 8.211, de 21 de março de 2014, artigo 34, parágrafo 6º. O 

prazo para elaboração dos planos municipais está sobre vigência do Decreto n° 10.203, 

de 22 de janeiro de 2020, que estabelece no seu artigo 26, parágrafo 2º, que após 31 de 

dezembro de 2022, ou seja, no exercício financeiro de 2023, a existência de plano de 

saneamento básico será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a 

recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

Outras alterações à lei foram feitas por meio de medidas provisórias, como é o caso da 

Medida Provisória nº 844, de 06 de julho de 2018, que ficou vigente até 19 de novembro 

de 2018; e da Medida Provisória nº 868, de 27 de dezembro de 2018, vigente até 03 de 

junho de 2019.  

Mais recentemente a Lei Nacional nº 14.026 de 15 de julho de 2020, originada do 

Projeto de Lei nº 4.162-A/2019 de autoria do Poder Executivo, foi instituída com o 

obetivo de atualizar o marco legal do saneamento básico (Lei nº 11.445/2007) e alterar 

outras leis, a saber: 

• A Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas 

e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre 

o serviço de saneamento; 

• A Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições 

do cargo de Especialista em Recursos Hídricos; 
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• A Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de 

programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal; 

• A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

• A Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender 

seu âmbito de aplicação às microrregiões, 

• E a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar 

de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. 

O marco do saneamento básico apresenta a definição para o termo “saneamento básico”, 

que passa a ter um sentido mais amplo e integrado, não restrito ao esgotamento 

sanitário, mas englobando o abastecimento de água potável, a limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais. 

Esta visão integrada do saneamento básico, que tem como objetivo fornecer o acesso 

adequado segundo as necessidades e visando uma maior eficácia das ações e resultados, 

está incorporada entre os princípios fundamentais da lei descritos no artigo 2º. O acesso 

a que se refere deverá ser de forma universal e efetiva, por meio da ampliação 

progressiva dos serviços a todos os domicílios. Outro princípio fundamental 

estabelecido pela lei, e que merece destaque, é o controle social, definido como sendo 

um “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações na formulação de políticas, de planejamento e 

de avaliação” (BRASIL, 2007). 

Entre os princípios listados no artigo 2º da Lei Nacional nº 11.445/2007, a Lei nº 

14.026/2020 acrescentou mais três princípios: 

Art. 2º [...] 

[...] 

XIV - prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de 

ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica 

e econômico-financeira dos serviços; 

XV - seleção competitiva do prestador dos serviços; e 
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XVI - prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário. (BRASIL, 2007). 

A prestação regionalizada já era abordada no diploma legal de 2007 no seu artigo 3º, 

como sendo “aquela em que um único prestador atenderia a dois ou mais titulares” 

(BRASIL, 2007). Na atualização da lei, esta forma de prestação é colocada como um 

princípio fundamental, visando impor uma maior eficiência à busca pela universalização 

do acesso dos serviços de saneamento básico. No artigo 3º foi apresentada uma nova 

definição à esta modalidade de prestação, bem como a sua estrutura. 

Art. 3º [...] 

[...] 

VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um 

ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em 

determinada região cujo território abranja mais de um Município, 

podendo ser estruturada em: 

a) região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: 

unidade instituída pelos Estados mediante lei complementar, de acordo 

com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento 

de Municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 

de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole); 

b) unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos 

Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de 

Municípios não necessariamente limítrofes, para atender 

adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar 

viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos; 

c) bloco de referência: agrupamento de Municípios não 

necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos termos do § 3º 

do art. 52 desta Lei e formalmente criado por meio de gestão associada 

voluntária dos titulares; 

[...] (BRASIL, 2007, grifo nosso). 

Antes mesmo desta atualização do marco legal do saneamento básico, o Estado da Bahia 

promoveu a formação de blocos regionais por meio da publicação da Lei Complementar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art25%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm


 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

241 

nº 48, de 10 de junho de 2019, que institui as microrregiões de saneamento básico com a 

finalidade exercer as competências relativas à integração da organização, do 

planejamento e da execução de funções cabíveis ao setor. Nesse contexto, vale destacar 

que a prestação regionalizada pode tornar economicamente viável a atuação de um 

operador em municípios onde esta seria deficitária quando realizada de modo 

individualizado e, portanto, não despertaria interesse. Um cenário como este colocaria 

em condição de vulnerabilidade um grande número de cidadãos, comprometendo o 

alcance da universalização do acesso dos serviços de saneamento básico. 

Para garantir o princípio da seleção competitiva do prestador de serviço, princípio 

acrescentado pela Lei nº 14.026/2020, foi estabelecido no artigo 10 que a prestação 

“por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de 

contrato de concessão, mediante licitação prévia, vedando os chamados contratos de 

programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária”. O 

contrato de programa é o instrumento utilizado pelas companhias estaduais de 

saneamento básico, principal prestador deste serviço no país, modalidade de 

contratação que não será mais admissível. Desta forma, a nova lei prevê que estes 

instrumentos permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual, sem incluir 

qualquer tipo de medida transitória. 

A prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário possibilita garantir que a evolução dos indicadores do primeiro seja 

acompanhada com avanços no segundo, que atualmente encontra-se em situação mais 

deficitária no país, facilitando também a adoção de medidas de cobrança. Além disso, 

possibilita a promoção da integralidade entre esses dois componentes. 

Um importante elemento incorporado pela Lei Nacional nº 11.445/2007 foi a autonomia 

dada aos órgãos titulares para delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a 

prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005. A atualização do marco legal detalha as condições na 

definição do titular dos serviços, como pode ser visto na reprodução a seguir: 

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento 

básico: 

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local; 

http://www.senado.leg.br/atividade/const/constituicao-federal.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm


 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

242 

II - o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham 

efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por 

lei complementar estadual, no caso de interesse comum. 

§ 1º O exercício da titularidade dos serviços de saneamento poderá ser 

realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou 

convênio de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, 

observadas as seguintes disposições: 

I - fica admitida a formalização de consórcios intermunicipais de 

saneamento básico, exclusivamente composto de Municípios, que 

poderão prestar o serviço aos seus consorciados diretamente, pela 

instituição de autarquia intermunicipal; 

II - os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como 

objetivo, exclusivamente, o financiamento das iniciativas de implantação 

de medidas estruturais de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo de águas pluviais, vedada a formalização de contrato de 

programa com sociedade de economia mista ou empresa pública, ou a 

subdelegação do serviço prestado pela autarquia intermunicipal sem 

prévio procedimento licitatório. 

[...] (BRASIL, 2007, grifo nosso). 

De acordo com o artigo 9º, o titular dos serviços de saneamento básico –Municípios e o 

Distrito Federal no caso de interesse local ou Estado em conjunto com os Municípios que 

compartilham instalações operacionais – formulará a política pública de saneamento 

básico, devendo elaborar os planos de saneamento básico; prestar diretamente ou 

autorizar delegação dos serviços; definir ente responsável pela regulação e fiscalização 

dos serviços; adotar parâmetros para garantia do atendimento essencial à saúde 

pública; fixar direitos e deveres dos usuários; estabelecer mecanismos de controle 

social; implementar sistema de informações sobre os serviços. 

Na função de prestação dos serviços de saneamento básico, o artigo 11-B prevê que os 

contratos deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 

99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por 
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cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. 

Caso seja constatada inviabilidade econômico-financeira da universalização neste prazo, 

fica permitida a dilatação, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e que haja 

anuência prévia da agência reguladora. Os contratos em vigor que não tenham estas 

metas, devem defini-las até 31 de março de 2022. 

Ainda de acordo com a Lei nº 14.026/2020, artigo 17, a prestação do serviço 

regionalizado poderá obedecer às disposições contidas no plano regional de saneamento 

básico, inclusive prevalecendo em relação àquelas definidas nos planos municipais, 

sendo até dispensada a necessidade de elaboração e aprovação dos planos municipais. 

No artigo 19 é descrito o conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico, como pode 

ser visto na reprodução adiante. 

Art. 19 [...] 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências 

detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 

universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, 

observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos 

e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e 

com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis 

fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência e eficácia das ações programadas. 

[...] (BRASIL, 2007, grifo nosso). 

Antes da atualização, a lei deixava claro que os planos de saneamento básico deveriam 

ser editados pelos titulares do serviço, podendo ser com base em estudos fornecidos 

pelos titulares. A Lei Nacional nº 14.026/2020 atribui ao titular a responsabilidade de 

“aprovar”, e “de consolidar e compatibilizar” os planos específicos de cada setor (§ 1º e § 
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2º do artigo 19), o que pode indicar uma fragilidade da atuação do titular no processo de 

planejamento. 

Apesar disso, a lei ratifica em seu artigo 19 e parágrafo 3º, a necessidade de 

compatibilidade dos planos de saneamento básico com os planos das bacias 

hidrográficas, e acrescenta à lista os planos diretores dos municípios em que estiverem 

inseridos e os planos de desenvolvimento urbano integrado das unidades regionais por 

eles abrangidas. 

Por outro lado, a nova lei amplia o prazo de revisão dos planos de saneamento básico 

que antes era não superior a 04 anos, anteriormente ao Plano Plurianual, como uma 

forma de incorporar novos elementos ao plano e, por conseguinte, ao planejamento 

orçamentário. Agora, este prazo é não superior a 10 anos (§ 4º do artigo 19). Porém, 

ficou mantido o prazo de 04 anos para a revisão do Plano Nacional de Saneamento 

Básico (artigo 52, § 2°). A nova normativa autoriza a elaboração de planos simplificados 

para município com população inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes. 

Em relação às outras funções da gestão, vale ressaltar que a Lei Nacional nº 

11.445/2007 foi um divisor de águas no que diz respeito à regulação e à fiscalização dos 

serviços públicos de saneamento básico, haja vista que antes da sua promulgação o 

próprio prestador dos serviços acumulava as funções de prestar, planejar, regular e 

fiscalizar e, por isso, pouco faziam. 

A regulação, segundo o Decreto nº 6.017/2007 que regulamenta a Lei Federal nº 

11.107/2005 que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, 

passível de ser delegada pelo titular a outro ente, envolve o estabelecimento de 

legislação que contemple padrões e normas técnicas, econômicas e sociais para a 

adequada prestação dos serviços e satisfação dos usuários; a garantia do cumprimento 

das condições e metas estabelecidas; a prevenção e repressão de abuso do poder 

econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de 

defesa da concorrência; e a definição de tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e 

financeiro e a modicidade tarifária. 
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Segundo o artigo 21 do marco do saneamento básico, o ente regulador deve ter 

independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, devendo 

estar assegurada a transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

A Lei nº 14.026/2020 alterou a atribuição da antiga Agência Nacional de Águas para 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), autarquia sob regime especial, 

com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(Singreh), com a finalidade de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento 

básico. Dessa forma caberá a ANA estabelecer normas de referência sobre: 

Art. 3º [...] 

I - padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na 

operação dos sistemas de saneamento básico; 

II - regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, com 

vistas a promover a prestação adequada, o uso racional de recursos 

naturais, o equilíbrio econômico-financeiro e a universalização do 

acesso ao saneamento básico; 

III - padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços 

públicos de saneamento básico firmados entre o titular do serviço 

público e o delegatário, os quais contemplarão metas de qualidade, 

eficiência e ampliação da cobertura dos serviços, bem como 

especificação da matriz de riscos e dos mecanismos de manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro das atividades; 

IV - metas de universalização dos serviços públicos de saneamento 

básico para concessões que considerem, entre outras condições, o nível 

de cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da 

expansão da prestação do serviço e o número de Municípios atendidos; 

V - critérios para a contabilidade regulatória; 

VI - redução progressiva e controle da perda de água; 

VII - metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos 

investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados; 
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VIII - governança das entidades reguladoras, conforme princípios 

estabelecidos no art. 21 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; 

IX - reuso dos efluentes sanitários tratados, em conformidade com as 

normas ambientais e de saúde pública; 

X - parâmetros para determinação de caducidade na prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico; 

XI - normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema 

separador absoluto de tratamento de efluentes; 

XII - sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação e 

universalização da cobertura dos serviços públicos de saneamento 

básico; 

XIII - conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a 

sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de 

saneamento básico (BRASIL, 2007). 

Como pode ser observado, a ANA passará a editar normas de referência contendo 

diretrizes para a regulação dos serviços de saneamento básico. Nesse contexto, vale 

destacar que foi atribuído à agência reguladora a responsabilidade de estabelecer metas 

progressivas para a substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto, 

sendo obrigatório o tratamento dos esgotos coletados em períodos de estiagem, 

enquanto durar a transição (artigo 44, § 3º). 

A fiscalização, delegável pelo titular dos serviços a ente, refere-se às atividades de 

acompanhamento, monitoramento, controle, avaliação e de aplicação de penalidades no 

sentido de garantir que a prestação dos serviços de saneamento básico ocorra conforme 

as diretrizes, normas e os padrões previstos pelo ente regulador. 

Nesse cenário, o ente regulador e fiscalizador tem papel importante na aplicação dessa 

política pública, como um ente responsável por garantir que o plano elaborado seja 

observado pelo prestador de serviço e que a fiscalização tenha meios de ocorrer com a 

publicação de normas e procedimentos para a avaliação dos serviços prestados. 

Outra novidade incorporada na atualização da Lei Nacional nº 11.445/2007, foi o artigo 

47 que trata sobre o controle social, incorporando o Conselho Nacional de Recursos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art21
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Hídricos como órgão colegiado de caráter consultivo, possibilitando a participação de 

outros órgãos colegiados afins a nível estadual, distrital e municipal. Ainda sobre o 

controle social, o artigo 53-A atribui ao Comitê Interministerial de Saneamento Básico 

(Cisb), órgão colegiado sob a presidência do Ministério do Desenvolvimento Regional, a 

finalidade de assegurar a implementação da política federal de saneamento básico e de 

articular a atuação dos órgãos e das entidades federais na alocação de recursos 

financeiros em ações de saneamento básico. 

Contudo, vale acrescentar que a Lei Nacional nº 14.026/2020 foi sancionada com 12 

vetos que aguardam apreciação do Congresso Nacional. Um dos vetos mais polêmicos foi 

o do artigo 16 que criava uma regra de transição, permitindo a celebração de contratos 

de programa onde a prestação de serviços acontece sem qualquer instrumento ou a 

repactuação de contratos em vigor, por mais de 30 anos, desde que realizados até 31 de 

março de 2022. Esse artigo foi fruto de acordo entre governadores e parlamentares, o 

que possibilitou a aprovação do texto da lei no Congresso Nacional. 

Ainda, em 24 de dezembro de 2020 foi publicado o Decreto Federal nº 10.588 que 

dispõe sobre o apoio técnico e financeiro de que trata o art. 13 da Lei nº 14.026/2020, 

sobre a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da 

União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da 

Lei nº 11.445/2007. 

6.1.1.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A Lei Nacional nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010. 

De acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, a PNRS se aplica a todas as pessoas físicas e 

jurídicas que gerem resíduos sólidos e desenvolvam ações relacionadas à gestão 

integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Porém, de acordo com o parágrafo 

2º, não estão sujeitos a ela os rejeitos radioativos, por possuírem legislação própria. 

Conforme disposto no artigo 5º, essa lei integra a Política Nacional do Meio Ambiente e 

articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei 
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nº 11.445, de 2007, e com a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre 

normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. 

O artigo 6º apresenta os princípios fundamentais, dentre eles, o princípio da prevenção e 

a precaução; o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; a visão sistêmica na gestão dos 

resíduos sólidos; o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 

o direito da sociedade à informação e ao controle social; entre outros. 

Com relação aos instrumentos dessa Política, o artigo 8º define como sendo os planos de 

resíduos sólidos, a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 

relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, a educação 

ambiental, e o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(Sinir), de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) e de Informação sobre Meio 

Ambiente (Sinima). 

Como a PNRS se articula com a Lei nº 11.445/2007, é facultada no artigo 19, parágrafo 

1º, a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

juntamente com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

devendo para isso o titular do serviço respeitar o conteúdo mínimo previsto também no 

artigo 19 da PNRS. 

No que tange as responsabilidades dos geradores e do poder público, o artigo 25 da Lei 

nº 12.305/2010 determina que o Poder Público, o setor empresarial e a coletividade são 

responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o artigo 26 acrescenta que o titular dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela 

organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo 

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445/2007 (Lei de 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), e a própria Lei nº12.305/2010 e seu 

regulamento. 
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O artigo 30 da Lei supramencionada trouxe importante novidade ao instituir a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, abrangendo os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos com 

estabelecimento da seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. Firmou-se ainda, no artigo 32, que as embalagens devem ser 

fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. 

O artigo 33, incisos I a VI lista os tipos de resíduos sólidos sujeitos ao sistema de logística 

reversa (agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas 

fluorescentes e produtos eletrônicos), e obriga os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de sua implementação. O Decreto nº 9.177, de 23 de 

outubro de 2017, regulamenta o artigo 33 da Lei 12.305/2010, no sentido de 

estabelecer normas para assegurar a isonomia na fiscalização e no cumprimento das 

obrigações imputadas aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. O 

Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, regulamenta o inciso VI do artigo 33, da 

Lei nº 12.305/2010 e complementa o Decreto nº 9.177/2017, quanto a implementação 

de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso 

estritamente doméstico, inclusive suas embalagens. O Anexo I do decreto apresenta uma 

relação dos produtos eletroeletrônicos objeto da logística reversa. 

De acordo com o artigo 8º do Decreto nº 10.240/2020, a estruturação e a 

implementação do sistema de logística reversa será realizada em duas fases, sendo a 

Fase 1 composta por ações voltadas à criação e estruturação do Grupo de 

Acompanhamento de Performance, criação de mecanismo de sustentabilidade 

econômico-financeira e adesão dos envolvidos às entidades gestoras, entre outras 

medidas, com prazo de 31 de dezembro de 2020. A Fase 2, que se iniciará em 1º de 

janeiro de 2021, prevê além de outras medidas, a instalação de pontos de recebimento 

ou de consolidação, de acordo com o cronograma que define metas do percentual de 

material a ser coletado e destinado anualmente, variando de 1% no Ano 1 (2021) a 17% 

no Ano 5 (2025), conforme Anexo II, cujos percentuais são calculados em relação à 
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massa dos produtos eletrônicos comercializados no mercado interno de uso doméstico 

do ano-base de 2018. 

Ainda no Anexo II do Decreto nº 10.240/2020, é definida a quantidade de cidades 

atendidas pelo sistema por Estado, sendo as metas da Bahia variando de 1 no Ano 1 

(2021) a 23 no Ano 2 (2025). Vale destacar que, conforme prevê o artigo 50, essas metas 

serão submetidas à revisão periódica anual Já no Anexo III, contém uma lista dos 

municípios alvo do sistema de logística reversa, sendo que no Estado da Bahia, foram os 

seguintes: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Itabuna, 

Lauro de Freitas, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Jequié, Barreiras, Alagoinhas, Porto Seguro, 

Simões Filho, Paulo Afonso, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus, Valença, Candeias, Luís 

Eduardo Magalhães, Guanambi, Serrinha e Jacobina. Conforme prevê o artigo 48, cada 

município instalará no mínimo 01 (um) ponto de recebimento a cada 25.000 habitantes. 

Do artigo 16 ao 19 do Decreto nº 10.240/2020 são abordados os aspectos relacionados 

ao financiamento do sistema de logística reversa. O artigo 17 prevê que os recursos 

financeiros para o custeio do sistema de logística reversa poderão ser informados, por 

meio de observação em nota fiscal, no momento da venda do produto eletroeletrônico 

em sua integralidade e sem adição, valor agregado ou cálculo de lucro. No parágrafo 

único desse artigo, diz que os custos e as despesas serão arcados exclusivamente pelo 

consumidor ou pela pessoa que realize o descarte, sem qualquer ônus para as empresas, 

as entidades gestoras ou os participantes do sistema de logística reversa. 

Voltando a Lei nº 12.305/2010, o artigo 35 prevê que ao ser estabelecido o sistema de 

coleta seletiva e a aplicação da logística reversa, os consumidores são obrigados a 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e 

disponibilizar adequadamente os reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. O 

Poder Público Municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que 

participam do sistema de coleta seletiva na forma de lei municipal. 

Com relação aos instrumentos econômicos, o artigo 45 inclui a formação de consórcios 

públicos constituídos nos termos da Lei nº 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar 

a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, a 

prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal. 
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Do artigo 47 a 49 da Lei nº 12.305/2010 são abordadas as proibições em relação a 

destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, dentre elas: 

✓ Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 

✓ Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

✓ Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados para essa finalidade; 

✓ Outras formas vedadas pelo poder público. 

Já nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, são proibidas as seguintes 

atividades: 

✓ Utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; 

✓ Catação, observado o disposto no inciso V do art. 17; 

✓ Criação de animais domésticos; 

✓ Fixação de habitações temporárias ou permanentes; 

✓ Outras atividades vedadas pelo poder público. 

É proibida ainda, a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de 

resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e 

animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou 

recuperação. 

Por fim, ainda de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos é importante 

ressaltar que, sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, 

reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que 

importe inobservância aos preceitos da Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores 

às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998 - Lei de Crimes Ambientais. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi alterada pela Lei Nacional nº 14.026/2020. 

Foi incluída a periodicidade da revisão do plano, de no máximo 10 (dez) anos, como foi 

definido para os planos municipais e regionais de saneamento básico. 

A principal alteração feita por esta lei se refere aos prazos definidos para a disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos (artigo 54), que deverá ser implantada até 

31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado 
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plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua 

sustentabilidade econômico-financeira, obedecendo os seguintes prazos: 

Art. 54 [...] 

I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios 

integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de 

Desenvolvimento (Ride) de capitais; 

II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 

100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para 

Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a 

menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes; 

III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 

50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e 

IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 

50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010 (BRASIL, 2010, grifo 

nosso). 

A lei acrescenta no (artigo 54, parágrafo 2º) que nas situações em que a disposição de 

rejeitos em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras 

soluções, observadas normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão 

competente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais. 

6.1.1.4 Outras Leis e Regulamentos Correlatos 

O tratamento legal do saneamento básico está presente em alguns dispositivos de leis 

ordinárias que não tratam especificamente deste serviço público, mas guardam estreita 

relação com seus objetivos, tais como: 

• Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre diferentes aspectos relacionados com a saúde, entre 

eles o meio ambiente e o saneamento básico; 

• Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos), que estabelece fundamentos, 

princípios, instrumentos, entre outros, necessários a gestão das águas de maneira a 
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garantir seus usos múltiplos, a participação popular, a definição da área de planejamento 

e os usos prioritários; 

• Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de Educação Ambiental), que visa fomentar 

processos voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade;  

• Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) que estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

• Lei nº 11.107/2005 (Lei dos Consórcios), que dispõe sobre normas gerais para a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a 

realização de objetivos de interesse comum, e o seu Decreto Regulamentar nº 

6.017/2007; 

• Lei nº 11.124/2005, que estabelece o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. 

• Resolução da Diretoria Consolidada – RDC nº 222/2018 da ANVISA (Agência Nacional da 

Vigilância Sanitária que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde. 

• Resolução CONAMA nº 358/2005 que dispõe especificamente sobre o tratamento e 

destinação final dos resíduos de serviços de saúde.  

• Resolução CONAMA nº 307/2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil. 

As políticas de saúde, entre elas a Lei Nacional nº 8.080/1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, bem como a Lei 

Nacional nº 9.782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências, formam um grupo de 

instituições que colaboram na garantia da saúde pública e na produção de informações 

para o planejamento do saneamento básico.  

Assim, uma grande contribuição é trazida pelo Programa Nacional de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiágua) que tem como objetivo garantir a 

qualidade e segurança da água para o abastecimento humano no País. O Sistema de 

Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Siságua), 

vinculado ao Vigiágua, tem como objetivo auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde 
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associados à qualidade da água de abastecimento, e armazena informações cadastrais 

sobre os sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água para consumo 

humano, bem como sobre a qualidade da água proveniente de cada uma das formas 

cadastradas, inferida pelos prestadores do serviço, que realizam o controle, e pelos 

órgãos de saúde, que realizam a vigilância (SISÁGUA, 2019). 

Além das leis, é importante, também, observar outros dispositivos relacionados à 

questão ambiental que merecem destaque na gestão desses serviços: 

• Portaria Consolidada nº 5 do Ministério da Saúde, de 5 de setembro de 2017, 

do Ministério da Saúde que consolida as normas sobre as ações e serviços de 

saúde do Sistema Único de Saúde, em seu Anexo XX; 

• Resolução CONAMA nº 357/2005 que “dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes”; 

• Resolução CONAMA nº 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de 

março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA; 

• Resolução CONAMA nº 380/2006 que "retifica a Resolução CONAMA Nº 

375/2006 e define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de 

esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos 

derivados”; 

• Resolução CONAMA nº 377/2006 que “dispõe sobre licenciamento ambiental 

simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário"; 

• Resolução CONAMA nº 413/2009 que “dispõe sobre o licenciamento ambiental 

da aquicultura”. 

Outros instrumentos merecem destaque, tais como as resoluções publicadas durante o 

período de 2007 a 2009, pelo então Ministério das Cidades, hoje compondo o Ministério 

de Desenvolvimento Regional, instituiu por meio do Conselho das Cidades 03 (três) 

resoluções para orientar a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, a 

saber: 
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• Resolução Recomendada n° 32/2007 do Conselho das Cidades – Recomendar 

a realização de uma Campanha Nacional de Sensibilização e Mobilização, visando 

à elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico; 

• Resolução Recomendada n° 33/2007 do Conselho das Cidades – Recomendar 

prazos para a elaboração dos Planos de Saneamento Básico e instituição de Grupo 

de Trabalho para formular proposta de planejamento para a elaboração do Plano 

Nacional de Saneamento Básico; 

• Resolução Recomendada n° 75/2009 do Conselho das Cidades – Estabelece 

orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos 

Planos de Saneamento Básico. 

Todos esses instrumentos legais são adequados para nortear ações que colaboram no 

alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com origem na Declaração 

do Milênio das Nações Unidas e organizado pelo Programa das Nações Unidas para 

Desenvolvimento (PNUD). A Declaração traz uma série de compromissos concretos que, 

se cumpridos nos prazos fixados, deveriam melhorar a qualidade de vida da 

humanidade no século XXI.  

Assim, quando o déficit de acesso aos serviços públicos de saneamento básico se 

constitui um fator de impacto negativo, melhorar esta condição nos municípios se 

mostra relevante na busca da almejada sociedade sustentável e, portanto, a atividade de 

planejamento que se debruce sobre essas questões se mostra um importante 

instrumento rumo a uma sociedade mais equilibrada social, econômica e 

ambientalmente. 

Nesse sentido, de maneira a estabelecer a competência do município na gestão dos 

serviços públicos de interesse local, com a observação de todos os pressupostos legais 

relacionados à área do saneamento, a Constituição Federal deixa claro em seu artigo 30 

que compete aos municípios: 

I - Legislar sobre assuntos de interesse local;  

II - Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  

V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
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VI - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, serviços de atendimento à saúde da população;  

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano; 

(...) (BRASIL, 1988). 

Observados todos esses instrumentos legais, fica claro o dever e a obrigação do poder 

público municipal em ofertar aos cidadãos os serviços públicos de interesse local. 

Obrigação essa que deve estar sustentada pela prática do planejamento de suas ações, 

pela integração entre as áreas afins, pela cooperação entre os entes federados, de 

maneira a garantir a participação e controle social, por meio de acesso a informações e 

viabilizando a participação, com a atenção voltada à promoção da saúde e da cidadania, 

a proteção do meio ambiente, conquistas da sociedade brasileira que devem ser 

valorizadas e aplicadas rumo à universalização dos direitos sociais e, consequentemente, 

do saneamento básico. 

6.1.2 Esfera Estadual 

Na esfera Estadual, destaca-se a Constituição do Estado da Bahia, a Política Estadual de 

Saneamento Básico (Lei Estadual nº 11.172/2008), a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos (Lei Estadual nº 12.932/2014), a lei que cria as Microrregiões de Saneamento 

Básico (Lei Complementar nº 48/2019) e outras leis, conforme descrito a seguir. 

6.1.2.1 Constituição do Estado da Bahia 

A Constituição do Estado da Bahia, publicada em 05 de outubro de 1989, apresenta em 

seu artigo 11 as competências do Estado. Entre os dezenove incisos, destaca-se o inciso 

IX, que atribui ao Estado do dever de “promover a construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico”. Portanto, fica claro que as ações 

relacionadas à política pública da habitação devem ser articuladas com a de saneamento 

básico, cabendo ao Estado viabilizá-las. 

Ainda nesse contexto de intersetorialidade, no artigo 235 da Constituição do Estado da 

Bahia, são definidas as diretrizes para as ações e serviços em saúde pública, integrantes 

do Sistema Único de Saúde, dentre elas a “integração das ações de saúde, saneamento 
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básico e ambiental”, conforme inciso III. No trecho em destaque nota-se o caráter 

indissociável entre as medidas de saúde e saneamento, inclusive, na sua forma mais 

abrangente, o saneamento ambiental. 

Uma outra importante atuação da saúde e que se relacionam com o saneamento básico, 

diz respeito à vigilância da qualidade da água que, de acordo com o artigo 238, trata de 

uma das competências dos Sistema Único de Saúde: 

(...) 

VI - participar da formulação de política e de execução das ações de 
saneamento básico e propiciar ao público abastecimento de água no 
melhor índice de potabilidade, assegurando adequada fluoretação, 
quando necessária; 

(...) (BAHIA, 1989) 

Atualmente, os padrões de potabilidade da água para consumo humano são 

estabelecidos por meio de portaria do Ministério da Saúde, como é o caso da Portaria de 

Consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017, que em seu Anexo XX trata sobre o 

controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, revogando a Portaria nº 2.914/2011. 

A Constituição do Estado da Bahia reserva um capítulo (Capítulo IX) específico que trata 

sobre o saneamento básico em quatro artigos. O primeiro artigo do capítulo, o artigo 

227, assegura o todos o direito pelo saneamento, o relaciona com a saúde pública e o 

define, como pode ser observado na reprodução a seguir:  

Art. 227 - Todos têm direito aos serviços de saneamento básico, 
entendidos fundamentalmente como de saúde pública, compreendendo 
abastecimento d'água, coleta e disposição adequada dos esgotos e do 
lixo, drenagem urbana de águas pluviais, controle de vetores 
transmissores de doenças e atividades relevantes para a promoção da 
qualidade de vida (BAHIA, 1989). 

Nessa definição, o conceito de saneamento básico vai além dos quatro componentes 

defimidos pela Lei Nacional nº 11.445/2007, uma vez que incorpora o controle de 

vetores transmissores de doenças e as atividades relevantes para a promoção da 

qualidade de vida. 

A Constituição cria no artigo 229 a instância de controle social para o saneamento básico 

no Estado da Bahia, o Conselho Estadual de Saneamento Básico (Cesb), definido como 

órgão deliberativo e tripartite, com representação do Poder Público, associações 
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comunitárias e associações e entidades profissionais ligadas ao setor de saneamento 

básico. Esse ente é responsável por formular a política e o Plano Estadual de Saneamento 

Básico. 

Como uma forma de assegurar a sustentabilidade econômico-financeira na prestação 

dos serviços de saneamento básico, no artigo 230, a lei magna do Estado faculta aos 

órgãos públicos a cobrança de taxas ou tarifas, desde que não seja um impeditivo ao 

acesso universal, sejam progressivas, visem reduzir o desperdício e atendam a diretrizes 

de promoção da saúde pública. 

6.1.2.2 Política Estadual de Saneamento Básico 

A partir do das diretrizes fixadas na constituição do Estado da Bahia e da Lei Nacional nº 

11.445/2007, formou-se as bases para formulação da Lei Estadual nº 11.172, de 01 de 

dezembro de 2008, que institui princípios e diretrizes da Política Estadual de 

Saneamento Básico, disciplina o convênio de cooperação entre entes federados para 

autorizar a gestão associada de serviços públicos de saneamento básico. 

O artigo 4º da lei apresenta o conceito de saneamento, alinhado com o definido pela 

Constituição Estadual, incluindo o controle de vetores e reservatórios de doenças: 

Art. 4º - O Saneamento Básico é constituído pelos serviços, 
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo das 
águas pluviais urbanas, ações de combate e controle a vetores e 
reservatórios de doenças, e atividades relevantes para a promoção da 
saúde e da qualidade de vida (BAHIA, 2008). 

Ainda no artigo 4º, o parágrafo 1º define o serviço público de saneamento básico como 

de caráter essencial e, no parágrafo 2º, a gestão é fortalecida quando é dado o destaque 

de que deve ser conduzida adequadamente por meio do planejamento, regulação e 

fiscalização, funções submetidas ao controle social. Com isso, nota-se que os 

instrumentos de gestão são fortalecidos enquanto formas de garantir a eficiência e 

qualidade dos serviços e a visão do saneamento básico como um direito social é 

evidenciado e valorizado. 

Alinhado com a Lei Nacional nº 11.445/2007, são estabelecidos os princípios para a 

Política Nacional de Saneamento Básico, no artigo 8º, como a universalização do acesso, 
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integralidade dos serviços de saneamento básico e o controle social. Além desses, a 

Política Estadual inclui os seguintes: 

(...) 

IV - regionalização, consistente no planejamento, regulação, fiscalização 
e prestação dos serviços de saneamento em economia de escala e pela 
constituição de consórcios públicos integrados pelo Estado e por 
Municípios de determinada região; 

V - fortalecimento da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - 
Embasa, de forma a viabilizar o acesso de todos aos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive em regime de 
cooperação com os municípios; 

(...) (BAHIA, 2008) 

Portanto, um dos princípios prevê a gestão regionalizada dos serviços públicos de 

saneamento básico visando a economia de escala, facultando, inclusive, a participação do 

Estado. Outro elemento, diz respeito ao fortalecimento da Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento (Embasa). 

A cooperação do Estado da Bahia é detalhada a partir do artigo 9º, onde descreve as 

formas de atuação, como: planejamento da universalização, oferta de meios para a 

fiscalização e regulação, prestação por meio da Embasa, execução de obras e criação de 

programas de desenvolvimento institucional e de capacitação de recursos humanos. 

A lei ainda cria o Sistema Estadual de Saneamento Básico, no artigo 10, composto pelo 

Conselho Estadual das Cidades, Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e órgãos 

executores. No artigo 11, fica instituído o Sistema de Estadual de Informações em 

Saneamento Básico. 

Com relação ao planejamento dos serviços públicos de saneamento básico, os 

estabelecidos os como instrumentos, o Plano Estadual de Saneamento Básico, planos 

regionais de saneamento básico e o apoio técnico e financeiro do Estado por meio da 

Sedur na elaboração de planos municipais (artigo 12, incisos I, II e III). 

Nesse contexto, vale destacar que muitas atribuições direcionadas à Sedur foram 

transferidas à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), quando da sua 

criação, em 11 de dezembro de 2014, por meio da Lei Estadual nº 13.204. O Decreto nº 

16.655, de 22 de março de 2016, artigo 1º, define como finalidade da secretaria 

“fomentar, acompanhar e executar estudos e projetos de infraestrutura hídrica, bem como 
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formular e executar a Política Estadual de Saneamento Básico, à exceção dos componentes 

manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas”. De acordo com o mesmo 

decreto, artigo 4º, a Sedur “passa a ter por finalidade formular e executar a Política 

Estadual de Desenvolvimento Urbano e de Habitação de Interesse Social e o manejo de 

resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas, bem como a assistência técnica aos 

Municípios”. 

A fim de atender ao previsto na Lei nº 11.445/2007, e garantir o acompanhamento das 

ações de saneamento básico, o estado da Bahia criou a Comissão Reguladora de 

Saneamento básico - CORESAB, atual Agência Reguladora de Saneamento Básico – 

AGERSA, criada pela Lei nº 12.602, de 29 de novembro de 2012. 

Destaca-se que ainda não foi instituído o decreto regulamentador da Política nem 

elaborado o Plano Estadual de Saneamento Básico, caracterizando tais pontos como 

alguns dos entraves à implementação. 

6.1.2.3 Política Estadual de Resíduos Sólidos 

A Lei Estadual nº 12.932, de 7 de janeiro de 2014, institui a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos (PERS), dispõe sobre seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos, e 

estabelece normas relativas à gestão e ao gerenciamento integrados de resíduos sólidos, 

em regime de cooperação c 

De acordo com o artigo 2º, a Política Estadual de Resíduos Sólidos integra a Política 

Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade (Lei Estadual nº 

10.431/2006) e a Política Estadual de Saneamento Básico (Lei Estadual nº 

11.172/2008). A lei articula-se com as políticas estaduais de educação ambiental, 

recursos hídricos, saúde pública, mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento urbano e promoção da inclusão social. 

Os princípios e diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos, apresentados nos 

artigos 7º e 9º, confirmam àqueles estabelecidos na Política Nacional de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos (Lei Nacional nº 12.305/2010). Dentre as diretrizes, merecem 

destaque a logística reversa, que obriga fabricantes, importadores, distribuidores e 

vendedores a fazerem o recolhimento de embalagens usadas, e a sustentabilidade e o 

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 
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manejo de resíduos sólidos, assegurados, sempre que possível, mediante remuneração 

pela sua cobrança. 

Entre os objetivos apresentados no artigo 8º, destaca-se a priorização de ações 

direcionadas a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, devendo ser observada 

essa ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento integrados de resíduos sólidos. 

Assim como a Lei Nacional nº 12.305/2010, a PERS em seu artigo 12 apresenta a 

classificação dos resíduos sólidos quanto à origem da atividade e quanto à 

periculosidade. Destaca-se como elemento inovador, os resíduos cemiteriais, definidos 

como aqueles “gerados nos cemitérios, subdivididos em humanos e não humanos, 

resultantes da exumação dos corpos e da limpeza e manutenção periódica dos cemitérios” 

(inciso I, alínea l). 

Os instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos são definidos no artigo 13, 

incisos de I a XI, dos quais se destacam: o Plano de Resíduos Sólidos, o Sistema Estadual 

de Informações de sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o Sistema Estadual de 

Informações de Saneamento Básico, Sistema Estadual de Informações de Ambientais e 

de Recursos Hídricos (SEIA), a coleta seletiva e o sistema de logística reversa, e a 

educação ambiental. 

Entre esses instrumentos, o artigo 17 dispõe sobre o Plano de Resíduos Sólidos, que têm 

como objetivo de disciplinar os diferentes fluxos de resíduos, os agentes envolvidos nas 

diversas etapas de gerenciamento, assim como a regulação, o monitoramento, a 

avaliação, a fiscalização, o aperfeiçoamento, a prestação dos serviços e o controle social 

das ações de intervenção neles propostas. Os Planos de Resíduos Sólidos são: 

I - o Plano Estadual de Resíduos Sólidos; 

II - os Planos Regionais de Resíduos Sólidos; 

III - os Planos Microrregionais de Resíduos Sólidos e os Planos de 

Resíduos Sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; 

IV - os Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos; 

V - os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

VI - os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (BAHIA, 2008). 
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A necessidade de elaboração do instrumento de planejamento a nível municipal, o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, também é definida na Política 

Estadual de Resíduos Sólidos. 

No Título III inicia-se a abordagem sobre as responsabilidades, a saber: dos geradores e 

do poder público, e a responsabilidade compartilhada abrangendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

Entre as proibições, o artigo 62, ficam definidas as seguintes formas de destinação ou 

disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, a saber: 

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos 

hídricos, salvo descartes licenciados pelo órgão ambiental 

competente ou vigilância sanitária; 

II - lançamento in natura, a céu aberto, excetuados os resíduos de 

mineração; 

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou 

equipamentos não licenciados para essa finalidade; 

IV - outras formas vedadas pela legislação ambiental, pela 

vigilância sanitária e agropecuária (BAHIA, 2008). 

A PERS, que ainda não foi regulamentada, integra a Política Estadual de Meio Ambiente e 

de Proteção à Biodiversidade, instituída pela Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, 

e a Política Estadual de Saneamento Básico, instituída pela Lei nº 11.172, de 01 de 

dezembro de 2008. 

6.1.2.4 Lei de Criação da Agersa 

A fim de atender ao previsto na Lei Nacional nº 11.445/2007 e garantir o 

acompanhamento das ações de saneamento básico, o estado da Bahia criou a Comissão 

Reguladora de Saneamento Básico (Coresab). 

Com a sansão da Lei nº 12.602, de 29 de novembro de 2012, a Coresab foi substituída 

pela Agência Reguladora de Saneamento Básico (Agersa), absorvendo todas as suas 

funções, acervo, estrutura e responsabilidades.  
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A Agersa é caracterizada como uma autarquia sob regime especial, vinculada atualmente 

a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs) do Estado da Bahia, e tem 

como objetivo o exercício da regulação e da fiscalização dos serviços públicos de 

saneamento básico, dentro dos limites legais e com os municípios que firmarem 

convênio com ela. 

Entre suas diversas competências, esta agência deve promover e zelar pelas diretrizes 

estabelecidas na Política Estadual de Saneamento Básico instituída pela Lei Estadual nº 

11.172/2008, estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários, revisar as tarifas aplicadas ao abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, além de fiscalizar a prestação destes serviços. O artigo 3º 

acrescenta, informando que compete à Agersa: 

I  editar seu Regimento Interno; 

II  administrar seus bens; 

III  administrar o seu quadro de pessoal; 

IV  arrecadar e aplicar suas receitas, inclusive o quantum recebido pelo 
exercício da regulação, controle e fiscalização, retribuição relativa às 
suas atividades; 

V  celebrar convênios, acordos, contratos e instrumentos equivalentes; 

VI  estabelecer cooperação com órgãos ou entidades dos Estados ou do 
Distrito Federal para o adequado exercício de suas competências; 

VII – realizar audiências e consultas públicas; 

VIII - divulgar anualmente relatório detalhado das atividades realizadas, 
indicando os objetivos e resultados alcançados (BAHIA, 2012) 

A Agersa possui como estrutura básica o Conselho Deliberativo, composto pelos 

integrantes da câmera técnica de saneamento básico do Conselho Estadual das Cidades 

da Bahia; a Diretoria, que está dividida em geral, de normatização e de fiscalização; e a 

Ouvidoria, órgão autônomo, sem vinculação hierárquica com o Conselho Consultivo ou 

com a Diretoria. 

6.1.2.5 Lei de Ligação de Efluente à Rede Pública de Esgotamento Sanitário 

A Lei Estadual nº 7.307, de 23 de janeiro de 1998, dispõe sobre a ligação de efluentes à 

rede pública de esgotamento sanitário, regulamentada pelo Decreto nº 7.765, de 08 de 

março de 2000. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_de_Desenvolvimento_Urbano_do_Estado_da_Bahia
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No artigo 1º torna obrigatória a ligação dos efluentes sanitários dos imóveis, de 

qualquer natureza, à rede de esgotamento sanitário, quando implementada pelo Poder 

Público. 

No artigo 3º proíbe a ligação de esgotos à rede pública de águas pluviais, nos 

logradouros com rede coletora instalada.  

Além disso, apresenta as competências dos órgãos encarregados do controle e 

fiscalização, bem como as infrações e penalidades para o infrator, como advertência, 

multa, interdição ou interrupção do fornecimento. 

A lei em análise é fundamental para dirimir algumas dívidas da população e resistência 

destas em ligar os esgotos à rede pública, principalmente devido a necessidade da 

cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgotos domésticos. 

6.1.2.6 Lei das Microrregiões de Saneamento Básico 

A Lei Complementar nº 48, de 10 de junho de 2019, institui as Microrregiões de 

Saneamento Básico do Algodão, da Bacia do Paramirim, da Bacia do Velho Chico, da 

Bacia do Rio Grande, da Chapada Diamantina, do Extremo Sul, de Irecê, do Litoral Norte 

e Agreste Baiano, do Litoral Sul e Baixo Sul, do Médio Sudoeste da Bahia, do Piemonte-

Diamantina, do Piemonte do Paraguaçu, do Recôncavo, do São Francisco Norte, do 

Semiárido do Nordeste, do Sisal-Jacuípe, da Terra do Sol, de Vitória da Conquista e do 

Portal do Sertão. 

Essas microrregiões têm por finalidade exercer as competências relativas à integração 

da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum 

compreendidas pelo planejamento, regulação, fiscalização e prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico. Segundo o artigo 4º as competências são: 

I - aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse regional, na área 
de saneamento básico, compatibilizando-os com os objetivos do Estado 
e dos Municípios que a integrem, bem como fiscalizar e avaliar sua 
execução; 

II - apreciar planos, programas e projetos, públicos ou privados, 
relativos à realização de obras, empreendimentos e atividades na área 
de saneamento básico que tenham impacto regional; 
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III - aprovar e encaminhar, em tempo útil, propostas regionais na área 
de saneamento básico, como sugestões ao Plano Plurianual, à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual; 

IV - comunicar aos órgãos ou entidades federais que atuem na unidade 
regional as deliberações acerca dos planos relacionados com os serviços 
na área de saneamento básico (BAHIA, 2019). 

De acordo com a Lei, a estrutura de governança das microrregiões de saneamento básico 

é constituída por uma autarquia intergovernamental, cuja instância máxima é o 

Colegiado Microrregional, composto por um representante de cada Município que a 

integra e por um representante do Estado da Bahia, presidido pelo governador ou, na 

sua ausência e impedimento, o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do 

Estado. De acordo com o artigo 9º, as atribuições do Colegiado Microrregional consistem 

em: 

I - instituir diretrizes sobre o planejamento, a organização e a execução 
de funções públicas de interesse comum, a serem observadas pelas 
Administrações Direta e Indireta de entes da Federação integrantes da 
Microrregião; 

II - deliberar sobre assuntos de interesse regional, em matérias de maior 
relevância, nos termos do Regimento Interno; 

III - especificar os serviços públicos de interesse comum, bem como, 
quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus 
respectivos responsáveis; 

IV - aprovar os planos microrregionais e, quando couber, os planos 
intermunicipais ou locais; 

V - definir a entidade reguladora responsável pelas atividades de 
regulação e de fiscalização dos serviços públicos de interesse comum, 
bem como estabelecer as formas de prestação destes serviços; 

VI - propor critérios de compensação financeira aos Municípios da 
Microrregião que suportem ônus decorrentes da execução de funções ou 
serviços públicos de interesse comum; 

VII - autorizar Município integrante da Microrregião a, isoladamente, 
promover licitação ou contratar a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, ou atividades deles integrantes, por meio de 
concessão ou de contrato de programa; 

VIII - elaborar e alterar o Regimento Interno da Entidade 
Microrregional; 

IX - eleger e destituir o Secretário-Geral (BAHIA, 2019). 

A Lei prevê ainda, em seu artigo 15, que enquanto não houver disposição em contrário 

do Colegiado Microrregional, as funções de regulação e de fiscalização dos serviços 
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públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão desempenhadas 

por entidade estadual. 

A normativa fixa prazo de vigência dos planos editados pelos Municípios, referentes ao 

saneamento básico ou a resíduos sólidos, antes da vigência da Lei, pelo período de 24 

(vinte e quatro) meses, podendo permanecer vigentes para além deste prazo, mediante 

resolução do Colegiado Microrregional (artigo 17). 

O município de Caetité faz parte da Microrregião do Algodão, que ainda não possui sua 

entidade microrregional instituída. 

Os regimentos internos provisórios das entidades microrregionais das microrregiões de 

saneamento básico foram aprovados por meio do Decreto Nº 19.337 de 14 de novembro 

de 2019. 

6.1.2.7 Outras Leis Estaduais Correlatas 

Além das leis específicas da área do saneamento básico, outras leis que têm relação com 

o saneamento devem ser observadas para a devida gestão desses serviços. Entre elas: 

• Lei Estadual nº 11.612, de 08 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual 

de Recursos Hídricos, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

• Lei nº 12.056/11, que institui a Política de Educação Ambiental do Estado da Bahia;  

• Lei Estadual nº 11.476/09, que dispõe sobre a criação da Política de Desenvolvimento do 

Turismo Sustentável nas Áreas de Proteção Ambiental do Estado da Bahia;  

• Lei Estadual nº 10.431/06, que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade; 

• Lei Estadual nº 7.799/01, que institui a Política Estadual de Administração dos Recursos 

Ambientais;  

• a Lei Estadual nº 12.050 de 07 de janeiro de 2011, que institui a Política sobre Mudança 

do Clima do Estado da Bahia. 

Todos esses instrumentos legais perseguem princípios, diretrizes e objetivos 

convergindo para a adoção de técnicas e tecnologias preocupadas com as 

sustentabilidades ambientais, energéticas, sociais e culturais, além da valorização da 

participação dos cidadãos nas implementações destas. 
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Agora, a grande motivação e desafio que se estabelece é conceber a prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico de maneira que o compromisso com as futuras 

gerações seja um objetivo claro, que respalde as escolhas dos usuários, as ações dos 

poderes executivos e os conteúdos dos instrumentos regulatórios e do planejamento da 

área do saneamento básico. 

6.1.3 Esfera Municipal 

O município de Caetité possui um arcabouço legal que versa sobre questões de 

saneamento básico e meio ambiente nos limites de seu território, conforme apresenta-se 

a seguir. 

6.1.3.1 Estrutura Administrativa 

A Lei nº 774, de 31 de dezembro de 2013 (CAETITÉ, 2013), dispõe dobre a nova 

estrutura administrativa do município, e dá outras providências. De acordo com o 

disposto no art. 2 a gestão do serviço público municipal obedecerá aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade eficiência e publicidade dos 

seus atos e também as seguintes diretrizes: 

I - Adotar critérios de eficiência, racionalidade e agilidade na prestação 
de serviços públicos, de modo a garantir aos seus usuários uma 
prestação de boa qualidade a um menor custo;  

II - Descentralizar serviços, visando o atendimento direto e imediato à 
população, com redução de custos, eliminação de controles superpostos 
e imposição de deslocamentos desnecessários;  

III - Adotar mecanismos que favoreçam a articulação, integração e 
complementaridade entre os setores públicos do próprio Município, do 
Estado, da União dos outros Municípios e o setor privado, bem como a 
construção de parcerias com a sociedade nos seus diferentes segmentos 
e a cooperação com organismos internacionais e estrangeiros (CAETITÉ, 
2013).  

A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais guardarão inteira 

consonância com os planos e programas do Governo do Estado e dos Órgãos da 

Administração Federal.  Este planejamento, mediante elaboração de planos de governo e 

de desenvolvimento do município, o deverão resultar do conhecimento objetivo da 

realidade do município em termos de problemas, limitações, possibilidades e 

potencialidades, e compor-se-ão de diretrizes gerais de desenvolvimento, definindo 
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objetivos, metas e políticas globais e setoriais da Administração Municipal (CAETITÉ, 

2013). 

A estrutura da administração está organizada por órgãos, subordinados diretamente ao 

Prefeito, conforme apresenta-se na Figura 107. 

Figura 107 – Estrutura Administrativa do município de Caetité/BA 

   
Fonte: CAETITÉ, 2013. 

A organização da Admnistração Municipal, para fins de execução de seus objetivos e 

suporte proporcionado pelas ações de governo, terá a seguinte estrutura: 

I – Órgãos de Assessoramento.  

1 – Gabinete do Prefeito  
2 – Gabinete do Vice-Prefeito  
3 – Assessoria Jurídica  
4 – Diretoria de Comunicação  
5 – Controladoria  
6 – Diretoria de Fomento e Apoio Municipal - DIFAM  
7 – Departamento de Trânsito  

 

II – Órgãos Auxiliares (Atividades Meio).  

1 – Controladoria Geral do Município.  
2 – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.  

 

III – Órgãos de Administração Específica (Atividades Fins).  

1 – Secretaria Municipal de Educação;  
2 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;  
3 – Secretaria Municipal de Saúde;  
4 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;  
5 – Secretaria Municipal de Serviços Públicos;  
6 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;  
7 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública;  
8 – Secretaria Municipal de Recursos Hídricos;  
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9 – Secretaria Municipal de Relações Institucionais.  
 

IV – Órgãos Colegiados de Assessoramento.  

1 – Comissão Permanente de Licitações – COPEL  
2 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA  
3 – Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis - COMAI  
4 – Conselho Municipal de Saúde  
5 – Conselho Municipal de Assistência social  
6 – Conselho Municipal de Educação  
7 – Conselho Municipal de Cultura  
8 – Conselho Municipal de Alimentação Escolar 
9 – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  
10 – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica  
11 – Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente  
12 – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional  
13 – Conselho Municipal de Defesa Civil  
14 - Conselho Municipal da Cidade  
15 - Outros que vierem a ser criados. 

 

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito 

Órgão central de direção da Administração, encarregado de coordenar a relação do 

Prefeito Municipal de Caetité com o Poder Legislativo, autoridades político-

administrativas, entidades públicas e privadas, demais órgãos e unidades da 

administração municipal, associações de classe e municípios em geral, bem como 

coordenar as atividades políticas do Prefeito Municipal.  

A Controladoria Geral do Município tem por finalidade a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e 

economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela 

Administração.  

A Assessoria Jurídica do Município, segundo art. 20, tem a incumbência de exercer o o 

assessoramento ao Poder Executivo Municipal no estudo, interpretação e solução e das 

questões Jurídico administrativas  

Ressalta-se que ao Gabinete do Vice-Prefeito, incumbe prestar assistência e 

assessoramento direto e imediatos ao Prefeito Municipal em suas relações político-

administrativas com os Munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas e associações 
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de classe e assessorar o Prefeito Municipal nas missões por ele delegadas (CAETITÉ, 

2013). 

Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Finanças  

As atribuições desta secretaria são: prestar assessoramento ao Prefeito Municipal em 

matéria de Planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação das atividades 

desenvolvidas pelo Poder Público Municipal. Compete ainda a esta pasta a função de 

elaborar, atualizar e promover a execução dos planos municipais de desenvolvimento, 

bem como de elaborar projetos, estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento 

das políticas estabelecidas pelo Governo Municipal. 

Na área de finanças, cabe a esta secretaria a atribuição de elaborar, em colaboração com 

os demais órgãos da Administração Municipal, a proposta orçamentária anual e de 

orçamento plurianual de investimento de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

Governo Municipal (CAETITÉ, 2013).  

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

Possui a finalidade de promover o levantamento dos problemas de saúde da população 

do Município, a fim de identificar as causas e combater as doenças com eficiências. 

Algumas das importantes competências da SMS, conforme art. 28, são: manter estreita 

coordenação com os órgãos de saúde do Estado e da União, visando ao atendimento dos 

serviços de assistência médico-social e de defesa sanitária do Município; administrar as 

unidades de saúde existente no Município, promovendo atendimento de pessoas 

doentes e das que necessitarem dos socorros imediatos; promover e desenvolver, no 

âmbito municipal, as atividades de higiene, vigilância e fiscalização sanitária; e 

promover a execução de ações dirigidas ao controle e vigilância de zoonoses no 

Município, bem como de vetores e roedores. 

Dentro da Secretaria de Saúde, compete a Vigilância Epidemiológica do município de 

Caetité o cuidado aos portadores de agravos de notificação compulsória, tendo como 

objetivo avaliar a situação de saúde da população local à partir dos dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – SINAN. Com isso busca-se a garantia de acesso, 

resolutividade e humanização no atendimento desses agravos e a promoção de ações 

preventivas (CAETITÉ, 2017).  
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Secretaria Municipal de Educação  

As competências gerais desta secretaria são: organizar, supervisionar, pesquisar e 

planejar as atividades de ensino no Município; desenvolver programas de orientação 

pedagógica, buscando o aperfeiçoamento do professorado municipal dentro das 

diversas especialidades com o objetivo de aprimorar a qualidade do ensino; e realizar 

convênios com o Estado e a União no sentido de definir uma política de ação na 

prestação do ensino, tornando mais eficaz a aplicação dos recursos públicos destinados 

à educação.   

A Lei nº 789, de 22 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação 2015 a 

2025,e a publicação 85/2013 que disponibiliza o referido plano na íntegra, dispõe sobre 

a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Figura 

108.  
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Figura 108 – Estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação – Caetité/BA 

 
 Fonte: PMC, Caetité, 2017. 

O município de Caetité criou, por meio da Lei nº.  553, de 26 de março de 2002, o 

Conselho Municipal de Educação, órgão constitutivo do Sistema Municipal de Educação. 

Esse conselho tem como finalidade: estabelecer e compatibilizar a política educacional 

do município, de acordo com as diretrizes traçadas pela União, pelo Estado, exercendo 

as funções normativas, consultivas, fiscalizadoras e deliberativas na área da educação 

municipal.  
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A educação municipal ainda é fiscalizada e normalizada pelos Colegiados Escolares, 

Conselho de Alimentação Escolar e Câmara de Vereadores 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Conforme disposto no art. 32 da presente lei, este órgão tem a competência de executar 

atividades concernentes à construção de obras públicas municipais e instalações para a 

prestação de serviços à comunidade. São ainda finalidades desta secretaria: fiscalizar o 

cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; manter, em 

coordenação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente o equilíbrio ecológico do 

Município, executando obras de combate à poluição em seus diversos aspectos; elaborar 

programas para a implantação e expansão de rede de esgotamento sanitário em toda a 

zona urbana da Cidade e parte externa da periferia; e Planejar e executar Obras, de 

serviços públicos e engenharia, tais como conservação de vias e logradouros urbanos. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública 

De acordo com o Art. 38 da lei que dispõe sobre a nova estrutura administrativa 

municipal, a secretaria de meio ambiente e limpeza pública tem por finalidade a 

execução da política municipal de preservação do meio ambiente, mediante o combate à 

poluição e preservação do meio ambiente em ações integradas com as demais esferas de 

governo.  

Cabe a esta pasta as atividades de fiscalização e licenciamento ambiental, por meio do 

Programa Gestão Ambiental Compartilhada, a partir de analises processuais com vista a 

emissão de atos administrativos autorizativos para funcionamento de empreendimentos 

de impactos locais. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, as análises de 

alvarás também são submetidas a apreciação do corpo técnico da secretaria municipal 

de meio ambiente, objetivando a analise quanto ao zoneamento e áreas especiais 

definido no Plano de Desenvolvimento do Município de Caetité. 

Quanto as atividades de limpeza pública, compete a pasta: efetuar a coleta dos resíduos 

sólidos (lixo) residencial, hospitalar e das vias urbanas; fiscalizar a remoção dos 

resíduos industriais, comerciais, de demolições e de resíduos de quintal; implantação do 

“Programa de Beneficiamento, Reciclagem e Coleta Seletiva de Lixo”; e coordenar e 

articular com outros municípios da região a implantação, via Consórcio Público, a 
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implantação do aterro sanitário, em conformidade com as exigências técnicas definidas 

nas normas pertinentes. 

No âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Lei nº 809, de 19 de setembro 

de 2016, é criado o Conselho Municipal de Conservação de Defesa do Meio Ambiente 

(CODEMAC). O CODEMAC é um órgão colegiado de assessoramento, de natureza 

permanente, com caráter normativo, consultivo, deliberativo, propositivo, licenciador, 

fiscalizador e recursal e de assessoramento da secretaria em questões relacionadas ao 

equilíbrio ecológico, ao combate às agressões do meio ambiente e promoção da melhoria 

da qualidade de vida, e integra o Sistema Estadual de Defesa do Meio Ambiente. 

Das finalidades do CODEMAC, cita-se: Coordenar a formulação e a execução da política 

ambiental do Município, propondo e/ou elaborando as diretrizes, normas e medidas 

necessárias à proteção ambiental; apresentar estratégias, instrumentos e 

recomendações voltados para o desenvolvimento sustentável; e analisar e opinar, 

sempre que julgar pertinente, sobre o licenciamento de atividades e projetos de 

empreendimentos com possibilidade de impacto no ambiente, em consonância com os 

Órgãos Setoriais competentes da Administração Municipal (CAETITÉ, 2013). 

A composição do COMDEMA é tripartite e paritária, com 12 (doze) membros titulares 

representantes do Poder Público, da Sociedade Civil e do Setor Econômico do município. 

O mandato dura dois anos, com a possibilidade de reeleição uma única vez, sendo 

prestado de forma gratuita por ser considerado um serviço de relevância ao município. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMAS) 

É de responsabilidade desta secretaria, coordenar atividades objetivando a ampliação de 

empregos e geração de rendas no âmbito municipal, executar as atividades relativas aos 

serviços sociais e de desenvolvimento comunitário a cargo do município e coordenar as 

ações dos órgãos públicos e entidades privadas na solução dos problemas sociais da 

comunidade urbana e rural conforme, art. 30 da Lei nº 774/2013.  

São unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social: 

• Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); 

• Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); 
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Dos órgãos colegiados, tem-se instituídos: 

• Conselho Municipal de Assistência Social; 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Lei Municipal Nº 

559, de 29 de maio de 2002, alterada pela Lei Municipal Nº 697, de 07 de abril de 

2010); 

• Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (Lei Nº 713 de 11 de novembro de 

2010); 

• Conselho Municipal de Habitação de Caetité 

O Conselho Municipal de Habitação de Caetité foi instituído pela Lei nº 687 de 29 de 

setembro de 2009, órgão com funções fiscalizadoras, consultivas e informativas. De 

acordo com o Art. 2º da referida lei, Compete ao Conselho Municipal de Habitação de 

Caetité, dentre outras ações, desenvolver estudos, propor medidas que visem à 

integração dos assentamentos precários ao tecido urbano, através de programas de 

regularização fundiária - urbanística e jurídica - e do desenvolvimento de projetos 

sociais de geração de trabalho, renda e capacitação profissional nestas áreas; a 

articulação da política habitacional às demais políticas sociais, ambientais e econômicas; 

a integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano e ao Plano 

Diretor; e o apoio à implantação dos instrumentos da política urbana previstos no 

Estatuto da Cidade atendendo ao princípio constitucional da função social da cidade e da 

propriedade. 

Secretaria Municipal de Recursos Hídricos 

De acordo com o Art. 41 da Lei 774/2013, a Secretaria Municipal Recursos Hídricos tem 

por finalidade promover, coordenar e incentivar políticas públicas de gestão dos 

Recursos Hídricos no âmbito do Município; elaborar a política municipal de implantação 

e manutenção dos sistemas de captação e fornecimento de água potável às comunidades 

urbanas e rurais; e atuar conjuntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e demais 

órgãos estaduais e federais afins, na implantação das políticas de preservação 

revitalização das nascentes de riachos e cursos d’água em todo o Município. 

Compete a esta pasta realizar programas de capacitação e de educação dos usuários dos 

sistemas de captação de água quanto aos meios de economizar e de otimizar os recursos 

hídricos. Além disso, a Secretaria Municipal Recursos Hídricos deve zelar pela qualidade 
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da água utilizada pelas comunidades rurais e urbanas, implantando e gerindo sistemas 

de tratamento (SSAA) e de dessalinização de águas provenientes de poços tubulares e de 

outras fontes (CAETITÉ, 2013). 

6.1.3.2 Lei Orgânica  

A Lei Orgânica do Município de Caetité, datada de 05 de abril de 1990, garante aos 

habitantes locais diversos direitos sociais, que de alguma forma estão relacionados com 

o saneamento básico, dentre eles o direito à educação, à saúde, à habitação, à assistência 

social e ao meio ambiente equilibrado. 

Dos princípios fundamentais da Lei Orgânica, é importante destacar o artigo 3º e seu 

respectivo parágrafo único:  

Art. 3° - O Município, objetivando integrar a organização, planejamento 
e a execução de funções públicas de interesse regional comum, poderá 
associar-se aos demais Municípios limítrofes.  
Parágrafo Único – O Município de Caetité poderá, mediante lei, firmar 
convênios, consórcios, parcerias, com instituições públicas, privadas ou 
entidades representativas da comunidade, bem como associações de 
moradores, autarquias estaduais ou federais e órgãos congêneres sem 
fins lucrativos, com a União, os Estados ou Municípios para 
planejamento, execução de leis, projetos, serviços ou decisões com 
prévia autorização do poder legislativo. (CAETITÉ, 1990). 

Segundo Funasa (2017) os consórcios públicos podem, portanto, assumir as funções de 

planejamento, regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, 

apoiando os municípios na realização dessas funções de acordo com o que estabelece a 

Lei nº 11.445/2007.  

O Art. 7 da referida lei, versa que compete ao Município promover a limpeza das vias e 

logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de outros 

detritos e resíduos de qualquer natureza. 

No que concerne o desenvolvimento urbano, segundo o Art. 167, a política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, têm por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes. Destacando-se: 

§1º- O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.  
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§2º- A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressão no plano 
diretor.  
§3º- As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e 
justa indenização em dinheiro.  
§4º- As áreas de interesse turístico, histórico e urbanístico colocadas 
sob proteção especial do Poder Público, terão as condições de utilização 
e ocupação estabelecidas em legislação própria, incluindo-se entre as 
obrigações de seus proprietários e usuários:  

I - conservar os prédios de valor histórico;  
II - reparar, repor ou restaurar os prédios de valor histórico 
danificados pela sua má utilização; 
IV - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente 
natural e cultural; 
V - a criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, 
ambiental, turístico e de utilização pública (CAETITÉ, 1990). 

O Capítulo IV é dedicado especificamente ao Meio Ambiente, cujo artigo 172 

praticamente replica o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, afirmado que “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à comunidade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

O § 1º do artigo 172, destaca que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético; 

III - definir espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio 
ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de 
espécies ou submetem os animais a crueldade. 

Mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, com o objetivo de 

cumprir seu dever de promover a saúde como direito de todos os munícipes, o Art. 147 

estabelece que o Município promoverá por todos os meios ao seu alcance: 

I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, 
educação, transporte e lazer;  

II - respeito ao meio ambiente e controle de poluição ambiental;  

III - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às 
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem 
qualquer discriminação. 

Acerca de concessões e permissões, o Art. 126 estabelece que “A concessão ou a 

permissão de serviço público somente será efetivado com autorização da Câmara 

Municipal e mediante contrato, precedido de licitação” (CAETITÉ, 1990). Sendo que, de 

acordo com o §2º do mesmo artigo, os serviços concedidos ou permitidos ficarão 

sujeitos à regulamentação e à fiscalização da Administração Municipal, cabendo ao 

Prefeito Municipal aprovar as tarifas respectivas. 

O Art. 127 versa que os usuários estarão representados nas entidades prestadoras de 

serviços públicos na forma que dispuser a legislação municipal, assegurando-se sua 

participação em decisões relativas a: 

I - planos e programas de expansão dos serviços;  

II - revisão da base de cálculo dos custos operacionais;  

III - política tarifária;  

IV - nível de atendimento da população em termos de quantidade e 
qualidade;  

V - mecanismos para atenção de pedidos e reclamações dos usuários, 
inclusive para apuração de danos causados a terceiros.  

Parágrafo Único - Em se tratando de empresas concessionárias ou 
permissionárias de serviços públicos, a obrigatoriedade mencionada 
neste artigo deverá constar do contrato de concessão ou permissão 

No Art. 128 estabelece que as entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, 

pelo menos uma vez por ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em 

especial, sobre planos de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de 
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programa de trabalho. De acordo com o Art. 129, nos contratos de concessão ou 

permissão de serviços públicos, devem estar estabelecidos os direitos dos usuários, 

inclusive as hipóteses de gratuidade. 

As taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis 

prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição é uma competência do município, 

de acordo com o Art. 8 IV b). 

Na lei orgânica municipal não são tratados assuntos específicos para as componentes 

esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais. 

6.1.3.3 Código de Meio Ambiente  

O Código de Meio Ambiente do Município de Caetité/BA, foi instituído pela Lei Municipal 

nº 809, de 19 de setembro de 2016, estabelecida como uma Lei Complementar, em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município. Esta Lei além de institui o código de 

meio ambiente, cria o fundo municipal de preservação do meio ambiente. De acordo com 

artigo 2º, os objetivos são idênticos ao Art. 225 da Constituição Federal e Art. 172 da Lei 

Orgânica Municipal. O Art. 4 estabelece que para alcançar estes objetivos, a Política 

Municipal do Meio Ambiente de CAETITÉ, observará os seguintes princípios:   

I. Exploração e utilização racionais dos recursos naturais, de modo a não 
comprometer o equilíbrio ecológico;  

II. Desenvolvimento local fundamentado na sustentabilidade ambiental, 
social e econômica;  

III. Respeito aos acordos e convenções internacionais, de que o Brasil for 
signatário, sobre matéria ambiental;  

IV. Ação municipal na manutenção da qualidade ambiental, tendo em 
vista o uso coletivo, promovendo a proteção, o controle, a recuperação e a 
melhoria do meio ambiente;  

V. Proteção dos ecossistemas do Município e seus componentes 
representativos, mediante planejamento, zoneamento e controle das 
atividades potencial ou efetivamente degradadoras;  

VI. Controle da produção, da comercialização e da utilização de 
substâncias e artefatos, do emprego de técnicas e métodos que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e do meio ambiente; 

As políticas ambientais de Caetité se fundamentam com base em seus respectivos 

objetivos, princípios, diretrizes e interesses locais, constando no presente diagnóstico os 

elementos substanciais para o saneamento da região. 
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A compreensão do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 

entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade e 

o controle da qualidade ambiental, abrangendo todos os tipos de poluição, além da 

integração do Poder Público com o setor econômico, as Organizações da Sociedade Civil 

e representantes da comunidade, na gestão ambiental do Município são algumas das 

diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente (artigo 5º) e aos quais podemos 

relacionar com as demandas do saneamento. Isto porque, ao ampliar o acesso aos 

serviços de saneamento básico, podem ser reduzidos problemas de saúde pública e 

poluição do meio ambiente, contribuindo para melhoria da qualidade de vida da 

população. 

O Capítulo II dessa Lei, trata sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente, que segundo 

o Art. 5º tem por objetivo organizar, coordenar e integrar as ações dos diferentes órgãos 

e entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta. Integram esse 

sistema:  

I. O Conselho Municipal do Meio Ambiente;  

II. O Órgão Ambiental Municipal (Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Limpeza Pública, criada pela Lei Municipal nº 774, de 31 de 
dezembro de 2013);  

III. Os Órgãos Setoriais da Administração Municipal; 

IV. Fundo de Meio Ambiente  

Parágrafo Único - O Sistema Municipal do Meio Ambiente será 
articulado ao Plano de Desenvolvimento do Município de Caetité - PDM. 
(CAETITÉ, 2016). 

Segundo o § 2º - O Sistema Municipal do Meio Ambiente será organizado e funcionará 

com base nos princípios do planejamento integrado, da coordenação intersetorial e da 

participação das entidades representativas da sociedade civil, cujas atividades estejam 

associadas à conservação e à melhoria do meio ambiente, conforme disposto nesta Lei. 

O Art. 13º lista as competências do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio 

Ambiente - CODEMAC, Órgão colegiado de assessoramento, de natureza permanente, 

com caráter normativo, consultivo, deliberativo, propositivo, licenciador, fiscalizador e 

recursal:  

I. Coordenar a formulação e a execução da política ambiental do 
Município, propondo e/ou elaborando as diretrizes, normas e medidas 
necessárias à proteção ambiental;  
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II. Apresentar estratégias, instrumentos e recomendações voltados para 
o desenvolvimento sustentável;  

III. Analisar e opinar, sempre que julgar pertinente, sobre o 
licenciamento de atividades e projetos de empreendimentos com 
possibilidade de impacto no ambiente, em consonância com os Órgãos 
Setoriais competentes da Administração Municipal;  

IV. Estimular a participação da comunidade no processo de preservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente; V. Promover ampla 
divulgação para a população das informações relativas às questões 
ambientais.  

VII. Acompanhar a execução dos Planos de Recuperação de Áreas 
Degradadas;  

VIII. Sugerir à autoridade competente a instituição de áreas de relevante 
interesse ecológico, ou paisagístico, visando proteger sítios de 
excepcional beleza, asilar exemplares da fauna e da flora, ameaçadas de 
extinção; e proteger mananciais, o patrimônio histórico, artístico, 
cultural, arqueológico e áreas representativas do ecossistema, 
destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas da ecologia;  

IX. Orientar a ação da educação ambiental no Município, visando à 
conscientização e mobilização da comunidade para a proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente, promovendo seminários, 
palestras, estudos e eventos outros; 

X. Buscar subsídios técnicos relacionados à proteção do ambiente junto 
aos diversos segmentos da sociedade.  

XI. Manter intercâmbio com órgãos federais, estaduais e entidades 
privadas, que direta ou indiretamente, exerçam atribuições de proteção 
ambiental;  

XII. Elaborar o programa anual de suas atividades, promovendo a sua 
efetiva execução;  

XIII. Elaborar relatórios anuais das suas atividades desenvolvidas, 
encaminhando-o ao Prefeito Municipal, para fins de conhecimento e 
publicação; XIV. Propor ao Ministério Público a promoção de ação civil 
pública de prevenção e de responsabilidade por danos causados ao Meio 
Ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico;  

XV. Diligenciar, em face de qualquer alteração significativa do Meio 
Ambiente, no sentido de sua apuração, encaminhando parecer aos 
órgãos competentes.  

XVI. Acompanhar e propor ações relacionadas ao saneamento 
básico com vistas a implementação do Plano de Saneamento 
Básico, buscando a melhoria continua dos serviços de 
abastecimento de água, drenagem urbana, esgotamento sanitário e 
gestão dos resíduos sólidos. 
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Os membros integrantes do CODEMAC são representantes de Órgãos Governamentais e 

de Entidades e Órgãos dos diversos segmentos da Sociedade Civil, na forma abaixo 

discriminada: 

I - Representantes de Órgãos Governamentais: 

a) Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 
b) Secretaria Municipal de Educação; 
c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
d) Câmara Municipal de Vereadores. 

II - Representantes da Sociedade Civil: 

e) Entidades Religiosas de Caetité; 
f) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caetité (STRC); 
g) Movimento de Mulheres Camponesas de Caetité; 
h) Federação de Associações do Município de Caetité (FAMC). 

II - Representantes do Setor Produtivo: 

i) Associação das Indústrias de Cerâmica de Caetité (ACESUBA); 
j) Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL; 
k) Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Caetité 

(COOPERCICLI); 
l) Cooperativa de Assessoria Técnica e Educacional para o 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar (COOTRAF). 

O Decreto nº 37, de 11 de setembro de 2019 é o último decreto de nomeação Conselho 

Municipal de Conservação de Defesa do Meio Ambiente. O Conselho é atuante, com 

reuniões periódicas definidas, porém, apesar de possuir competência na temática do 

saneamento poucas são as pautas referentes as componentes do saneamento básico. A 

apreciação de licenças e outros atos administrativos ambientais são os temas mais 

recorrentes analisados e deliberados por este conselho. 

No que concerne as Áreas de Preservação Permanente, o Art. 27 define como espaços de 

preservação permanente, devendo ser cadastradas como espaços territoriais 

especialmente protegidos, as seguintes áreas: 

I. ao longo dos riachos da Pedreira, do Jatobá, do Alegre e do Flor da 
Índia, nas áreas ainda não atingidas por canalizações ou urbanização, do 
Rio São João em toda sua extensão no Município de Caetité, de seus 
afluentes, e dos rios da vertente da Bacia do rio S. Francisco, dentro dos 
limites do Município de Caetité e de qualquer curso d’água, em faixa 
determinada pela legislação federal, desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal; 

II. ao redor das nascentes dos riachos da Pedreira, Jatobá, do Alegre, das 
nascentes existentes no lado Oeste da Serra do Espinhaço e das 
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nascentes de água termal de Água Quente, Sitio do Ouro e as de Brejinho 
das Ametistas; 

A educação ambiental, indispensável para implementação de qualquer política pública é 

abordada na Seção XII, do Capítulo I. Segundo o Art. 57, compete ao Órgão Ambiental 

Municipal, integradamente com outras Secretarias, de acordo com as suas competências, 

a execução de programas e projetos de educação ambiental, visando um comportamento 

comunitário voltado para compatibilizar a preservação e conservação dos recursos 

naturais e do patrimônio cultural com o desenvolvimento sustentável do Município. 

A participação popular, necessários para o efetivo controle social, é estabelecido no Art. 

59 que constituem instrumentos de participação popular na gestão do meio ambiente 

aqueles previstos no Sistema de Gestão Participativa, em especial: 

I – O Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

II – O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

III – A Conferência Municipal de Meio-Ambiente. 

De acordo com o Art. 160, o lançamento de efluentes, direta ou indiretamente, bem 

como a drenagem de águas pluviais e servidas da sede municipal para os rios e 

barragens, deverá obedecer a padrões estabelecidos pela legislação municipal. Neste 

caso, fica proibido qualquer tipo de exploração do leito arenoso, como também a 

ocupação humana e instalação de unidades industriais à montante de qualquer ponto de 

tomada de água para abastecimento de áreas urbanas. Ainda no Art. 160, § 3º, diz que é 

proibido o lançamento de efluentes poluidores em vias públicas, galerias de águas 

pluviais ou valas precárias. 

Salienta-se que todo sistema de coleta de esgotos da sede municipal, incluindo a rede 

implantada pelo próprio Poder Público Municipal, lança, sem nenhum tipo de 

tratamento, todo o esgoto captado nos sistemas de macrodrenagem dos Riachos do 

Alegre, das Pedreiras e do Jatobá. É digno de nota que todos estes mananciais deveriam 

ser cadastrados como espaços territoriais especialmente protegidos, conforme vimos no 

Inciso I do Art. 27 deste Código de Meio Ambiente do Município de Caetité. 

A seção III, do Capítulo III, é destinada aos resíduos sólidos e, de acordo com o Art. 111, 

todos os resíduos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de estabelecimentos 

hospitalares e congêneres, não poderão ser dispostos no solo sem controle e deverão ser 
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adequadamente acondicionados. O Art. 112 estabelece que o solo somente poderá ser 

utilizado para destino final de residuais de qualquer natureza, desde que sua disposição 

seja feita de forma adequada, estabelecida em projetos específicos de transporte e 

destino final, ficando vedada a simples descarga ou depósito. 

Em seu Art. 114 define que resíduos sólidos ou semissólidos de qualquer natureza não 

devem ser colocados ou incinerados a céu aberto, permitindo-se apenas: 

I – a acumulação temporária de resíduos de qualquer natureza, em 
locais previamente aprovados, desde que isso não ofereça riscos à saúde 
pública e ao meio ambiente, a critério das autoridades de controle da 
poluição e de preservação ambiental ou de saúde pública; 

II – a incineração de resíduos sólidos ou semissólidos de qualquer 
natureza, a céu aberto, em situações de emergência sanitária, com 
autorização expressa do CODEMAC; 

Ainda sobre resíduos sólidos, o Art. 115 estabelece que em todo território municipal é 

vedado: 

I – O lançamento de resíduos hospitalares, industriais e de esgotos 
residenciais, sem tratamento, diretamente em rios, lagos e demais 
cursos d’água, devendo os expurgos e dejetos, após conveniente 
tratamento, sofrer controle e avaliação do Órgão Ambiental Municipal, 
quanto aos teores de poluição; 

II – O depósito e destinação final de todos os tipos de resíduos, inclusive 
nucleares e radioativos produzidos fora do seu território; 

Salienta-se que em maio de 2011, a INB – Indústrias Nucleares do Brasil em Caetité, 

recebeu uma carga com 92t de urânio transportada do Centro Experimental de Aramar, 

da Marinha em Iperó (SP). O material, enclausurado em tambores há mais de 30 anos, 

despertou protestos da população local por suspeita de se tratar de lixo radioativo. No 

entanto, informações da empresa apontam que o transporte do material complementar 

foi com o objetivo de contornar a necessidade de importação de urânio de modo a 

cumprir o volume de material a ser enviado a Europa em razão de contratos para o 

enriquecimento. No entanto, apesar de ter sido enviado para beneficiamento e 

enriquecimento, o material transportado precisou ser re-entamborado o que gerou 

resíduos que teve contato com material radioativo: os tambores usados no transporte 

inicial (CORREIO BRAZILIENSE, 2011). Não há informações do que foi feito destes 

resíduos (tambores), e segundo o inciso II do Art. 115 este material radioativo 

produzido fora do seu território não pode ser armazenado em Caetité. 
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O Capítulo VI é destinado ao Saneamento Básico e, em seu Art. 163, estabelece que os 

lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgoto sanitário em 

corpos hídricos deverão ser precedidos de tratamento adequado, ou seja, de tratamento 

com a eficiência comprovada e que não afete os usos legítimos destes recursos hídricos. 

O Art. 164 diz que as edificações somente serão licenciadas, se comprovada a existência 

de redes de esgoto sanitário e de estação de tratamento capacitadas para o atendimento 

das necessidades de esgotamento sanitário a serem criadas pelas mesmas. Sendo assim, 

define nos seus parágrafos: 

§1º Caso inexista o sistema de esgotamento sanitário, caberá ao 
incorporador prover toda a infraestrutura necessária, incluindo o 
tratamento dos esgotos, e à empresa concessionária, a responsabilidade 
pela operação e manutenção da rede e das instalações do sistema.  

§ 2º Em qualquer empreendimento e/ou atividades em áreas rurais e 
urbana, onde não houver redes de esgoto, será permitido o tratamento 
com dispositivos individuais, desde que comprovada sua eficiência, 
através de estudos específicos, utilizando-se o subsolo como corpo 
receptor, desde que afastados do lençol freático e obedecidos os 
critérios estabelecidos na norma da ABNT 7229, que trata da construção 
e instalação de fossas sépticas e disposição dos efluentes finais.  

§ 3º O licenciamento de construção em desacordo com o disposto neste 
artigo ensejará a instauração de inquérito administrativo, para a 
apuração da responsabilidade do agente do Poder Público que o 
concedeu, que poderá ser iniciado mediante representação de qualquer 
cidadão.  

§ 4º Após a implantação do sistema de esgotos, conforme previsto neste 
artigo, a Administração Pública deverá permanentemente fiscalizar suas 
adequadas condições de operação.  

§ 5º A fiscalização será feita pelos exames e apreciações de laudos 
técnicos apresentados pela entidade concessionária do serviço de 
tratamento, sobre os quais se pronunciará a Administração, através de 
seu órgão competente.  

§ 6º Os exames e apreciações de que trata o parágrafo anterior serão 
colocados à disposição dos interessados, em linguagem acessível. 

No que concerne instalação de unidade de tratamento e/ou disposição de resíduos, 

segundo o Art. 123, esta deverá ser provida de um cinturão verde através de plantio de 

espécies arbóreas de grande porte e rápido crescimento em solo natural. Esse cinturão 

verde deverá ter largura mínima entre 10 m (dez metros) a 25 m (vinte e cinco metros). 

Em relação as áreas de empréstimo, onde se localizarem as jazidas de terra para 

recobrimento diário do resíduo no aterro sanitário, conforme Art. 124, deverá ser 
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recuperada pela empresa responsável pela operação do aterro, evitando a instalação de 

processos erosivos e de desestabilização dos taludes. 

O líquido percolado resultante dos sistemas de tratamento e/ou destinação final de lixo 

deverá possuir estação de tratamento para efluentes, não podendo estes ser lançados 

diretamente em correntes hídricas (Art. 126). E o efluente gasoso gerado nos sistemas 

de tratamento e/ou disposição de resíduo deverá ser devidamente monitorado, com o 

objetivo de se verificar se há presença de compostos, em níveis que representem risco 

para a população próxima (Art. 127). 

No que tange o encerramento dessas unidades, segundo esse instrumento legal o 

proprietário, operador, órgão público ou privado, é responsável pelo monitoramento e 

mitigação de todos os impactos a curto, médio e longo prazo do empreendimento. Logo, 

no plano de encerramento deverá estar previsto projeto de recomposição da vegetação 

para futura implantação de parques ou outros usos compatíveis.  

Cabe enfatizar o Art. 128 e seus parágrafos, que se alinha ao que prevê a PNRS (Lei nº 

12.305/2010), onde discorre que deverão ser incentivadas e viabilizadas soluções que 

resultem em minimização, reciclagem e/ou aproveitamento racional de resíduos, tais 

como os serviços de coleta seletiva e o aproveitamento de tecnologias disponíveis afins.  

O §1° afirma que a minimização de resíduos será estimulada através de programas 

específicos, otimizando a coleta e visando a redução da quantidade de resíduos no 

sistema de tratamento e/ou disposição final. Cabe salientar que no município, existe a 

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva dos Catadores de Caetité (COOPERCICLI), 

que conta com o apoio do poder público, conforme será detalhado mais adiante.  

O Art. 128 acrescenta ainda no seu §4° que a Administração Pública deverá criar 

dispositivos inibidores para a utilização de embalagens descartáveis e estímulos para 

embalagens recicláveis. 

A logística reversa trazida na PNRS também aparece nesse instrumento legal, a saber: o 

§2° afirma que a reciclagem e/ou aproveitamento de embalagens que acondicionaram 

substâncias ou produtos tóxicos, perigosos e patogênicos estarão sujeitos às normas e 

legislação pertinentes; e o §3º que as pilhas ou baterias utilizadas em celulares quando 

substituídas em lojas e/ou magazines deverão ser devidamente armazenadas e 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

287 

encaminhadas ao fabricante, ficando proibida a venda ou doação a sucateiros e/ou 

reciclagem de metal. 

6.1.3.4 Plano Diretor Municipal 

O Plano de Desenvolvimento do Município (PDM) de Caetité foi instituído e 

regulamentado por meio da Lei nº 632, de 10 de outubro de 2006. Conforme art. 1, este 

é um instrumento básico da política urbana que abrange todo o território do município.  

§ 1º - A promoção do desenvolvimento municipal tem como princípio 
fundamental o cumprimento das funções sociais da propriedade e da 
cidade, em conformidade com a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual e a Lei Orgânica do Município. 

§ 2º - A função social a que se refere o parágrafo anterior é cumprida 
quando, além de atender ao disposto nesta Lei, contribuir para garantir 
o pleno acesso a todos cidadãos: 

I. À moradia 
II. Aos serviços públicos essenciais e aos equipamentos urbanos e 

comunitários; 
III. Ao bem-estar físico e ambiental. 

De acordo com o Art. 2º, são objetivos do Plano de Desenvolvimento:  

I – Ordenar e orientar o crescimento e o desenvolvimento sustentável 
do Município; 

II - Controlar e orientar a ocupação e uso do solo de modo a adequar o 
desenvolvimento da Cidade às condições do meio físico e à 
infraestrutura urbana, prevenindo e/ou corrigindo situações de risco; 

III- Promover a qualidade de vida e a identidade comunitária num 
ambiente de convivência constituído sobre o espaço urbano, de modo a 
assegurar a inclusão e a equidade social acompanhada do bem-estar 
para todos os seus munícipes; 

IV- Preservar, recuperar o meio ambiente e o patrimônio natural e 
cultural do Município; 

V - Promover a integração das ações públicas e privadas a apropriação 
coletiva dos benefícios gerados pelos investimentos; 

VI - Promover a integração e a complementaridade das atividades 
urbanas e rurais do Município e, deste com a Região em que está 
inserido; 

VII- Garantir o atendimento das necessidades de saúde, educação e 
desenvolvimento social; 

VIII – Promover a gestão democrática e participativa da população na 
condução da vida e do desenvolvimento da sua sociedade. XIII – garantir 
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o planejamento e gestão participativos das políticas públicas, incluindo 
o acesso às informações municipais; 

O capítulo III é dedicado ao saneamento básico, compreendendo os serviços de 

abastecimento de água potável na zona urbana e rural, esgotamento sanitário doméstico 

e industrial, drenagem de águas pluviais, limpeza urbana e controle de vetores (Art. 

130). São objetivos da política municipal de saneamento básico: 

I - Garantir o abastecimento de água tratada, diretamente pela 
administração municipal ou através de concessão a empresa 
especializada, para a adequada higiene e conforto da população, com 
quantidade e qualidade compatível com os padrões estabelecidos nas 
legislações e normas; 

II - Promover a coleta de esgotos sanitários doméstico e industrial nas 
áreas urbanas, bem como a implantação de interceptores, de estações de 
tratamento, e destinação final de subproduto e/ou efluente oriundo do 
processo, em condições ambientais aceitáveis; 

III - Incentivar e/ou promover em parceria ou não, o tratamento de 
esgotos sanitários e outros efluentes produzidos na zona rural; 

IV - Garantir a expansão e/ou implantação do sistema de drenagem de 
águas pluviais, conforme contextos técnicos estabelecidos no Programa 
Municipal de Drenagem Urbana e Rural; 

V - Assegurar os serviços de limpeza urbana, coleta, transporte e 
destinação final dos resíduos, observando as diretrizes do Programa 
Municipal de Limpeza Urbana e rural; 

VI - Assegurar os serviços de limpeza e conservação dos espaços 
públicos e de seus equipamentos, como varrição, capina, poda de 
árvores, limpeza de rede tubular e celular, limpeza de boca-de-lobo e 
caixa de passagem; 

VII – Assegurar o serviço de limpeza, conservação, remoção de matagal e 
entulhos das margens dos Riachos, da Pedreira, do Jatobá e do Alegre, 
principalmente nos trechos em que os mesmos estão canalizados; 

VIII - Incentivar o tratamento de lixo gerado na zona rural, inclusive 
reciclagem de matéria orgânica e destinação final de embalagens de 
produtos tóxicos; 

IX - Construir barreiras de contenção nos desvios de águas pluviais das 
estradas rurais. 

X - Efetivar o controle de vetores. 

Em relação ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e tratamento, o 

Art. 134 estabelece que: 

A Municipalidade, nos termos da Constituição Federal, detém o direito 
sobre os serviços de água e esgotamento sanitário em todo o território 
do Município, em regime de monopólio podendo exercer tal direito 
diretamente, ou através de terceiros mediante concessão do direito de 
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exploração, observada a legislação pertinente, por prazo e condições 
predeterminados para constarem do contrato respectivo, no qual devem 
figurar explicitamente as cláusulas de performance e qualidade para os 
clientes e o cessionário, a regência sobre os preços, a obrigatoriedade da 
universalização dos serviços, a condição da prestação de serviço a todos 
os usuários do Município, sem exceção, em igualdade e isonomia de 
direitos e obrigações, as condições de caducidade e todos os demais 
aspectos inerentes a serviços públicos essenciais dessa natureza, 
incluindo a fiscalização. 

§ 1º - Considerando as dimensões do Município de Caetité, a concessão 
somente se viabiliza se for feita para todos os consumidores 
indistintamente, residenciais, comerciais, industriais, públicos e outros, 
no sentido de atribuir uma escala de economicidade à sua exploração 
pública. 

§ 2º - O atendimento às comunidades rurais será efetivado, havendo 
aglomerações de residências em número que viabilizem sua 
implantação: 

I – Os Sistemas de Abastecimento de Água das Comunidades 

Rurais e dos Distritos operados pelo Poder Público Municipal de Caetité 
passaram a ser operados por associações de usuários, que serão 
constituídas para este fim especifico; 

II – Caberá a Prefeitura através do Órgão Competente fiscalizar e prestar 
assistência técnica às associações, tanto na sua organização, bem como, 
na operação dos sistemas; 

III- As Associações serão guardiãs do Patrimônio Municipal 
representado pelos equipamentos de bombeamento, geradores de 
energia elétrica, transformadores, adutoras, redes de distribuição, 
barragens, poços tubulares, reservatórios, chafarizes e ferramentas 
destinadas à operação. (CAETITÉ, 2006). 

Drenagem das águas pluviais é tratado no Art. 138, em que versa que é dever do poder 

executivo municipal a elaboração de Programa Municipal de Drenagem Urbana e Rural, 

pautado, dentre outras, nas seguintes diretrizes:  

I – Cadastrar e mapear o sistema de drenagem urbana e rural, as 
características técnicas, os pontos de lançamento, os bueiros, as pontes e 
outros, com programa de manutenção e limpeza; 

( ) 

VIII – Normatizar e padronizar as exigências técnicas, parâmetros ou 
coeficientes a adotar no dimensionamento de rede, sarjeta, boca-de-
lobo, lançamento, detalhes técnicos construtivos dos aparelhos de 
drenagem, a serem cumpridas na apresentação de projetos de drenagem 
de novos loteamentos ou outros empreendimentos que envolvem o 
parcelamento do solo; 

( ) 
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IX – Implantar o cadastro técnico da rede de drenagem, mantendo-o 
permanentemente atualizado; 

( ) 

(CAETITÉ, 2006). 

Salienta-se que, mesmo transcorrido mais de uma década desde a promulgação do PDM, 

o Programa Municipal de Drenagem Urbana e Rural. Similarmente para a componente 

da limpeza urbana, em seu Art. 139, estabelece que o Poder Executivo, através dos 

órgãos municipais responsáveis, deverá proceder à elaboração do Programa Municipal 

de Limpeza Urbana e Rural, observando as seguintes diretrizes:  

I - Garantir o funcionamento e manutenção do sistema de limpeza 
urbana em todas as fases do processo; 

II - Levantar a geração de resíduos sólidos no município, envolvendo 
quantificação, localização por área ou fonte de geração (industrial, 
hospitalar, farmácia, drogaria, clinica, laboratório químico, radioativo, 
dos espaços públicos e outros), composição e classificação; 

III - Implantar sistema de coleta de lixo em núcleos urbanos, posses 
rurais e outros locais de difícil acesso; 

IV-Implantar gradativamente sistema de coleta seletiva de resíduos 
sólidos domiciliares urbanos, precedida de campanha educativa que o 
viabilize; 

V - Implantar sistema intermediário de tratamento de resíduos sólidos, 
constituído de reciclagem para entulhos da construção civil, incinerador 
ou plasma térmico para lixo hospitalar, compostagem, mineralização ou 
equivalentes para o lixo domiciliar e/ou de feiras, e outros tratamentos 
seletivos para o lixo comercial e industrial, em complementação às 
operações de destinação final do lixo; 

VI - Estabelecer normas e procedimentos para manipulação adequada 
do lixo patogênico, tóxico ou de reconhecido poder contaminante; 

VII - Fundamentar e propor campanhas educativas quanto ao 
lançamento de resíduos sólidos nas margens e no leito dos rios, riachos 
e córregos, principalmente de materiais descartáveis; 

VIII - Fundamentar o contexto técnico das campanhas educativas quanto 
a destinação final das embalagens de produtos tóxicos utilizados na 
zona rural; 

IX - Fundamentar a integração com municípios vizinhos e/ou agências 
federal e estadual, no que concerne a destinação final de resíduos 
sólidos na região. (CAETITÉ, 2006) 

O PDU instituiu também o Sistema de Informações Municipais de Caetité – SIMJ, 

mediante Secretaria Executiva do PDM, que deverá implantar o Sistema de Informações 

através de um banco de dados municipais associado ao Cadastro Técnico Municipal, nas 
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áreas urbanas e nas áreas rurais. Deve ainda assegurar a participação da população no 

processo de planejamento e o seu acesso a este Sistema de Informações municipais. 

Em consonância com a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e com a 

Lei de Consórcios públicos, o Art. 140 Seção IV discorre sobre a possibilidade de se 

estabelecer consórcios e/ou associação com os municípios da região, objetivando 

soluções administrativa, técnica e operacional para destinação final de resíduo gerado 

no município e na região, observando as recomendações do Programa Municipal de 

Limpeza Urbana. 

6.1.3.5 Código de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo e de Obras  

A Lei Complementar nº 002 de 15 de dezembro de 2003 institui o Código de Obras do 

município de Caetité, que deverá nortear a execução de toda e qualquer obra no 

Município de Caetité, em consonância com a Legislação de Ordenamento do Uso e da 

Ocupação do Solo e tem como princípios gerais: 

I - privilegiar o indivíduo, a quem se destina a edificação, assegurando o 
seu uso de forma condizente com a dignidade humana; 

II - observar as peculiaridades do sítio urbano, visando a preservação 
dos aspectos ecológicos, geotécnicos e de imagem ambiental; 

III - priorizar o interesse coletivo sobre o individual; 

IV - compatibilizar as disposições desta Lei, com a Legislação Federal e 
Estadual, Normas Técnicas e Especificações das Concessionárias de 
serviços públicos; 

V - assegurar as condições de higiene, conforto ambiental e segurança, 
através do emprego de materiais e técnicas adequados, e do correto 
dimensionamento dos espaços; 

VI - incorporar as novas conquistas tecnológicas e avanços sociais, 
visando a constante atualização da lei (CAETITÉ, 2003) 

No tocante ao saneamento básico, o Art. 36 estabelece que o alvará de habite-se será 

concedido ao imóvel apenas quando: 

I - for integralmente observado o projeto ou peças gráficas aprovadas; 

II - estiver adequadamente pavimentado todo passeio adjacente ao 
terreno edificado, se já houver meios fios assentados; 

III - tiver feita a ligação do sistema de esgoto sanitário à rede do 
logradouro ou, na falta desta, à adequada fossa séptica e ao sumidouro; 
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IV - estiver assegurado o correto escoamento das águas pluviais do 
terreno edificado (CAETITÉ, 2003). 

6.1.3.6 Demais Legislações  

A Lei nº 841/2018, cria a Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) 

do município de Caetité e dá outras providências. A COMDEC é diretamente subordinada 

ao Executivo municipal e tem como finalidade coordenar todas as ações de defesa civil 

no território municipal. Constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil e 

é composta por Coordenador, Conselho Municipal, Secretaria e Setor 

Técnico/Operacional. O Conselho Municipal tem caráter consultivo e deliberativo, é 

constituído por membros das diversas áreas administrativas de Caetité, além de um 

representante de Associação de Moradores, Representante das Igrejas e um da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, conforme consta na presente lei 

(CAETITÉ, 2018). 

O município aprovou seu Plano Municipal de Educação (PME) em 22 de junho, de 2015 

por meio da Lei nº 789/2015. O PME tem vigência por 10 anos, ou seja, é válido de 2015 

a 2025. A construção de um Plano Municipal de Educação significa um grande avanço, 

por se tratar de um plano de Estado e não somente um plano de governo. A sua 

aprovação pelo poder legislativo, transformando-o em lei municipal sancionada pelo 

chefe do executivo, confere-lhe poder de ultrapassar diferentes gestões. Nesse sentido, o 

PME representa o esforço conjunto realizado pelos diferentes segmentos do município, 

procurando sintetizar um conjunto de perspectivas que possam conduzir as políticas 

municipais na área da educação, atingindo os objetivos encontrados e estabelecidos por 

meio de metas e estratégias e recursos racionalmente definidos, garantindo o princípio 

da educação como direito de todos (CAETITÉ, 2015). 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) é outro instrumento de planejamento do município 

de Caetité que possui interface com o saneamento básico do território. O PMS estabelece 

as diretrizes de gestão da saúde para o período de 2018-2021, baseado no Sistema Único 

de Saúde (SUS) por meio da Portaria nº 2.135/2013 do Ministério da Saúde e é 

orientador das diretrizes de planejamento e orçamento do município.  
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No entanto, este instrumento deixa a desejar quando não define metas e ações 

relacionadas com a promoção da saúde, ou o faz de forma incipiente, tais como: metas e 

programas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e controle de doenças; ações 

sobre saneamento básico e do meio ambiente associadas ao controle de vetores, ao 

combate e erradicação da pobreza e ainda limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos 

e preservação do meio ambiente. As poucas metas estabelecidas neste instrumento de 

planejamento não definem inclusive os recursos financeiros previstos e a previsão 

orçamentária das ações propostas. 

6.2 Gestão dos Serviços de Saneamento 

Segundo a Lei nº. 11.445, de 2007, a gestão dos serviços de saneamento básico no Brasil 

deve envolver quatro funções fundamentais, a saber: a regulação, planejamento, a 

fiscalização e a prestação dos serviços. Em cada uma das funções, fica assegurada a 

atuação do controle social, como esquematizado no diagrama da Figura 109. 

Figura 109 - Modelo de gestão dos serviços públicos de saneamento básico 

 
Fonte: MORAES, 2015. 

A Lei Nacional nº 11.445/2007 no Capítulo II dispõe a respeito do exercício da 

titularidade e prevê que o titular (município) deverá formular a Política Pública de 

Saneamento Básico, devendo para tanto, desempenhar as atribuições, previstas no 

artigo 9º, como: elaborar os planos de saneamento básico; prestar diretamente ou 

autorizar delegação dos serviços; definir ente responsável pela regulação e fiscalização 

dos serviços; adotar parâmetros para garantia do atendimento essencial à saúde 
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pública; fixar direitos e deveres dos usuários; estabelecer mecanismos de controle 

social; estabelecer sistema de informações sobre os serviços. 

Para identificação dos responsáveis pela execução de cada função de gestão, realizou-se 

levantamento prévio, por meio da aplicação de questionário e entrevistas. Em seguida, 

analisou-se as informações com o objetivo de caracterizar como as atividades 

relacionadas à gestão se desenvolvem no município. 

As secretarias que mais se relacionam com esses serviços de saneamento básico no 

município são: 

• Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

• Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública; 

• Secretaria Municipal de Recursos Hídricos; 

• Secretaria Municipal de Saúde Pública. 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos é responsável pela operação e 

manutenção dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA). A Secretaria 

Municipal de Infraestrutura pelo esgotamento sanitário e pela drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. Já os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos é 

de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública. As 

atividades dessa secretaria serão detalhadas no item 8.5.1. 

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável, dentre outras atribuições, pelo 

monitoramento da qualidade da água distribuída e pela vigilância epidemiológica no 

território municipal. Essa secretaria conta com dois setores diretamente ligados ao 

saneamento básico: Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. 

A Vigilância Sanitária é responsável por ações que visam garantir a qualidade dos 

serviços prestados e produtos distribuídos, eliminando ou minimizando o risco à saúde 

que eles podem causar. Sendo assim, esse setor atua na área de saneamento, educação, 

segurança, realizando ações de caráter preventivo, regulamentador, fiscalizador e, em 

última instância, punitivo. Destacam-se, portanto, as atividades: 

• Controle e Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano, conforme a 

legislação sanitária no que rege esse quesito, destacando que, o agente 
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responsável encontra-se capacitado para as funções de coleta de amostra de 

água, e dispõe de equipamentos necessários para a tarefa; 

• Serviço de Controle do Aedes, e Serviço Municipal de Zoonose, em parceria com a 

vigilância epidemiológica, ações para investigações e controle de surtos e de 

situações que possam determinar epidemias, ou agravos importantes à saúde 

pública (dengue, raiva, infecções alimentares, intoxicações por agrotóxicos, etc.); 

• Controle e Vigilância de Produtos Alimentícios, com destaque para o comércio 

varejista de alimentos. 

A Vigilância Epidemiológica é responsável pelo controle e prevenção de doenças e 

agravos de caráter epidemiológicos, como dengue, malária, leptospirose, leishmaniose, 

esquistossomose, chagas e raiva, por exemplo. Dentre as atribuições desse setor, pode-

se destacar as atividades de controle de doenças de notificação compulsória, surtos, 

doenças emergentes e reemergentes, vigilância de óbitos maternos, infantis, fetais e de 

causa mal definidas, programas de imunização e alimentação e gestão dos sistemas de 

informações vigentes, que norteia a atuação da equipe. Os dados epidemiológicos e 

ações da vigilância são apresentados com mais detalhes no item 5.3. 

A Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, é responsável pela fiscalização de 

queimadas, reflorestamento de nascentes e matas ciliares e programas de educação 

ambiental, em parceria com Secretaria de Educação. A secretaria também conta com o 

Conselho Municipal de Conservação de Defesa do Meio Ambiente (CODEMAC), no qual 

também se dispõe a acionar medidas a favor da sociedade civil, quando se trata de 

questões ambientais e é uma instância de participação social no âmbito do SISMUMA. 

O Quadro 17 mostra um resumo da organização dos serviços de saneamento básico de 

Caetité, segundo os componentes definidos pela Lei Nacional nº 11.445/2007.  

Quadro 17 – Resumo da gestão do saneamento básico em Caetité/BA 
Organização dos 

Serviços 
Abastecimento de 

 Água 
Esgotamento 

Sanitário 
Manejo de 

Águas Pluviais 
Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Política Municipal 
na forma de lei 

Não existe Não existe Não existe Não existe 
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Organização dos 
Serviços 

Abastecimento de 
 Água 

Esgotamento 
Sanitário 

Manejo de 
Águas Pluviais 

Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Plano para os 
quatro 
componentes 

Em elaboração Em elaboração Em elaboração Em elaboração 

Plano específico Não existe Não existe Não existe Não existe 

Prestador 

- Embasa (sede 
municipal e sede dos 
distritos de Brejinho das 
Ametistas, Maniaçu e 
Pajeú do Vento) 
- A Secretaria Municipal 
de Recursos Hídricos 
(demais localidades) 

- Embasa detém 
concessão, mas não 
atua  
- Secretaria de 
Infraestrutura na 
sede municipal e 
sede dos distritos 

Secretaria de 
Infraestrutura  

Secretaria de Meio 
Ambiente e 
Limpeza Pública 

Contrato 
Contrato de Programa 
assinado em 
23/05/2019 

- - - 

Vencimento do 
Contrato 

30 (trinta) anos a partir 
da data de assinatura 

- - - 

Tipo de Contrato Contrato de Programa - - - 

Área de cobertura 
do contrato 

Sede municipal e sede 
dos distritos de Maniaçu, 
Brejinho das Ametistas e 
Pajeú do Vento 

- - - 

Metas de 
expansão 

Não há Não há Não há Não há 

Responsável por 
definir as metas 
de expansão 

Secretarias de 
Infraestrutura, Meio 
Ambiente e Limpeza 
Pública, Recursos 
Hídricos e Serviços 
Públicos  

Secretarias de 
Infraestrutura, 
Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, 
Recursos Hídricos e 
Serviços Públicos  

Secretarias de 
Infraestrutura, 
Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, 
Recursos 
Hídricos e 
Serviços 
Públicos  

Secretarias de 
Infraestrutura, 
Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, 
Recursos Hídricos 
e Serviços 
Públicos  

Cobrança 

Tarifa da Embasa no SAA 
da sede e SAA dos 
distritos atendidos. Sem 
contrapartida dos 
usuários das outras 
localidades 

Não há Não há Não há 

Forma de 
cobrança 

Conta mensal por 
medição de consumo 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Controle da 
qualidade da 
prestação 

Existe apenas pela 
Embasa 

Não existe Não existe Não existe 

Responsável pelos 
parâmetros de 
qualidade 

Secretarias de Saúde, 
Infraestrutura, Meio 
Ambiente e Limpeza 
Pública, Recursos 
Hídricos e Serviços 
Públicos - Embasa (nos 
sistemas que opera). 

Secretarias de 
Infraestrutura, 
Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, 
Recursos Hídricos e 
Serviços Públicos  

Secretarias de 
Infraestrutura, 
Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, 
Recursos 
Hídricos e 
Serviços 
Públicos  

Secretarias de 
Infraestrutura, 
Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, 
Recursos Hídricos 
e Serviços 
Públicos  

Regulação 
instituída 

Não. Embora o município 
esteja sujeito às 

Não Não Não 
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Organização dos 
Serviços 

Abastecimento de 
 Água 

Esgotamento 
Sanitário 

Manejo de 
Águas Pluviais 

Manejo de 
Resíduos Sólidos 

resoluções publicadas 
pela AGERSA, devido a 
atuação da Embasa. 

Fiscalização 
instituída 

Não. Embora haja 
previsão de a AGERSA 
realizar vistoria em 
setembro/2020. 

Não Não Não 

Local de 
realização das 
reclamações 

- Sede da Secretaria de 
Recursos Hídricos; 
- Canais de comunicação 
da Embasa. 

Secretaria de 
Infraestrutura 

Secretaria de 
Infraestrutura  

Secretaria de Meio 
Ambiente e 
Limpeza Pública 

Participação 
social na gestão 

Atuação pouco 
expressiva 

Atuação pouco 
expressiva 

Atuação pouco 
expressiva 

Atuação pouco 
expressiva 

Realização de 
Conferência 
Municipal de 
Saneamento 

Não Não Não Não 

Conselho 
instituído 

Não há conselho 
especifico 

Não há conselho 
especifico 

Não há conselho 
especifico 

Não há conselho 
especifico 

Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

6.2.1 Planejamento 

O planejamento é um meio sistemático de determinar o estágio em que o processo se 

encontra, onde se deseja chegar e qual o melhor caminho para chegar lá. É um processo 

contínuo que envolve a coleta, organização e análise sistematizada das informações, por 

meio de procedimentos e métodos para chegar a decisões ou escolhas acerca das 

melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis. Sendo assim, a 

finalidade do planejamento é atingir metas específicas no futuro, levando à melhoria de 

uma determinada situação e ao desenvolvimento de uma sociedade. O planejamento 

deve ser orientador dos instrumentos metodológicos, administrativos, legislativos e de 

gestão para o desenvolvimento de atividades em um determinado espaço e tempo, 

incentivando a participação institucional e dos cidadãos (Santos, 2004). 

De acordo com o artigo 8º da Lei Nacional nº 11.445/2007, o planejamento do 

saneamento básico deve ser exercido pelo titular do serviço, indelegável a outro ente. A 

mesma lei apresenta o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como um dos 

principais instrumentos de planejamento e obrigatório para prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, de competência do titular do serviço, colocado como 

condição para acesso aos recursos do Governo Federal a partir do exercício financeiro 
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de 2023, conforme apresentado no Decreto nº 10.203, de 22 de janeiro de 2020, que 

altera seu regulamento, o Decreto nº 7.217/2010. 

Em relação a essa atividade, identificou-se que o município de Caetité não desenvolve 

em sua rotina de planejamento e gestão no âmbito do saneamento básico. No cotidiano, 

as decisões são tomadas pelos entes responsáveis pela prestação dos serviços, sejam 

eles da administração direta ou contratados, sempre na tentativa de sanar demandas 

imediatas, sem uma análise de sua efetividade e sem uma previsão das necessidades 

futuras. 

As Secretarias Municipais de Infraestrutura, Recursos Hídricos e a de Meio Ambiente e 

Limpeza Pública, são os entes mais envolvidos nas ações relacionados aos componentes, 

acumulando as outras funções da gestão, como fiscalização e prestação. 

Portanto, a elaboração deste documento, representa uma experiência pioneira para o 

município na área do saneamento básico, o que traz grandes desafios frente às diversas 

lacunas existentes nos demais instrumentos de planejamento. 

Com isso, faz-se necessário também definir responsável pelo planejamento das ações de 

saneamento básico para atuar em parceria com todos os órgãos que possuem interface 

com esse serviço. Os planejadores possuem a função de dar suporte ao chefe do 

executivo nos encaminhamentos e nas decisões relativas à gestão do saneamento básico, 

dando maior condição de acompanhar a situação em todo o território. 

Após elaboração, é importante garantir a implementação do plano, mantê-lo atualizado e 

a partir das atividades rotineiras, fazer o preenchimento e acompanhamento do sistema 

de informação municipal, acompanhar as atividades da regulação e fiscalização, 

promover os espaços de participação social, além de manter uma prática de trabalhar 

em conjunto com as diferentes secretarias do município com ações relacionadas aos 

serviços de saneamento básico. 

6.2.2 Regulação e Fiscalização 

A regulação, segundo o Decreto nº 6.017/2007 que regulamenta a Lei nº 11.107/2005, 

envolve todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize determinado 

serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impactos 
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socioambientais, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou 

prestação e fixação, além da revisão do valor de tarifas e outros preços públicos. 

A regulação cabe ao titular dos serviços, que pode realizá-la diretamente ou delegá-la à 

entidade de outro ente federativo (artigo 8° da Lei nº 11.445/2007). Nesse caso, a 

delegação só poderá ser feita a uma entidade reguladora constituída especificamente 

para esse fim, dentro ou fora dos limites do respectivo Estado, que tenham aderido às 

normas de referência da ANA, devendo ser explicitada a forma de atuação e a 

abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas (artigo 23, 

§ 1º e § 1º-A, da Lei nº 11.445/2007). 

A fiscalização, também delegável pelo titular dos serviços a outro ente, refere-se às 

atividades de acompanhamento, monitoramento, controle, avaliação e de aplicação de 

penalidades no sentido de garantir a utilização dos serviços de saneamento básico. As 

diretrizes, normas e os padrões do ente regulador devem ser atendidos. 

Em Caetité, como o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram 

delegados à Embasa, as ações de regulação e fiscalização são desenvolvidas pela Agência 

de Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa). 

A regulação dos serviços de saneamento básico pela Agersa é realizada por meio da 

publicação de resoluções que tratam sobre o reajuste tarifário, mas também outras 

como: 

• Resolução 001/2013, 08 de março de 2013 – Altera a Resolução AGERSA nº 

001/2013, que aprovou o Regimento da Agência Reguladora de Saneamento 

Básico do Estado da Bahia –AGERSA. 

• Resolução 002/2013, 08 de março de 2013 – Estabelece os procedimentos de 

Reajuste e Revisão de Tarifas. 

• Resolução 001/2016 de 15 de abril de 2016 – Dispõe sobre os procedimentos 

para a realização de fiscalização indireta em sistema de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário. 

• Resolução 002/2017 de 17 de julho de 2017 – Dispõe sobre as condições gerais 

para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/resolucaoN006-regimentoalterado.pdf
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/Minuta-02.pdf
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2012/02/001_2016.pdf
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/Resolucao_AGERSA_n_0022cde17dejulhode2017_RegulamentoPrestacaodeServi%C3%A7os.pdf
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esgotamento sanitário regulados pela Agência Reguladora de Saneamento Básico 

do Estado da Bahia. 

• Resolução 005/2018 de 27 de setembro de 2018 – Dispõe sobre o sistema de 

gestão de riscos dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, as medidas de segurança, de emergência e de 

contingência, inclusive as de racionamento, além do monitoramento e da 

avaliação dos eventos, e dá outras providências. 

• Resolução 007/2019 – Estabelece metodologia e critérios gerais para definição 

da Base de Remuneração Regulatória de Ativos da Empresa Baiana de águas e 

Saneamento- Embasa, para fins legais, bem como a definição dos parâmetros 

iniciais para auditorias a serem realizadas pela AGERSA, nos termos do art. 42 da 

Lei Nacional 11.445/07. 

• Resolução 006/2019 – Aprova e institui o Manual de Contabilidade Regulatória e 

o Plano de Contas Regulatório a ser utilizado pela (s) Prestadora (s) dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado da Bahia. 

• Resolução 004/2019 – Dispõe sobre a atualização das denominações das 

categorias de usuários e das respectivas definições. 

• Resolução 002/2019 – Dispõe sobre a alteração na Resolução Agersa nº 

002/2017 que determina as condições gerais para a prestação e utilização dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento regulados pela 

Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia. 

No que concerne à fiscalização, em busca realizada no site da Agersa, foi possível 

perceber que no período de 2012 a 2019 houve publicação de relatório de fiscalização in 

loco, nos anos de 2014 e 2015. Os relatórios de fiscalização de acompanhamento dos 

serviços prestados através de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário em Caetité tem como objetivo obter um conjunto de evidências físicas, 

documentais e analíticas das condições técnicas, operacionais e comerciais com que os 

serviços de saneamento básico, nas suas componentes de abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário, são prestados no município. No Cronograma de Fiscalização 

http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2013/12/Resolucao_005_2018_Gestao_de_Riscos.pdf
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/resolucao_Agersa_007_2019_Manual_de_Base_de_Ativos_Regulatorios.pdf
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/resolucao_Agersa_006_2019_Manual_contabilidade_Regulatoria.pdf
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/Resolucao_n004de18dejunhode2019_DOE_27jun.pdf
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/RESOLUcaO_N002-2019.pdf
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2020 na mesma plataforma digital da agência, verificou-se que não está prevista 

nenhuma visita às instalações do sistema existente no município. 

Em relação aos resíduos sólidos compete a própria Secretaria de Meio Ambiente e 

Limpeza Pública fiscalizar os serviços prestados. A pasta de licenciamento ambiental 

tem atuado na orientação técnica visando melhorias operacionais no vazadouro a céu 

aberto (lixão) utilizado como disposição final inadequada dos RSU. 

Em relação a drenagem e manejo de águas pluviais, a fiscalização compete a mesma 

secretaria que oferta os serviços: Secretaria Municipal de Infraestrutura. Não há ações 

rotineiras de inspeção e fiscalização dos serviços prestados, atuando apenas mediante 

denúncias e reclamações. 

6.2.3 Prestação 

A prestação é a atividade, acompanhada ou não de execução de obra, com objetivo de 

permitir aos usuários acesso a serviço público de saneamento básico com características 

e padrões de qualidade determinados pela legislação, planejamento ou regulação. 

De acordo com o artigo 8º, da Lei nº 11.445/2007, fica facultado ao titular do serviço –

Municípios e o Distrito Federal no caso de interesse local ou Estado em conjunto com os 

Municípios que compartilham instalações operacionais – delegar a prestação doa 

serviços públicos de saneamento básico a outro ente. Essa prestação pode ocorrer de 

forma centralizada ou descentralizada. 

Atualmente, a forma de prestação dos serviços de abastecimento de água praticada no 

município de Caetité é por meio de Contrato de Programa entre o Município e a Embasa. 

Antes da Lei Federal nº 11.445/2007, o instrumento legal utilizado era o Contrato de 

Concessão e tinha como objeto a transferência da execução de um serviço do Poder 

Público a outro ente, por sua conta e risco, cabendo à Administração Pública 

acompanhar a adequada execução do contrato e o atendimento do interesse público. 

Após a Lei Federal nº 11.445/2007, o contrato de programa passou a ser o instrumento 

válido para constituir e regular as obrigações da gestão associada entre entes da 

Federação.  

Porém com atualização do marco legal do saneamento, a prestação dos serviços via 

contrato de programa foi extinta, passando a vigorar a seguinte redação: 
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” A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não 

integre a administração do titular depende da celebração de contrato de 

concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição 

Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo 

de parceria ou outros instrumentos de natureza precária (artigo 10, Lei nº 

11.445/2007)”.  

Portanto, é imperativa a celebração de instrumento de prestação de serviço, inclusive 

atendendo o princípio da prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário (artigo 2°, inciso XVI). 

No município de Caetité o contrato de programa, entre a Embasa e o município de 

Caetité, foi assinado antes da atualização do marco legal, em 23 de maio de 2019 cuja 

vigência é de 30 (trinta) anos contados a partir da data de sua assinatura. Logo, após 

decorridos os 30 anos, a celebração de contrato de concessão deverá ser precedida de 

prévia licitação. 

A Embasa possui um Escritório Local (EL) na sede municipal, na Rua Getúlio Vargas no 

Centro, onde conta com 02 (dois) assistentes administrativos e 04 (quatro) técnicos 

operacionais próprios, além de outros 04 (quatro) agentes administrativos e 19 

(dezenove) técnicos operacionais que são colaboradores terceirizados. O escritório 

está ligado à Unidade Regional de Caetité (BR – 030, Brás), inserido na Diretoria de 

Operação do Interior (DI). Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde exercer a 

vigilância da qualidade da água, e a mesma está situada no Centro Administrativo de 

Caetité, no bairro Prisco Viana.  

A atuação da Secretaria de Recursos Hídricos nos sistemas simplificados de 

abastecimento de água, se dá a partir da manutenção das bombas e rede de distribuição, 

e fornecimento de pastilhas de cloro, serviços realizados pelos operadores locais. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura é o ente responsável pela implantação, 

manutenção, desobstruções e limpezas de rede coletoras de esgoto, atuando como 

prestador desse serviço. Apesar de o sistema ser majoritariamente misto, existem 

galerias que recebem apenas contribuição de água pluvial das vias públicas, bem como 

poucos trechos de rede do tipo separador absoluto. As redes, em sua maioria, foram 

implantadas com manilhas, de diferentes diâmetros, fabricadas pelo Poder Público 
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Municipal, que também dispõe de mão de obra para implantação das mesmas, não sendo 

necessária terceirização.  

O Setor de Limpeza Pública, vinculado à mesma secretaria, é responsável pela coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos domésticos e da construção civil, varrição, 

capina e poda da sede municipal. 

Os serviços de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos públicos 

municipais de saúde são terceirizados para uma empresa privada, a RTR 

Empreendimentos Ambientais Ltda, cujo nome fantasia é GBI Ambier.  

O organograma dos prestadores e o quadro de profissionais serão apresentados nos 

itens que tratam sobre a estrutura organizacional em cada um dos componentes do 

saneamento básico. 

6.3 Participação e Controle Social  

A Constituição Federal de 1988 prevê a participação popular direta ou por meio de 

organizações representativas na formulação das políticas públicas e no controle das 

ações em todos os níveis. Foram incluídas, no texto constitucional, diversas formas 

participativas de gestão e controle em áreas como saúde, educação, assistência social, 

políticas urbanas, meio ambiente, entre outras (BRASIL, 1988). 

De acordo com a Lei Nacional nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, no seu artigo 3º, §5º, define o controle social como: 

“Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e participações nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 
aos serviços públicos de saneamento básico” (BRASIL, 2007). 

O controle social consiste na participação da sociedade civil organizada na gestão 

pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração 

pública no acompanhamento das políticas. Trata-se de importante mecanismo de 

fortalecimento da cidadania que contribui para aproximar a sociedade do Estado, 

abrindo a oportunidade para os cidadãos acompanharem as ações dos governos e 

cobrarem uma boa gestão pública (MDS, 2015). 
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Além disso, o controle social forte e atuante auxilia na prevenção da corrupção, pois 

quando a sociedade está atenta à atuação dos gestores e fiscaliza a aplicação do dinheiro 

público, as chances de ocorrerem desvios e irregularidades tendem a diminuir. Por isso 

é que se diz que o controle social é um complemento indispensável ao controle 

institucional realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos (CGU, 2015). 

No município de Caetité não existe instância de controle social para o saneamento 

básico, instituída por lei, porém existem formas de participação por meio de denúncias e 

reclamações que normalmente acontecem nas secretarias municipais que prestam 

serviços, nas redes sociais oficiais do município e nas diversas rádios comunitárias. 

6.4 Canais de Integração e Articulação Intersetorial 

No que tange a temática saneamento básico é possível verificar que têm interfaces com 

praticamente todas as áreas, desde a educação, a infraestrutura, ao planejamento, à 

econômico-financeira, à da habitação. Mais estreitamente a integração e articulação se 

estabelece com as atividades relacionadas ao meio ambiente, infraestrutura e saúde. 

Em Caetité, no entanto, os canais de integração e articulação intersetorial, com exceção 

em projetos específicos, não se verifica a existência de ações bem articuladas e 

sistemáticas de planejamento para a integração intersetorial voltada para o saneamento 

básico do município. Esta integração está presente apenas em ações consoantes a Planos 

ou parcerias que envolvam mais de um ente da municipalidade. Em especial, esta 

integração está presente na composição dos Conselhos Municipais responsáveis para 

aplicação de Políticas e Planos do Município. 

As ações desenvolvidas no município que se configura como canais de integração e 

articulação intersetorial são descritas abaixo. 

Secretarias de Meio Ambiente e Limpeza Pública, Infraestrutura e Saúde 

Nos processos de licenciamento ambiental são estabelecidos condicionantes e 

exigências quanto a apresentação de projetos, por parte do empreendedor, que, além da 

análise dos aspectos ambientais decorrentes do empreendimento, exige outros 

documentos vinculados a outras pastas, tais como: alvará de construção, o alvará de 
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localização e funcionamento, o alvará de saúde ou de inspeções sanitárias e/ou qualquer 

outro tipo de licença ou autorização, inerentes ao exercício da atividade. 

Neste aspecto, a Secretaria de Infraestrutura vincula a aprovação de novos 

parcelamentos urbanos a análise da Secretaria de Meio Ambiente em relação ao 

zoneamento do Plano de Desenvolvimento do Município – PDM. Apenas após a emissão 

de parecer do setor de licenciamento é que a Secretaria de Infraestrutura dá 

prosseguimento ou não a emissão de alvará autorizativo. 

De uma forma geral, compete ainda a Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública a 

realização da fiscalização dos serviços de limpeza urbana e do descarte irregular de 

resíduos domiciliares, recicláveis e de construção civil (RCC), porém, ressalta-se que a 

equipe atual não consegue abarcar as demandas do setor nesta área. Ainda, é possível 

citar que a fiscalização dos resíduos dos serviços de saúde é da Secretaria de Saúde, sob 

responsabilidade da Vigilância Sanitária. Este órgão verifica junto aos estabelecimentos 

de saúde a existência de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS), notificando nos casos de não conformidade. 

Vigilância em Saúde e Secretaria de Recursos Hídricos 

A Secretária Municipal de Saúde por meio da Vigilância em Saúde Ambiental atua 

também na fiscalização da água distribuída para o consumo humano, tanto dos sistemas 

da Embasa quanto dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água das zonas 

rurais do município, operados pela Secretaria Municipal de Recursos Hídricos. Este 

monitoramento é desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua). De acordo com o Ministério da 

Saúde o Vigiagua consiste em: 

Um conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades 
de saúde pública para garantir à população o acesso à água em 
quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de 
potabilidade, estabelecido na legislação vigente (PRC n° 5/2017, 
Anexo XX), como parte integrante das ações de prevenção dos 
agravos transmitidos pela água e de promoção da saúde, previstas 
no Sistema Único de Saúde - SUS (Ministério da Saúde, 2020). 

Estas ações buscam a geração de informações em tempo hábil de modo a permitir o 

planejamento, a tomada de decisão e a execução de ações de saúde que garanta a 
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qualidade da água distribuída. Em Caetité, além dos parâmetros rotineiros, a análise 

inclui o parâmetro Urânio de modo a contemplar a especificidade do município em 

apresentar anomalias deste minério em seu subsolo na região noroeste de seu território. 

Além de avaliar a qualidade da água consumida pela população ao longo do tempo, 

compete a pasta da vigilância subsidiar a associação entre agravo à saúde e situação de 

vulnerabilidade e a identificação dos grupos populacionais expostos a situações de risco. 

6.5 Identificação de programas locais existentes de interesse do saneamento  

Analisando o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 de Caetité, foram identificados alguns 

programas locais que estão relacionados, direta ou indiretamente, com a área do 

saneamento básico. O Quadro 18 apresenta esses programas que estão incluídos no 

Eixo 2 do PPA, com ações para infraestrutura e desenvolvimento sustentável. 

Quadro 18- Iniciativas do Plano Plurianual para área do saneamento básico – Caetité/BA 
Iniciativas Metas 

Ampliação e implantação de esgotamento 

sanitário 

Assegurar condições visando a melhoria da qualidade 

de vida da população do município 

Canalização de rios e macrodrenagem Elevar o desenvolvimento municipal 

Programas de melhorias sanitárias domiciliares 

Elevar a qualidade de vida da população de baixa 

renda do município, através de implantação de 

melhorias residenciais urbana e rural. 

Manutenção da rede de abastecimento de água Elevar qualidade dos serviços essenciais 

Construção de açudes, tanques e barragens Elevar o desenvolvimento municipal 

Abertura de poços tubulares Elevar o desenvolvimento municipal 

Contenção de encostas na sede e zona rural Conscientização ecológica e ambiental 

Construção e ampliação da rede de 

abastecimento de água 
Elevar o desenvolvimento municipal 

Construção de cisternas p/ captação de águas 

das chuvas 
Elevar o desenvolvimento municipal 

Manutenção da limpeza pública Melhoria e conservação de logradouros públicos 

Fonte: PMC, Caetité, 2017 

No Plano Plurianual de Caetité (2017), os eixos desenvolvidos apresentam a visão 

estratégica e de longo prazo, com foco nos macros desafios estabelecidos no Plano de 

Governo. 

Percebe-se, a partir das iniciativas propostas, a necessidade de avanços no saneamento 

básico do município, principalmente com relação aos resíduos sólidos e sua destinação 

final. Não há nenhuma iniciativa prevista em relação a implantação de aterro sanitário e 

usina de triagem, reciclagem e compostagem. Em contrapartida, muitas das metas 
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fixadas nesse planejamento ainda não foram alcançadas, e o prazo fixado para estas 

metas não estão sendo cumpridos. 

No âmbito nacional e estadual, foram identificados programas da área de habitação, 

meio ambiente e saneamento básico, política de habitação, conforme descrito a seguir. 

• Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) 

O Programa Minha Casa Minha Vida foi criado por meio da Lei Nacional nº 11.977, de 7 

de julho de 2009, com a finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição 

de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou 

reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00, valor 

fixado pela Lei nº 12.424/2011. 

As ações do programa possibilitam um considerável aumento na qualidade de vida das 

pessoas, uma vez que são proporcionadas condições adequadas de moradia, incluindo 

instalações de infraestrutura básica de esgotamento sanitário e de drenagem de águas 

pluviais e ligações domiciliares de abastecimento de água, entre outros serviços, como 

destacados no artigo 5º-A, inciso III. 

Em Caetité foram implantadas 300 unidades habitacionais com investimentos de R$ 

21,8 milhões. O Empreendimento, denominado Condomínio Esmeralda, localizado no 

Bairro Nossa Senhora da Paz, beneficiou cerca de 1.200 pessoas. 

• Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2) chegou ao fim em 

2014 com mais de 40 mil empreendimentos em todas as regiões brasileiras. Dentre as 

obras do programa, destacam-se a construção de rodovias e ferrovias e de moradias, e as 

ações para universalização do abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica.  

O Quadro 19 mostra as ações executadas/andamento/previstas para o município de 

Caetité no âmbito desse programa. 

Quadro 19 - Obras do PAC 2 em Caetité/BA 
Eixo Tipo Subtipo Órgão Título 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Alvorada 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Pajeú do Vento 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Ametista 
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Eixo Tipo Subtipo Órgão Título 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Borgo 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Caetité 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Caetité A 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Caetité B 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Caetité C 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Inhambu 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Maron 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Pilões 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Planaltina 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Rio Verde 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Ceraíma 

Energia 
Geração de 

Energia Elétrica 
Usina Eólica Ministério de Minas e Energia Serra do Espinhaço 

Logística 
Ciência e 

Tecnologia 
Concentrado de 

Urânio 
Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações 

Produção de 
Concentrado de 

Urânio - INB 

Logística Ferrovia 
Construção - 

Ferrovias 
Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil 

Construção da 
Ferrovia de Integração 

Oeste Leste/EF-334 

Social e 
Urbana 

Quadras 
Esportivas nas 

Escolas 

Construção de 
Quadra 

Ministério da Educação 
Cobertura de Quadra 

Escolar 001/2013 

Social e 
Urbana 

Recursos 
Hídricos 

Infraestrutura 
de 

Abastecimento 
CODEVASF 

Implantação da 
Adutora do Algodão - 
2ª Etapa - Extensão 

Caetité - BA 
Social e 
Urbana 

Saneamento 
Elaboração de 

Projetos 
FUNASA 

Elaboração de 
Projetos - BA 

Social e 
Urbana 

UBS 
Ampliação de 

UBS I 
Ministério da Saúde 

Ampliação – Unidade 
Básica de Saúde I 

Social e 
Urbana 

UBS 
Ampliação de 

UBS II 
Ministério da Saúde 

Ampliação – Unidade 
Básica de Saúde II 

Água e Luz 
para todos 

Recursos 
Hídricos 

Caminhões-
Pipa e Pás 

Carregadeira 
Ministério da Integração 

Equipamentos Seca - 
Caminhões-Pipa e Pás-

Carregadeira 

Cidade 
Melhor 

Pavimentação 
Pavimentação - 

3a. seleção 
MCIDADES 

Pavimentação e 
qualificação de vias do 

Bairro da Escola 
Agrícola 

Cidade 
Melhor 

Saneamento 
Resíduos 
Sólidos 

FUNASA Apoio a catadores 

Comunidad
e Cidadã 

Creches e Pré 
Escolas 

Tipo C MEC 
Creches e Pré-escolas - 

Caetité - BA - Tipo C 
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Eixo Tipo Subtipo Órgão Título 

Comunidad
e Cidadã 

Quadras 
Esportivas nas 

escolas 

Construção de 
Quadras 

MEC 
Quadras esportivas 

nas escolas 

Fonte: Brasil,2014 e 2018. 

Dentre os programas descritos no Quadro 19, o eixo energia foi o mais contemplado no 

município tendo em vista a expansão da geração de energia elétrica através das usinas 

eólicas.  

Por sua vez, o empreendimento denominado Construção da Ferrovia de Integração 

Oeste Leste/EF-334, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ainda está 

sendo implantado após sucessivas paralisações. De acordo com a VALEC a estimativa era 

que em julho/2020 o trecho da FIOL entre Caetité e Barreiras estivesse com 42,9% do 

avanço físico concluído, enquanto o trecho Caetité a Ilhéus estivesse em melhor situação 

com cerca de 74,6% das obras finalizadas. Porém, não se tem informações se essas 

metas foram alcançadas. 

De acordo com a Setre (2020), o programa Pró Catador é preferencialmente direcionado 

aos catadores (as) inseridos na realidade do vazadouro a céu aberto (lixão), à uma 

situação mais digna destes trabalhadores durante a fase de transição dos encerramentos 

dos lixões, tendo como resultado a formação de cooperativas de 1º grau para inserção 

destes na rede. Em Caetité o programa ainda não está sendo desenvolvido, mas se faz 

necessário para um futuro próximo, visto que o encerramento do vazadouro a céu 

aberto (lixão) precisa ser realizado com brevidade. 

6.6 Identificação das redes, órgãos e estruturas com capacidade de apoiar 

projetos e ações de educação ambiental combinados com os programas de 

saneamento básico 

Como parte das condicionantes ambientais para o licenciamento ambiental dos diversos 

empreendimentos minerários e do setor de geração de energia, programas de educação 

ambiental são desenvolvidas no município de Caetité visando esclarecer à população 

questões que envolvem as atividades das empresas e apresentar possíveis impactos 

ambientais que essas atividades possam causar. 

A INB (Indústrias Nucleares do Brasil) desenvolve o programa de educação ambiental 

para promover a sensibilização ambiental das populações que vivem no entorno de suas 
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unidades produtivas, despertar o interesse do público para a adoção de boas práticas 

ambientais, incentivar a adoção de formas sustentáveis de produção e de convivência 

com o meio ambiente. O programa inclui visitas às instalações da empresa, palestras, 

eventos e cursos são algumas das ações que visam disseminar a educação ambiental. A 

INB também faz a distribuição de sementes e mudas de espécies nativas, produzidas no 

horto da empresa, para Administrações Municipais, escolas e entidades não 

governamentais. Um incentivo para criação de novas áreas verdes e para arborização 

dos municípios do entorno da unidade da empresa. 

A empresa Equatorial Energia desenvolve o Programa de Educação Ambiental, no 

âmbito do processo de licenciamento da Linha de Transmissão da empresa. A empresa 

promove o Curso de Gestão Ambiental Participativa e Elaboração de Planos de Ação na 

Secretária Municipal de Educação de Caetité. O objetivo é debater sobre Educação 

Ambiental, destacando os aspectos relacionados aos Resíduos Sólidos – Projeto de 

Fortalecimento da Cooperativa de Coleta Seletiva de Caetité (Coopercicli). 

Outra empresa que desenvolve projetos de educação ambiental no município de Caetité 

é a Bahia Mineração (BAMIM) por meio do Projeto Pedrinha de Ferro, implantado desde 

2009 em parceria com a Fundação Anísio Teixeira. O projeto Pedrinha tem como 

objetivo fazer com que as crianças participantes sejam capazes de se relacionar com o 

meio ambiente de maneira consciente; disseminar boas práticas ambientais; comunicar 

noções básicas sobre conservação e atuar como agentes de transformação dentro de 

seus núcleos familiares, da escola e comunidade. 

Ainda no âmbito de identificação de redes com capacidade de apoiar projetos e ações de 

educação ambiental combinados com os programas de saneamento básico destaca-se a 

Casa Anísio Teixeira. A Casa Anísio Teixeira, centro cultural que está instalado desde 

1998 na casa natal do educador Anísio Teixeira, é administrada pela Fundação Anísio 

Teixeira, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural, 

com sede em Salvador ‐ BA. É objetivo da instituição a promoção de atividades culturais 

e educativas e abriga atividades de Arte‐Educação que atua ressaltando a importância da 

educação ambiental no município. 

Já a Embasa, prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

no município de Caetité conta com o programa regional de responsabilidade 
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socioambiental e proteção dos mananciais. Por meio do Núcleo Socioambiental da 

Unidade regional de Caetité, o tema “Adote atitudes por um mundo melhor” é 

apresentado aos diversos seguimentos da comunidade, trazendo para a discussão a 

problemática ambiental local.   

Nas ações de Educação Ambiental são discutidos temas como: segurança hídrica dos 

SAA, manejo de resíduos sólidos, diretrizes nacionais de saneamento básico, plano de 

saneamento básico, dentre outros. 

6.7 Identificação e Avaliação do sistema de comunicação local 

O Município de Caetité conta com alguns portais de notícias online de abrangência local 

e regional, conforme listados no Quadro 20. Referente à rádios, o município possui 6 

(seis) iniciativas locais, listadas no Quadro 21. 

Quadro 20 – Jornais online e blogs de notícias em Caetité/BA  
Nome Tipo Endereço web 

HR Bahia Jornal on-line https://hrbahia.com.br/ 
Radar 030 Jornal on-line http://www.radar030.com.br/ 

Sudoeste Notícias Jornal on-line https://www.sudoestebahia.com/ 
Informe Cidade Jornal on-line https://www.informecidade.com.br/ 

Fonte: Guia de Mídia, 2020. 

 

Quadro 21 – Rádios existentes em Caetité/BA  
Rádio Tipo 

Rádio Educadora Santana de Caetité FM 
Rádio Cidade FM 

Rádio Star FM 105,9 FM 
Rádio Caetité FM 

                                              Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

O município possui cobertura das principais operadoras de celular (OI/TELEMAR, VIVO, 

TIM CELULAR e CLARO) e o código de área é 77.  

O município possui boa capacidade de difusão das informações e mobilização sobre o 

PMSB e o PMGIRS, sobretudo com a utilização do veículo de radiodifusão Educadora 

Santana de Caetité tendo em vista seu alcance abranger toda a sede municipal, distritos e 

zona rural, além de outros municípios vizinhos. Em 2017, foi a primeira emissora a 

conseguir autorização para a migração de AM para FM, possibilitando a compra de um 

novo transmissor de dez mil watts para operar em Frequência Modulada (FM). Esta 
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rádio opera desde 1978 e se constitui como o melhor canal para divulgação das ações e 

etapas dos Planos. 

6.8 Análise de programas de educação ambiental e de assistência social em 

saneamento 

O desafio estratégico das ações de educação ambiental e mobilização social em 

saneamento é provocar a mudança na lógica dos serviços e investimentos em 

saneamento, de modo que a sociedade participe de todo o processo, desde a concepção e 

o planejamento até a gestão e o monitoramento dos empreendimentos (MMA, 2009). 

Tais estratégias são desenvolvidas por meio do PEAMSS- Programa de Educação 

Ambiental e Mobilização Social em Saneamento, onde de acordo com MMA (2009), 

sendo um programa da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do então 

Ministério das Cidades, hoje Ministério da Integração Regional, que apesar de não 

contribuir com o fomento direto de tais ações, tem a missão de referenciar conceitual e 

metodologicamente o desenvolvimento das ações desenvolvidas com recursos públicos, 

bem como as conduzidas pela sociedade civil. 

Esta sociedade civil está organizada como: ONGs, Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), associações, cooperativas, sindicatos e grupos organizados, 

são agentes fundamentais na inovação da interação estado e sociedade, por meio da 

ampliação da participação social, sua respectiva cobrança dos investimentos necessários 

em saneamento, para órgãos públicos (MMA, 2009). 

Em Caetité a Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, realiza esporadicamente 

atividades de educação ambiental e palestras nas escolas e associações rurais.  

A Embasa, prestadora do serviço de abastecimento de água em Caetité, desenvolve 

programas regionais de responsabilidade socioambiental e proteção dos mananciais que 

traz a educação ambiental como eixo estruturador pois, suas atividades vêm sendo 

desenvolvidas de forma contínua e contextualizado com as realidades locais. A Figura 

110 ilustra a participação da empresa em feiras educacionais, como parte de seu 

programa de educação ambiental desenvolvido pelo Núcleo Socioambiental da Unidade 

regional de Caetité. 
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Figura 110 – Ações de educação ambiental desenvolvidas pela Embasa em feiras educacionais de 
Caetité-BA 

  
Fonte: Embasa, 2020. 

É imprescindível que as ações de Educação Ambiental com os diversos seguimentos da 

comunidade, traga para a discussão a problemática ambiental local, sendo discutido 

temas como: segurança hídrica dos SAA, manejo de resíduos sólidos, e diretrizes 

nacionais de saneamento básico, plano de saneamento básico e de resíduos sólidos, 

dentre outros. 

Estas ações contínuas possibilitariam aos participantes o acesso a informações 

referentes aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e de sua 

importância, em cooperação com o município, buscando a universalização de modo 

sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 

local. 

No entanto não há, por parte da gestão municipal de Caetité, nenhum programa de 

educação ambiental no âmbito do saneamento básico sendo desenvolvido no município. 

6.9 Identificação e descrição de organizações sociais e suas percepções sobre 

saúde, saneamento e meio ambiente 

As cooperativas são entendidas como sociedade civil-comercial sem fins lucrativos que 

viabiliza e desenvolve atividades de consumo, produção e crédito, presta serviços e 

comercializa de acordo com os interesses dos cooperados. 

A assembleia geral da ONU reconhece as cooperativas como um fator de contribuição 

para a erradicação da pobreza e melhoria de vida nas áreas urbanas e rurais (Resolução 

A/RES/64/136 de 2009). O conceito de cooperativa para as Nações Unidas é uma 
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associação autônoma, de pessoas unidas voluntariamente para alcançar as aspirações de 

suas necessidades econômicas e culturais comuns, através de uma ação 

democraticamente controlada. 

Neste contexto, espera-se um reconhecimento público do cooperativismo enquanto 

indutor do desenvolvimento econômico e social, estimulando o aumento do número de 

cooperativas e formação de redes. 

Desde 2009 a Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Caetité - COOPERCICLI 

atua no município e, ao longo desses mais de 10 anos de existência, coletou mais de 

2.000 toneladas de material reciclado, de acordo com a própria cooperativa. A 

COOPERCICLI atua diretamente na temática do saneamento básico, na componente 

resíduos sólidos, por meio da coleta seletiva, reciclagem e compostagem orgânica. Atua 

também no município com ações de educação ambiental em escolas e feiras, na 

promoção da sensibilização sobre a temática em que atuam. O detalhamento das 

atividades da COOPERCICLI é abordado no item 7.4.8.3 - Cooperativa deste relatório. 

No município diversas comunidades quilombolas, identificadas dentre as comunidades 

rurais do Quadro 3, desenvolvem atividades conjuntas visando o bem comum da 

população residente e da produção e beneficiamento de agricultura de subsistência. 

Cabe destacar neste contexto as casas de farinha, de bolo e de mel da Associação dos 

Pequenos Agricultores da Comunidade Quilombola de Sapé (Figura 111). 

Figura 111 – Organização sociais do município de Caetité/BA – Casas Comunitárias de Farinha na 
Comunidade quilombola de Sapé 

 
           Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Por outro lado, no processo de beneficiamento para a produção de farinha ou da fécula 

de mandioca, são produzidos dejetos líquidos denominado de manipueira, que quando 

depositada em rios ou solo pode ser altamente prejudicial (FELIPE et al., 2009). O 

número elevado desse processo concentra também o risco de contaminação do solo, 

necessitando que essas indústrias artesanais de farinha tenha um sistema de tratamento 

para manipueira. Apesar das casas de farinha ser basicamente para subsistência e, por 

isso, consideradas de pequena escala, a grande quantidade delas pode acarretar uma 

preocupação ambiental. No município, a manipueira também é popularmente conhecida 

como água de tapioca e além do risco de contaminação do solo, o efluente é altamente 

toxico para animais, o que acarreta inclusive na morte de animais de grande porte como 

gado, por exemplo. No geral, os efluentes deste processo são lançados diretamente no 

solo em valas de infiltração ou em fossas rudimentares (absorção). 

O município de Caetité conta com diversas organizações sociais, sobretudo associações 

rurais, de agricultores familiares e de bairros da zona urbana da sede municipal, como 

pode ser visto no Quadro 22. 

A percepção socioambiental para o saneamento básico, na maior dessas organizações 

aociais, ainda é entendida apenas como o esgotamento sanitário, sem, contudo, 

reconhecer e perceber a necessidade de integralidade com as demais componentes do 

saneamento.  

Por outro lado, está o entendimento de que o Poder Público Municipal deve arcar com os 

custos e despesas dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos e do abastecimento 

de água na zona rural. Isso se evidencia na resistência em aprovar taxas de coleta para 

os diversos tipos de resíduos sólidos, bem como adesão ao sistema de abastecimento de 

água tratada, ofertada pela Embasa em algumas localidades rurais do Municipio. Neste 

último exemplo, algumas comunidades preferem continuar usando a rede dos sistemas 

simplificados de abastecimento de água operados pela prefeitura, que não possui 

nenhum tipo tratamento ou mesmo desinfecção, mas que, por outro lado, não há 

também nenhum tipo de cobrança pelo uso da água. 
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Quadro 22 – Organizações Sociais no Município de Caetité/Ba 

Associações Endereço Distrito Telefone 

Associação dos Amigos da Comunidade de Joao Barroca e Araticum Fazenda Joao Barroca e Araticum S/N 

Brejinho das 
Ametistas 

(77) 3345-4221 

Associação Comunitária de Brejinho das Ametistas  Distrito de Brejinho das Ametistas S/N (77) 9130-3838  

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Barra da Estiva e 
Adjacências 

Sítio Barra da Estiva Sn  (77) 3454-1478 

Associação dos Agricultores de Serragem Comunidade de Serragem S/N (77) 3345-4147 

Associação dos Amigos da Comunidade de Curral Velho Pov. Curral Velho Sn (77) 3345-4297  

Associação dos Pequenos Agricultores de Olho D’Água Região Fazenda Olho d’Água dos Pires  (77) 3345-4147  

Associação dos Pequenos Produtores de Barreira e Varginha Fazenda Barreira S/N  (77) 3345-4221 

Associação dos Pequenos Produtores do Acoita Cavalo e Adjacências Comunidade de Acoita Cavalo Não Informado 

Associação dos Pequenos Produtores do Acoita Cavalo e Adjacências Comunidade de Acoita Cavalo    (77) 3345-4147 

Associação Comunitária de Caldeiras Rua do Prédio Escolar 

Caldeiras 

(77) 3345-4147  

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de 
Sambaíba 

Comunidade de Caldeiras S/N (77) 3345-4147 

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de 
Sape 

Fazenda Sape, 0  (77) 3345-4147 

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de 
Vereda dos Cais 

Fazenda Vereda dos Cais S/N (77) 3345-4147 

Associação de Agricultores Familiares de Quilombo de Mercês Comunidade de Mercês S/N (77) 3345-4147 

Associação dos Moradores da Comunidade de Riacho do Pinto e 
Adjacências 

Comunidade de Riacho do Pinto S/N (77) 3345-4211 

Associação dos Moradores e Agricultores da Chapada e Adjacências Fazenda Chapada Sn, 1 (77) 8831-0548 

Associação dos Pequenos Agricultores de Vereda das Cacimbas Sitio Vereda das Cacimbas Sn (77) 3454-1478  

Agricultores de Maniaçu Associados Praça da Igreja Sn, 1 

Maniaçu 

(77) 3345-4344 

Associação de Agricultores Familiares de Quilombo de Contendas Comunidade de Contendas S/N, Maniaçu (77) 3345-4147 

Associação Comunitária dos Amigos do Umbuzeiro e Adjacências Povoado do Umbuzeiro Sn, Maniaçu (77) 9999-9658  

Associação dos Agricultores. Familiares e Amigos das Localidades de 
Mutuca, Lagoa do Vintém e Lagoa do Araçá 

Comunidade de Mutuca S/N Não Informado 

Associação Comunitária de Vargem Grande Comunidade de Vargem Grande Não Informado 
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Associações Endereço Distrito Telefone 

Associação Comunitária dos Amigos e Moradores de Taperinha e 
Adjacências 

Comunidade de Taperinha (77) 3345-4147  

Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade de Serrote e 
Adjacências - ACMCSA 

Com Serrote Não Informado 

Associação Comunitária dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de 
Bangue e Adjacências 

Comunidade de Bangue Sn  (77) 3345-4147 

Associação Comunitária dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de 
Bangue e Adjacências  

Comunidade de Bangue S/N (77) 3345-4147 

Associação Comunitária e Beneficente da Comunidade Formosa II Na Comunidade Formosa II Sn  (77) 3345-4147 

Associação de Agric. Familiar de Quilombo de Passagem de Areia Distrito Quilombo de Passagem de Areia (77) 3454-2218 

Associação de Agricultores e Moradores de Maniacu-Amdma Rua Paramirim S/N (77) 3345-4211 

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de 
Malhada 

Fazenda Malhada Sn, 0 (77) 3345-4147 

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de Pau 
Ferro de Juazeiro 

Sitio Pau Ferro Sn, 0, Maniaçu (77) 3454-1478  

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de 
Vargem do Sal 

Comunidade de Vargem do Sal Sn (77) 3345-4147  

Associação de Agricultores Familiares de Quilombo de Contendas Comunidade de Contendas Sn, 1 (77) 3345-4147  

Associação de Agricultores Familiares e Remanescentes de Quilombos 
Riachenses 

Fazenda Riacho da Vaca Sn Não Informado 

Associação de Amigos e Pequenos Agricultores de Cercado Outros Comunidade de Cercado Sn (77) 3345-4147  

Associação de Irrigação e Agricultura Familiar da Comunidade de Fundo 
dos Morros 

Povoado de Fundo dos Morros S/N (77) 3345-4147  

Associação de Irrigação e Agricultura Familiar das Comunidades de Quebra 
Braço e Pinga 

Fazenda Quebra Braço Sn (77) 3345-4211 

Associação de Produtores Rurais de Vargem Grande II e Adjacências  Fazenda Vargem Grande II  (77) 9958-7032  

Associação do Pequenos Agricultores de Ingazeira Com Ingazeira (77) 3345-4147 

Associação dos Agricultores Familiares de Tanquinho e Adjacências Comunidade de Tanquinho (77) 9833-2800 

Associação dos Amigos do Barreiro e Adjacências Fazenda Barreiro   (77) 3345-4211  

Associação dos Peq. Agricultores da Lagoa de Fora Comunidade de Lagoa de Fora   (77) 3345-4147 
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Associações Endereço Distrito Telefone 

Associação dos Peq. Agricultores da Região de Junquinho Comunidade Junquinho   (77) 3345-4147 

Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade de Morros Na Comunidade de Morros  Não Informado 

Associação dos Pequenos Agricultores de Lagoa dos Crioulos Sitio Lagoa dos Crioulos  (77) 3454-1478 

Associação dos Pequenos Agricultores e Amigos do Araçá, Vintém e Região Lagoa do Araçá e Lagoa do Vintém (77) 3345-4147 

Associação dos Produtores da Com de Passagem de Areia Sitio Passagem de Areia S/N, (77) 3345-4147 

Associação Comunitária dos Agric. e Prod. Rur. do Distrito de Pajeú do 
Vento 

Rua Lindolfo Fernandes Sn, 

Pajeú do Vento 

(77) 3345-4147 

Associação Comunitária Agric. Prod. Rurais Dist. Crist., Lage Fun e Outr Prédio Escolar Cristina S/N (77) 3345-4147 

Associação dos Prod. e Trab. Rurais do Distrito de Pajeú do Vento Rua Augusto Ladeia S/N, 0 (77) 3345-4147  

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de Olho 
d’Água 

Vila Comunidade de Olho D:Água S/N (77) 3454-2218  

Associação dos Moradores, Agric. e Produtores Rurais do Morro da 
Gameleira e Região 

Morro da Gameleira S/N, 0 (77) 3345-4147  

Associação dos Pequenos Agricultores de Aguani Fazenda Aguani Sn (77) 3345-4147 

Associação dos Pequenos Agricultores de Cabeça da Vargem e Adjacências 
Outros Comunidade de Cabeça da Vargem 
S/N, 1, 

(77) 3454-3725 

Associação dos Pequenos Produtores de Aroeiras Distrito Aroeiras Sn,  (77) 3345-4221 

Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais da Fazenda 
Mata e Adjacências 

Fazenda Mata S/N (77) 3345-4221 

Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Hospício Fazenda Hospício S/N (77) 9961-3479 

Agricultores Juazeirenses Associados Aja Pov. Juazeiro Sn 

Sede 

(77) 3345-4297 

Associação Comunitária dos Amigos Morada do Pau Ferro de Santa Luzia e 
Adjacências 

Pau Ferro de Santa Luzia (77) 3345-4221 

Associação Comunitária Beneficente de Barra dos Farias Fazenda Barra dos Farias (77) 3345-4211 

Associação Comunitária de Barra de Caetité e Região Distrito Barra de Caetité  (77) 3345-4147  

Associação Comunitária dos Amigos e Moradores de Buracão dos 
Magalhaes e Adjacências 

Pov. Buracão S/N (77) 3345-4147  

Associação Comunitária dos Amigos Morada do Pau Ferro de Santa Luzia e 
Adjacências   

Pau Ferro de Santa Luzia (77) 3345-4221 

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Nossa Senhora da Paz e Rua Quatro Sn, Nossa Senhora da Paz (77) 3454-2378 
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Associações Endereço Distrito Telefone 

Adjacências 

Associação das Comunidades de Serra Fazenda Serra (77) 3345-4147 

Associação das Mulheres Camponesas do Município de Caetité Av. Dácio,742  (77) 9901-8250 

Associação do Movimento Ambientalista Terra Avenida Dácio Oliveira  (77) 454-2519 

Associação dos Amigos e Moradores da Comunidade de Vintém e Tamboril Comunidade Vintém  (77) 9964-5719 

Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Nossa Senhora da Paz e 
Adjacências 

 Rua Fortaleza 134 (77) 3454-2378 

Associação dos Apicultores As do Município de Caetité Travessa Euclides da Cunha  (77) 9901-8250 

Associação dos Moradores do Bairro Buenos Aires e Adjacências Avenida Luiz Gumes 444, Pedro Cruz Não Informado 

Associação dos Moradores do Bairro da Feira Velha Praça Rodrigues Lima Sn, 0, Centro (77) 3345-4221 

Associação dos Moradores do Bairro de Pernambuco Praça Paraíba Sn, Centro Não Informado 

Associação dos Moradores do Bairro Ovídio Teixeira 
Ovídio Teixeira e Adjacências S/N, 0, Ovídio 
Teixeira 

(77) 3345-4147  

Associação dos Peq. Agr. da Antiga Escola Agr. de Caetité Rua Pernambuco 000040, 40, Centro (77) 3345-4211 

Associação dos Pequenos Agricultores e Amigos de Barrinha e Adjacências Comunidade de Barrinha Sn, Sede (77) 3345-4147  

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vereda do Cercado de 
Aroeiras Caetité -Bahia 

Comunidade de Vereda do Cercado (77) 3345-4211 

Assoc. Com. Tome de Souza dos Peq. Prod. R da L F N e B Duro Pov. Fazenda Nova S/N 

Sede 

(77) 3345-4147 

Assoc. Com. dos Amigos e Moradores do Anguá Mangueira Serra e Adj. Fazenda Anguá Sn (77) 3345-4211 

Associação Comum. dos Amigos da Tabua Joao B Bomfim Fazenda Tabua S/N,  (77) 3454-2113  

Associação Com. dos Amigos e Pequenos Produtores Rurais de Baixa dos 
Cardoso e Alagadiço 

Na Baixa dos Cardoso e Alagadiço Sn (77) 3345-4147 

Associação Comunitária de Palmeiras e Região Fazenda Palmeira (77) 3345-4221 

Associação Comunitária de Vargem Grande Comunidade de Vargem Grande S/N Não Informado 

Associação Comunitária do Periperi e Adjacências Fazenda Periperi Sn, 1,  (77) 3345-4237 

Associação Comunitária dos Agric. de Jatobazinho Com. de Jatobazinho Sn,  (77) 454-147 

Associação Comunitária dos Agricultores de Lagoa Nova da Fazenda 
Juazeiro 

Comunidade Lagoa Nova S/N, 0 (77) 33454- 2970 
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Associações Endereço Distrito Telefone 

Associação Comunitária dos Amigos e Moradores Cuba e Adjacências Comunidade de Cuba Sn, 1, Sede  (77) 3345-4344 

Associação Comunitária dos Amigos e Moradores da Fazenda São Miguel Fazenda São Miguel S/N, 1, Sede (77) 3454-2113 

Associação Comunitária dos Amigos Moradores de Lagoa do Jacaré e 
Adjacências 

Com. de Lagoa do Jacaré S/N, Sede Não Informado 

Associação Comunitária dos Peq. Agricultores de Lagoa de Felix Pereira Lagoa Felix Pereira S/N, 0,  (77) 3345-4147  

Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Cristal Comunidade de Cristal, S/N  (77) 3345-4297  

Associação da Irmandade Rural de Lagoa de Dentro, Cinzeiro e Adjacências Lagoa de Dentro Sn, 1, Sede (77) 3454-1466 

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de 
Cangalha 

Comunidade Quilombo de Cangalha  (77) 3454-2218 

Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de 
Lagoa do Meio 

Fazenda Lagoa do Meio S/N  (77) 3454-2218  

Associação de Agricultores Familiares de Quilombo de Lagoinha da Cobra 
Comunidade Quilombo de Lagoinha da 
Cobra  

(77) 9901-8250 

Associação de Amigos e Pequenos Agricultores Gerais da Lagoinha Fazenda Gerais da Lagoinha S/N, (77) 3345-4147  

Associação de Moradores de Água Quente e Tabua  Fazenda Água Quente Sn, Zona Rural (77) 9201-4679 

Associação de Moradores do Sitio da Manga, Limoeiro, Pau Ferro e Patos Fazenda Sitio da Manga S/N, Sede  (77) 3345-4221 

Associação dos Agricultores da Região de Elefante Na Comunidade de Elefante Sn (77) 3345-4147 

Associação dos Agricultores da Região de Tanquinho Pov. de Tanquinho Sn, 0, Sede (77) 3345-4147  

Associação dos Agricultores de Manoel Vicente e Cana Brava Fazenda Manoel Vicente S/N, 0, Sede  (77) 3345-4147 

Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de Lagoa Azul Comunidade de Lagoa Azul Sn, 1, Sede (77) 3345-4147 

Associação dos Amigos de Caratinga e Região Comunidade de Caratinga Sn, 0, Sede (77) 9994-8084 

Associação dos Amigos e Agricultores de Candonga Com. Candonga S/N, Sede Não Informado 

Associação dos Amigos e Pequenos Agricultores da Lagoa da Comprida e 
Adjacências 

Comunidade Lagoa Comprida S/N, 1, Sede (77) 3345- 4211 

Associação dos Amigos Trabalhadores Rurais de Vereda Suja 
Comunidade de Vereda Suja S/N, 1, Zona 
Rural 

(77) 3345-4211 

Associação dos Pequenos Agricultores da Lagoinha Com Lagoinha Sn, 0 - Zona Rural  (77) 3345-4147 

Associação dos Pequenos Agricultores de Olaria Lagoa Grande e São Miguel Comunidade de Lagoa Grande S/N, Sede Não Informado 
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Associações Endereço Distrito Telefone 

Associação dos Pequenos Agricultores de Pedra Grande Com. de Pedra Grande Sn, 0, Sede (77) 3454-1478 

Associação dos Pequenos Agricultores de Volta do Morro Fazenda Angico S/N, 1, Zona Rural (77) 3345-4211 

Associação dos Pequenos Agricultores e Amigos de Salinas e Região Comunidade de Salinas Sn, 1, Sede (77) 33454-2113  

Associação dos Pequenos Agricultores e Familiares de Cachoeirinha Cachoeirinha S/N, 0, Zona Rural (77) 3345-4147 

Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Passagem do 
Limoeiro 

Comunidade de Passagem do Limoeiro S/N, 
Zona Rural 

 (77) 3345-4221 

Associação dos Produtores da Comunidade de Umbu Fazenda Umbu S/N, 0, Sede (77) 0993-2456 

Associação dos Trabalhadores Na Agricultura Familiar da Fazenda Lagoa 
dos Cocos e Adjacências 

Fazenda Umbu S/N, 0, Sede (77) 3454-2924 

Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Pirajá Comunidade de Pirajá Sn, Distrito e Sede (77) 3454-2218 

Instituto Mandacaru Para o Desenvolvimento Sustentável Comunidade de Caraíbas S/N, Zona Rural Não Informado 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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6.10 Identificação de Soluções Consorciadas com Municípios Vizinhos 

O Consórcio Público consiste na união entre dois ou mais entes da Federação 

(municípios, Distrito Federal, estados e União), sem fins lucrativos, com a finalidade de 

prestar serviços e desenvolver ações conjuntas que visem o interesse coletivo e 

benefícios públicos. Constitui-se numa associação pública com personalidade jurídica de 

direito público e de natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem 

fins econômicos. A Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e seu decreto de regulamentação, 

nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, passaram a disciplinar os consórcios públicos.  

De acordo com FUNASA (2017) partindo do princípio que a cooperação entre 

municípios através de consórcios públicos traz benefícios para a gestão do saneamento 

básico, a primeira questão a ser enfrentada na constituição de um consórcio público é 

identificar quais as funções, dentro das relacionadas a gestão do saneamento básico, que 

devem ser por ele desempenhadas dentre o planejamento, regulação, fiscalização e a 

prestação de serviços de saneamento básico. 

Salienta como indiscutível as melhorias na gestão do saneamento básico, que a 

cooperação interfederativa pode trazer, pois eles permitem notadamente:  

✓ Ganhos de escala, através da construção e operação de unidades de uso 

compartilhado pelos municípios (ETA, ETE, Aterro Sanitário, Laboratório, Oficina, 

Usina Regional de Reciclagem da Construção Civil etc.); 

✓ melhoria da capacidade técnica, gerencial e financeira de grupos de 

municípios através de cursos para técnicos municipais; desenvolvimento de 

programas coletivos como programas para redução de perdas nos sistemas de 

abastecimento de água; programas para coleta seletiva de resíduos sólidos; 

elaboração de planos setoriais; elaboração de projetos; elaboração de propostas 

para solicitação de recursos junto aos órgãos de fomento; assessoria jurídica; 

assessoria para elaboração de modelos tarifários; assessoria para organização de 

concursos públicos; 

✓ A formação de alianças em regiões de interesse comum, como bacias 

hidrográficas ou em áreas de conturbação urbana, melhorando a prestação 

dos serviços públicos colocados à disposição dos cidadãos, promovendo, por 
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exemplo, programa de controle de inundações na escala da bacia e/ou da 

conturbação; 

✓ A racionalização e otimização da aplicação dos recursos públicos como, por 

exemplo, através de compras compartilhadas de equipamentos e insumos; 

contratação coletiva de serviços técnicos. 

Funasa (2017) salienta que o que define o consórcio público é a sua finalidade. Os 

consórcios públicos podem ser formados com finalidade específica (somente para 

serviços de saneamento básico) ou podem ser constituídos com diferentes finalidades 

(consórcio público multifinalitário). O Regulamento da Lei de Consórcios Públicos: “Os 

consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes poderão se consorciar 

em relação a todos ou apenas a parcela deles”. 

Nesse contexto, o município de Caetité participa do Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável do Alto Sertão – CDS Alto Sertão, assim como outros 17 (dezessete) 

Municípios, ratificando o protocolo de intenções no ano de 2013 através da Lei 

Complementar Nº 004 de 10 de maio de 2013. Dentre as finalidades do CDS Alto Sertão 

estão a implantação e manutenção de infraestrutura e equipamentos urbanos; gestão 

associada de serviços públicos de saneamento básico, de transporte intermunicipal, 

construção e manutenção de estradas, abatedouros e frigoríficos; gestão da política 

ambiental e planejamento territorial municipal ou intermunicipal, inclusive 

regularização fundiária e mobilidade urbana, e da política habitacional. 

O estado da Bahia, em cumprimento a Lei Nacional nº 12.305/2010 que prevê a gestão 

regionalizada dos resíduos sólidos, elaborou o Estudo de Regionalização da Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (ERGIRS), com início em 2009 e término em 2012. 

As propostas de regionalização para a prestação dos serviços de limpeza urbana e 

manejo integrado de RSU para o Estado da Bahia têm como o objetivo primordial o 

equacionamento dos problemas existentes no Estado, visando à viabilidade econômica, 

tanto com relação à operação como ao gerenciamento dos sistemas. Os estudos levaram 

em consideração as distâncias entre cidades, aliada às facilidades de acessos e 

possibilidades de formação de consórcios públicos, fundamentados nos novos 

instrumentos normativos, norteadores da cooperação federativa e do saneamento 

básico (SEDUR, 2012). 
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A principal referência para o planejamento e regionalização utilizada para compor o 

Estudo de Regionalização foi a Região de Desenvolvimento Sustentável (RDS), que se 

constitui numa organização espacial de municípios, que leva em consideração aspectos 

ambientais, sociais, institucionais, políticos, econômicos e culturais (SEDUR, 2012). 

Segundo informações do Estudo de Regionalização de Resíduos Sólidos, o município de 

Caetité está inserido no RDS 13 – Sertão Produtivo. No entanto, no arranjo de 

regionalização proposto o Município de Caetité está na RDS 02 – Velho Chico. Os 

municípios de Caetité e Matina faziam parte do arranjo com o município de Guanambi 

(RDS 13 - Sertão Produtivo), mas foi redirecionado para o arranjo 01 que inclui ainda os 

municípios de Igaporã e Riacho de Santana (RDS 02 – Velho Chico) 

No que concerne o município de Caetité, objeto deste PMSB, as propostas do Estudo de 

Regionalização são: 01 estação de transbordo; 01 unidade de triagem; 01 PEV central; e 

encerramento do atual vazadouro a céu aberto (lixão), incluindo a remediação. Com isso, 

os resíduos gerados no município seriam transportados 45km até Igaporã, onde seria 

implantado o aterro sanitário convencional compartilhado. 
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7 SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

E DO MUNICÍPIO 

7.1 Dotações Orçamentárias do Município 

Uma maneira de se analisar a capacidade financeira do município é através de análise 

das dotações do orçamento geral do município (avaliação do Plano Plurianual - PPA e Lei 

Orçamentária Anual – LOA), os quais são úteis para melhor interpretação das finanças 

públicas do município. 

7.1.1 Plano Plurianual 

A Lei nº 826, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre Plano Plurianual (PPA) de 

Governo do município de Caetité para o quadriênio 2018 a 2021. É estabelecido para 

este período, programas e seus respectivos objetivos, acompanhado de indicadores e 

montantes de recursos destinados.  

O PPA é constituído a partir das diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) do município obedecendo a alocação dos recursos. Na LDO é 

definido as prioridades e metas para a administração pública, assim como o orçamento 

compreendendo todas as receitas, despesas e regime fiscal.  

O PPA de Caetité é composto por projetos alocados em 29 funções de governo, sendo 

que a função nº 17 é específica de Saneamento. Esta categoria se subdivide em 

saneamento básico rural e saneamento básico urbano. 

No âmbito do SANEAMENTO, com previsão orçamentária total de R$ 6.231.880,85, a 

ser investido ao longo do horizonte de planejamento do PPA (2018 a 2021), as ações 

propostas são alocadas nas secretarias de serviços públicos e na de recursos hídricos. As 

ações propostas são listadas a seguir: 

✓ Ampliação e implantação de esgotamento sanitário; 

✓ Canalização de rios e macrodrenagem; 

✓ Manutenção da rede de abastecimento de água 

✓ Construção e ampliação da rede de abastecimento de água. 
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✓ Construção de cisternas p/captação de águas das chuvas; 

No âmbito da HABITAÇÃO E URBANISMO, algumas ações estão diretamente ligadas a 

temática do saneamento. Estas ações possuem uma previsão orçamentária total de R$ 

29.491.644,54, a ser investido ao longo do horizonte de planejamento do PPA (2018 a 

2021), listadas a seguir: 

✓ Programas de melhorias sanitárias domiciliares; 

✓ Pavimentação de logradouros públicos; 

✓ Manutenção da limpeza pública; 

No âmbito da GESTÂO AMBIENTAL e AGRICULTURA, as ações que se relacionam com o 

saneamento, com previsão orçamentária total de R$ 1.827.064,27, a ser investido ao 

longo do horizonte de planejamento do PPA (2018 a 2021), as ações propostas são 

alocadas nas secretarias de serviços público e na Recursos Hídricos, bem como no Fundo 

Municipal de Preservação do Meio Ambiente e são listadas a seguir: 

✓ Contenção de encostas na sede e zona rural; 

✓ Programa de educação ambiental; 

✓ Abertura de poços tubulares; 

✓ Construção de açudes, tanques e barragens; 

Cabe salientar que algumas dessas ações já constavam no PPA 2014 a 2017, Lei N°766 

de 11 de novembro de 2013, e que não foram executadas, a exemplo da ampliação e 

implantação do sistema de esgotamento sanitário. Outra ação não executada, apesar de 

prevista no PPA anterior, é a construção do aterro sanitário. No PPA atual, que segue 

válido até o final do ano de 2021, não há previsão orçamentária para a execução desta 

ação. 

7.1.2 Lei Orçamentária Anual 

A Lei Municipal nº 862 de 20 de dezembro de 2019, estima a receita e fixa a despesa do 

orçamento anual do município de Caetité para o exercício de 2020. De acordo com o 

Art.2º esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Caetité, para o exercício 
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financeiro de 2020 no montante de R$ 180.389.509,00 (cento oitenta milhões, 

trezentos oitenta nove mil e quinhentos nove reais) e fixa a despesa em igual valor, nos 

termos da Lei Orgânica Municipal e do § 5º art.165 da CF/1988:  

I - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes Legislativo e Executivo, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração Direta e Indireta 

instituída e mantida pelo Poder Público Municipal totaliza R$ 

121.044.783,00 (cento vinte e um milhões, quarenta e quatro mil, 

setecentos oitenta e três reais) e,  

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os fundos, os 

órgãos e as entidades da administração Direta e Indireta instituída e 

mantida pelo Poder Público Municipal, cujas ações sejam relativas à 

Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social totaliza R$ 

59.344.726,00 (cinquenta e nove milhões, trezentos quarenta e quatro 

mil, setecentos vinte e seis reais); 

No Anexo I dessa Lei dispõe sobre Estimativa de Receita. A receita total estimada nos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social decorrerá da arrecadação de tributos, receita 

patrimonial, contribuições, receita de serviços, transferências constitucionais, 

voluntárias e de outras transferências correntes e de capital, previstas na legislação 

vigente, a saber:  

I - Receita por Categoria Econômica: 

Receita 

Receitas Correntes 170.627.145,00 

Imp., Taxas e Contribuições de Melhoria 20.851.528,00 

Contribuições 1.165.933,00 

Receita Patrimonial 832.817,00 

Receita Industrial 2.138,00 

Receita de Serv.s 12.942,00 

TRANSFs Correntes 147.380.598,00 

Outras Receitas Correntes 381.189,00 

Subtotal R$: 170.627.145,00 

Receitas de Capital 22.647.398,00 

Operações de Crédito 10.020.000,00 

Alienação de Bens 164.733,00 

TRANSFs de Capital 12.462.665,00 

Subtotal R$: 22.647.398,00 

Dedução da Receita -12.885.034,00 

Dedução da Receita de TRANSFs Correntes -12.885.034,00 

Subtotal R$: -12.885.034,00 

Total R$: 180.389.509,00 

 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

328 

II - Por fonte de recursos: 

Código Nome Receita (R$) % 

00 Recursos Ordinários 48.618.201,00 26,95 % 

00 Recursos Ordinários – FMAS 4.275.826,00 2,37 % 
01 Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 25% 10.345.229,00 5,73 % 
02 Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% 15.506.00,00 8,60 % 

04 Salário Educação 1.563.541,00 0,87 % 
10 FCBA 46.998,00 0,03 % 
14 SUS 31.034.335,00 17,20 % 
15 Transferências FNDE 9.656.358,00 5,35 % 

16 CIDE 144.046,00 0,08 % 

18 Transf. FUNDEB 60% 26.211.534,50 14,52 % 

19 Transf. FUNDEB 40% 11.248.100,50 6,24 % 

22 Transferências de Convênios - Educação 591.859,00 0,33 % 

23 Transferências de Convênio - Saúde 3.242.873,00 1,80 % 

24 Transferência de Convênio - Outros 4.291.195,00 2,38 % 
28 FEAS 682.148,00 0,38 % 
29 Transferências do FNAS 2.118.554,00 1,17 % 
30 FIES 46.699,00 0,03 % 
42 Royalties / Fundo Especial 581.179,00 0,32 % 
90 Operação de Crédito Interna 10.020.000,00 5,55 % 

92 Alienação de Bens 164.733,00 0,09 % 

95 Ação Judicial FUNDEF - Precatórios - 2017 100,00 0,01 % 

Total 180.389.509,00 100,00 % 

 

Ainda no Anexo I dispõe sobre fixação de despesa. Segundo o Art.5º a despesa total 

fixada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social soma o montante de R$ 

180.389.509,00 (cento oitenta milhões, trezentos oitenta nove mil e quinhentos nove 

reais) à conta dos recursos do Tesouro e de receitas de outras fontes da administração 

Direta e Indireta, estabelecida nos Programas de Trabalho integrantes desta Lei, que 

apresenta os seguintes desdobramentos: 

I – Despesa por Grupo de Natureza da Despesa: 

Despesa 

DESPESAS CORRENTES 141.754.631,00 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.728.274,00 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 99.127,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.927.230,00 

Subtotal R$: 141.754.631,00 

DESPESAS DE CAPITAL 37.992.398,00 

INVESTIMENTOS 35.917.131,00 

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.075.267,00 

Subtotal R$: 37.992.398,00 
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Despesa 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 642.480,00 
  

Subtotal R$: 642.480,00 

Total R$: 180.389.509,00 

 

II - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, por Órgãos/Unidades: 

Código Especificação Total Fixado 
01 Legislativa 6.218.000,00 
02 Judiciária 806.811,00 
04 Administração 9.474.694,00 
06 Segurança pública 88.432,00 
08 Assistência social 7.698.931,00 
09 Previdência social 923.788,00 
10 Saúde 50.722.007,00 
11 Trabalho 191.563,00 
12 Educação 60.758.702,00 
13 Cultura 2.555.740,00 
15 Urbanismo 24.263.475,00 
16 Habitação 399.541,00 
17 Saneamento e aterro sanitário 2.897.491,00 
18 Gestão ambiental 2.092.798,00 
20 Agricultura 2.745.189,00 
22 Industria 42.912,00 
23 Comércio e serviços 29.739,00 
25 Energia 763.675,00 
26 Transporte 2.699.563,00 
27 Desporto e lazer 2.199.584,00 
28 Encargos especiais 2.174.394,00 
99 Reserva de contingencia 642.480,00 

TOTAL (R$) 180.389.509,00 

 

III - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, por Função: 

Código Órgãos/funções Total Geral 

01.00.000 Câmara Municipal 6.218.000,00 

02.00.000 Gabinete do Prefeito 1.914.003,00 

03.00.000 Controladoria Geral do Município 118.444,00 

04.00.000 Secretaria Mun. Administração, Planej. e Finanças 11.370.645,00 

05.00.000 Secretaria Municipal de Educação 60.758.702,00 

06.00.000 Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 3.689.241,00 

07.00.000 Fundo Municipal de Saúde 50.901.621,00 

08.00.000 Fundo Municipal de Desenvolvimento Social 7.336.430,00 

09.00.000 Secretaria Municipal de Serviços Públicos 25.000.352,00 

10.00.000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 1.755.214,00 

11.00.000 Secretaria Mun. Meio Ambiente e Limp. Pública 6.101.414,00 

12.00.000 Secretaria Municipal de Recursos Hídricos 4.409.974,00 
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Código Órgãos/funções Total Geral 

13.00.000 Secretaria Municipal de Relações Institucionais 815.469,00 

Total Geral (R$) 180.389.509,00 

As Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Limpeza Pública, de Serviços Públicos e a 

de Recursos Hídricos possuem atuação na área de saneamento básico, sendo a primeira 

diretamente responsável pela prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, a segunda pela drenagem urbana e manejo de águas pluviais e a de 

Recursos Hídricos pelos sistemas simplificados de abastecimento de água de diversas 

comunidades rurais e do distrito de Caldeiras. O orçamento fiscal para 2020 dessas 

secretarias foi estimado em R$ 35.511.740,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e 

onze mil e setecentos e quarenta reais), que representa juntas cerca de 19,7% do 

orçamento total do município. Cabe salientar que essas secretarias são responsáveis por 

diversos outros serviços, como iluminação pública, construção e reformas de praças, 

fiscalização ambiental e de obras, assistência rural, manutenção administrativas das 

respectivas pastas, dentre outras atividades não relacionadas ao saneamento básico. 

7.2 Política e Sistema de Cobrança 

Segundo o Art. 22 da Lei 11.4445/2007, são objetivos da regulação: definir tarifas que 

assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade 

tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade  

Segundo Venturi (2010), o modelo tarifário aceito para os serviços de abastecimento de 

água e coleta de esgoto, e previsto na lei, presume a recuperação dos custos investidos 

nos serviços, e ainda, uma remuneração adequada do capital investido pelas empresas 

concessionárias. No entanto, o nível e a estrutura tarifária podem variar desde que 

atendam aos objetivos de um regime tarifário, de promover a sustentabilidade, a 

eficiência e a equidade na prestação dos serviços, objetivos indispensáveis na maioria 

dos serviços públicos. 

Uma política tarifária eficiente é determinada por um conjunto de regras que 

estabelecem um equilíbrio entre os interesses do consumidor, com uma tarifa justa, os 
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interesses do prestador, que busca total cobertura de seus custos, e o governo, que tem a 

responsabilidade de garantir a oferta dos serviços (VENTURI, 2010). 

A universalização, princípio chave da lei que regulamentou os serviços de saneamento 

básico no país, depende assim de uma política tarifária sustentável a longo prazo, 

garantindo o cumprimento dos objetivos de universalização do acesso. Dessa forma, os 

titulares dos serviços têm o papel primordial de garantir políticas tarifárias que tanto 

incentivem o uso correto e moderado dos recursos hídricos pelos usuários, como exigir 

das empresas reguladas serviços com qualidade e eficiência produtiva. 

Conforme abordado no item 6.2.3, os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário no município de Caetité são prestados pela Embasa, que possui 

uma política tarifária que norteia a cobrança pela prestação desses serviços. 

Em 10 de maio 2019 foi publicada a nova Resolução nº 001/2019 da Agersa, que dispõe 

sobre a revisão tarifária extraordinária da Embasa, homologa a reestruturação da tabela 

tarifária e a majoração das tarifas e dá outras providências, com vigência de 12 (doze) 

meses entrando em vigor a partir de junho de 2019. Salienta-se que o reajuste de tarifa é 

feito anualmente, porém em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de 

coronavírus (COVID-19), nesse ano de 2020 até o momento ainda não sofreu reajuste, 

baseado no que está disposto na Resolução da AGERSA Nº 001/2020. 

A cobrança é feita sob forma de tarifas diferenciadas segundo as categorias de usuários, 

característica do imóvel e faixa de consumo, conforme características descritas no 

Quadro 23. 

Quadro 23 - Características das unidades consumidores (economias) 

CATEGORIA CARACTERISTICAS 

RESIDENCIAL SOCIAL 

Residências cadastradas e enquadradas no Programa Bolsa Família ou 

usuários titulares, residentes e beneficiários de imóveis do Programa 

“Minha Casa Minha Vida” na modalidade MCMV Faixa 01. 

RESIDENCIAL 

INTERMEDIÁRIA 

a. Área construída menor ou igual a 60 m²; 

c.  Padrão COELBA mono ou bifásico;  

d. Com até no máximo 8 (oito) pontos de utilização de água;  

e. Dotadas de no máximo 2 (dois) banheiros;  

f. Inexistência de piscina.  

RESIDENCIAL NORMAL 
Qualquer residência não enquadrada nas Categorias Residencial 

Intermediária e Residencial Social 

RESIDENCIAL VERANEIO 
Residências localizadas nas cidades balnearias, estações termais com 

utilização sazonal. 
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CATEGORIA CARACTERISTICAS 

FILANTRÓPICA 
Entidades Filantrópicas autorizadas pela Diretoria Executiva, (conforme 

Norma complementar à RD 263/92). 

COMERCIAL E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Estabelecimentos Comerciais e congêneres, cinemas, hotéis, hospitais, 

escolas,  

PEQUENOS COMÉRCIOS 

Pequenos Estabelecimentos Comerciais, não localizados em Shopping 

Centers ou galerias, que possuam no máximo 1 (um) ponto de água e não 

utilizem água como atividade final (Farmácias, Sapatarias, Armarinhos, 

Barbearias, Pequenos Armazéns).  

CONSTRUÇÃO 

 Construções de prédios ou conjuntos habitacionais com 05 (cinco) ou mais 

unidades. OBSERVAÇÃO: Para as construções de imóveis com até 04 

(quatro) unidades consumidoras faturadas, a Tarifa será aplicada como se 

os Prédios ou Conjuntos já es tivessem concluídos.  

INDUSTRIAL Indústria em geral.  

PÚBLICA Estabelecimentos Públicos não residenciais.  

DERIVAÇÃO RURAL DE 

ÁGUA TRATADA 

Abastecimento de Água Tratada, para consumo residencial, através de 

Derivações Rurais.  

DERIVAÇÃO RURAL DE 

ÁGUA BRUTA 

Abastecimento de Água, para consumo residencial, através de Derivações 

Rurais. 

Fonte: Agersa, 2019. 

Como novidade da Resolução nº 001/2019 houve uma redução do volume mínimo de 

consumo de 10m³ para 6m³ e criação de uma nova faixa de consumo excedente de 7-10 

m³ para todas as subcategorias. A Tabela 55 apresenta os valores das tarifas mensais 

aplicados sobre as categorias de consumo. 

Tabela 55–Tarifas mensais para prestação dos serviços de água e esgoto 

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA/BRUTA 

1.1 LIGAÇÕES MEDIDAS 

Faixas de 

Consumos 

Residencial 

Social 

Residencial 

Intermediária 
Residencial Normal e Veraneio Filantrópica 

Até 6m° R$ 13,40 p/mês R$ 26,40 p/mês R$ 29,90 p/mês R$ 13,40 p/mês 

7-10m³ R$ 0,83 p/m³ R$ 1,07 p/m³ R$ 1,18 p/m³ R$ 0,83 p/m³ 

11-15m³ R$ 5,91 p/m³ R$ 6,78 p/m³ R$8,37 p/m³ R$ 5,91 p/m³ 

16-20m³ R$ 6,43 p/m³ R$ 7,34p/m³ R$ 8,96p/m³ R$ 6,43 p/m³ 

21-25m³ R$ 9,59p/m³ R$9,63 p/m³ R$10,07 p/m³ R$ 9,59p/m³ 

26-30m³ R$ 10,69 p/m³ R$ 10,73 p/m³ R$ 11,23p/m³ R$ 10,69 p/m³ 

31-40m³ R$ 11,82 p/m³ R$ 11,82 p/m³ R$ 12,25 p/m³ R$ 11,82 p/m³ 

41-50m³ R$ 13,55 p/m³ R$ 13,55 p/m³ R$ 13,55 p/m³ R$ 13,55 p/m³ 

>50m³ R$ 16,29 p/m³ R$ 16,29 p/m³ R$ 16,29 p/m³ R$ 16,29 p/m³ 

Faixas de 

Consumos 
Comercial 

Pequenos 

Comércios 

Derivações 

Comerciais 

 de Água Bruta 

Construção 

Industrial 
Pública 

Até 6m° R$ 86,80 p/mês R$ 37,10 p/mês R$ 14,20 p/mês R$ 86,80 p/mês R$ 86,80 p/mês 

7-10m³ R$ 3,32 p/m³ R$ 1,18p/m³ R$ 1,18 p/m³ R$ 3,32 p/m³ R$ 3,32 p/m³ 

11-50m³ R$ 19,03 p/m³ R$ 19,03 p/m³ R$ 1,60 p/m³ R$ 19,03 p/m³ R$ 19,03 p/m³ 
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1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA/BRUTA 

1.1 LIGAÇÕES MEDIDAS 

Faixas de 

Consumos 

Residencial 

Social 

Residencial 

Intermediária 
Residencial Normal e Veraneio Filantrópica 

>50m³ R$ 22,45 p/m³ R$ 22,45 p/m³ R$ 1,75 p/m³ R$ 22,45 p/m³ R$ 22,45 p/m³ 

1.2. LIGAÇÕES NÃO MEDIDAS 1.3 DERIVAÇÕES RURAIS 

Residencial Social R$ 13,40 p/mês Água Tratada R$ 1,85 p/m³ 

Residencial Intermediária R$ 26,40 p/mês Água Bruta R$ 1,75 p/m³ 

Residencial Normal e Veraneio R$ 29,90 p/mês 

 

Filantrópica R$ 13,40 p/mês 

Comercial e Prestação de Serviços R$ 86,80 p/mês 

Pequenos Comércios R$ 37,10 p/mês 

Construção/Industrial R$ 86,80 p/mês 

Pública R$ 86,80 p/mês 

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.1 Sistemas Convencionais (Capital)-----------------Corresponde a 80% do valor da conta de Abastecimento de Água 

2.2 Sistemas Convencionais (Interior)----------------Corresponde a 80% do valor da conta de Abastecimento de Água 

2.3 Sistemas Independentes Operados pela Embasa(Interior)-----------------Corresponde a 45% do valor da conta de 

Abastecimento de Água 

2.4 Conjuntos Habitacionais (Capital e Interior), com sistema próprio operado pela Embasa----Corresponde a 45% do 

valor da conta de Abastecimento de Água 

2.5 Sistemas Condominiais (Situações especiais de operações por Quadras)---Corresponde a 45% do valor da conta 

de Abastecimento de Água 

Fonte: Agersa, 2019. 

Em relação aos serviços de abastecimento de água nas comunidades rurais e distrito de 

Caldeiras, o manejo de águas pluviais e de limpeza urbana e o manejo de resíduos 

sólidos, o município informou, por meio das secretarias municipais que oferecem estes 

serviços, que não existe política tarifária, bem como, não existe nenhum projeto em 

tramitação neste sentido. Ressalta-se aqui que mesmo em comunidades rurais com 

possibilidade de serem atendidas pela Embasa, existem residências que não realizam a 

ligação predial por meio da rede da Embasa por preferirem serem abastecidos pela rede 

dos SSAA’s administrados pelo Poder Público Municipal, justamente por não haver 

cobranças de taxas e tarifas, ainda que operem sem nenhum tipo de tratamento da água. 

7.3 Subvenções e Subsídios  

Segundo Funasa (2014), historicamente e em todos os países, os serviços públicos, cuja 

prestação depende de muitos investimentos com longo prazo de retorno, e ainda têm 

custos de operação elevados, normalmente têm o subsídio público como principal 

mecanismo de financiamento para a universalização e garantia de acesso aos usuários 

de mais baixa renda. 
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Funasa (2014), salienta que no Brasil a prática de subvenções ou subsídios públicos na 

área de saneamento básico é usual e muito antiga. Até o início da década de 1970 as 

subvenções e os subsídios públicos constituíam a principal fonte de financiamento dos 

investimentos e do custeio parcial dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, e predominam até hoje no caso dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos e de manejo de águas pluviais. Porém, estes financiamentos têm sido 

insuficientes, além de inconstantes, para a maioria dos municípios, não sendo, portanto, 

capazes de atender as demandas da população. 

A subvenção ou subsídio público ou privado abordado por Funasa (2014) se caracteriza 

quando for vinculado a determinado serviço público passível de cobrança do usuário e 

for instituído como parte de sua política pública, devidamente regulamentada, visando 

financiar parcial ou integralmente a sua disposição e prestação “para os usuários e 

localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente 

para cobrir o custo integral dos serviços” (art. 29, § 2º, da Lei nº 11.445/07). 

Os subsídios são diretos, quando forem destinados direta e distintamente aos usuários 

beneficiários, em espécie ou mediante desconto na fatura; e são indiretos quando sua 

concessão se der de forma coletiva indireta e indistinta a um grupo, categoria ou todos 

os usuários do serviço, seja por meio da política e estrutura de cobrança definida nos 

instrumentos de regulação, ou mediante subvenção orçamentária (prestação direta), 

transferência contratual de recursos fiscais diretamente ao prestador do serviço 

(prestação indireta), ou mediante realização de investimentos diretos pelo próprio 

titular ou por sua conta, inclusive com recursos não onerosos repassados por outros 

entes da Federação. 

Funasa (2014), salienta que essas formas de concessão de subsídios não são 

excludentes. Podem e muitas vezes devem ocorrer simultaneamente, para alcançar 

plenamente os benefícios sociais pretendidos, em especial quando há categorias ou 

grupos de usuários com características socioeconômicas muito distintas, e a viabilização 

econômica da prestação do serviço, requer a concorrência de subvenção pública. Ainda 

que sem adequada regulação, essa prática já ocorre no Brasil de longa data, haja vista os 

montantes de recursos não onerosos do OGU que têm sido transferidos para outros 

entes federados ou aplicados diretamente em programas de saneamento básico, e o 
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tradicional custeio integral ou parcial dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos por parte dos municípios, com recursos gerais de seus orçamentos. 

Quanto à origem dos recursos, segundo Funasa (2014) os subsídios podem ser gerados 

dentro do sistema de cobrança, quando integrados à sua estrutura e pagos por 

categorias ou classes determinadas de usuários, denominados genericamente de 

subsídios tarifários; ou podem ser de origem fiscal, quando decorrerem de recursos 

orçamentários, independente da sua fonte de receita, também denominados 

genericamente de subvenções ou subsídios públicos. 

Ainda em relação às espécies de subsídios, as suas modalidades de aplicação podem 

ocorrer das seguintes formas: 

✓ Subvenção ou subsídio público, mediante realização de investimentos, 

transferências financeiras para o prestador do serviço ou pagamento direto aos 

usuários, com recursos fiscais provenientes do orçamento ou de fundos públicos, 

quando capitalizados com recursos orçamentários cuja receita não tenha 

vinculação específica com o serviço prestado. 

✓ Subsídio tarifário interno, que se processa dentro do sistema e estrutura de 

cobrança de uma ou mais espécies de serviços, prestados numa localidade ou 

região (no caso de prestação regionalizada) em que não haja transferência de 

subsídios entre localidades ou entre serviços. Neste caso o subsídio é pago por 

uma parcela ou por categorias distintas de usuários, mediante tarifas ou taxas 

diferenciadas, beneficiando grupos ou outras categorias de usuários do mesmo 

serviço. 

✓ Subsídio tarifário cruzado externo, que se processa dentro do sistema e 

estrutura de cobrança de uma ou mais espécies de serviços, prestados em mais 

de uma localidade mediante prestação regionalizada, em que haja transferência 

de subsídios entre localidades e/ou entre serviços. 

Neste último caso os subsídios se realizam mediante transferências ou compensações 

financeiras entre localidades e/ou entre serviços diferentes, com recursos de subsídios 

originados do sistema e estrutura de cobrança de serviços de mesma espécie ou de 

espécies diferentes, prestados em diferentes localidades. A fruição do benefício pelos 

usuários da localidade favorecida geralmente se realiza mediante pagamento de tarifas 
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ou taxas menores do que as necessárias para viabilização da prestação do serviço, se não 

existir o subsídio. 

O subsidio tarifário cruzado externo é aplicado pela Embasa, ou seja, aqueles 

municípios que não têm autossuficiência financeira são sustentados por aqueles que 

possuem. Logo, o subsídio cruzado se apresenta como um instrumento econômico muito 

importante, pois permite que o Princípio da Universalização de acesso não fique apenas 

no papel, passando a fazer parte da realidade social brasileira. 

No município de Caetité, de acordo com informações declaradas no SNIS – Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento, referente o perido de 2014 a 2019, apenas 

no ano de 2014 a prestação dos serviços pela Embasa foi superavitária, sendo que nos 

demais anos declarados ocorreu a utilização do subsidio cruzado. 

7.4 Financiamentos 

O município de Caetité não possui linhas de financiamento ativas relacionadas a obras e 

serviços de saneamento básico, incluindo todas as componentes. 

7.5 Receitas e Despesas 

7.5.1 Serviços prestados pela Embasa 

Para assegurar a sustentabilidade financeira da prestação dos serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário no estado da Bahia, a Embasa aplica cobrança de 

tarifas aos usuários dos serviços com base em faixas de consumo e categoria de usuário, 

conforme já foi apresentado no item 7.2. 

Entretanto é importante ressaltar que mesmo mediante cobrança de tarifas, nem todos 

os municípios que atua possuem sustentabilidade financeira, para tanto, a Embasa 

utiliza mecanismo de subsídio cruzado entre municípios, conforme citado no item 7.3. 

Logo, a Embasa deve ser fortalecida cada vez mais para prestar um serviço de qualidade 

para toda a população não apenas de Caetité, mas de todos os municípios da Bahia onde 

têm a concessão. 
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Segundo o glossário do SNIS (2015), as receitas estão relacionadas aos valores 

faturados decorrentes das atividades realizadas pelo prestador de serviço resultante da 

exclusiva aplicação de taxas e tarifas. 

A receita operacional é subdividida em direta e indireta, sendo que a diferença entre elas 

está no fato de a segunda se referir ao valor faturado decorrente da prestação de outros 

serviços vinculados ao serviço de abastecimento de água, mas não contemplados na 

tarifação, como taxas de matrícula, ligações, religações, sanções, conservação e reparo de 

hidrômetros, acréscimos por impontualidade e outros (SNIS, 2015). 

A Tabela 56 apresenta a série de dados de receitas no município de Caetité durante o 

período de 2015 a 2019. Pode-se observar que as receitas têm aumentado nos últimos 5 

anos, como consequência do aumento de ligações. 

Tabela 56 – Receitas operacionais diretas e indiretas (R$/ano) 

Ano 
FN002 - Receita 

operacional 
direta de água 

FN003 - Receita 
operacional 

direta de 
esgoto 

FN001 - Receita 
operacional 
direta total 

FN004 - Receita 
operacional 

indireta 

FN005 - Receita 
operacional 

total (direta + 
indireta) 

2015 5.452.672,01 - 5.452.672,01 314.696,98 5.767.368,99 

2016 6.155.070,25 - 6.155.070,25 327.395,10 6.482.465,35 

2017 7.014.291,69 - 7.014.291,69 312.865,41 7.327.157,10 

2018 7.490.971,50 - 7.490.971,50 336.687,50 7.827.659,00 

2019 8.223.927,66 - 8.223.927,66 358.286,53 8.582.214,19 

Fonte: SNIS, 2020. 

As despesas totais consistem em um conjunto das despesas realizadas para a prestação 

dos serviços, compreendendo em: despesas de exploração (DEX); despesas com juros e 

encargos das dívidas (incluindo as despesas decorrentes de variações monetárias e 

cambiais); despesas com depreciação, amortização do ativo diferido e provisão para 

devedores duvidosos; despesas fiscais ou tributárias não computadas na DEX, mas que 

compõem a DTS; além de outras despesas com os serviços.  

As despesas de exploração (DEX) podem ser vistas na Tabela 57, e englobam as 

despesas com pessoal, produtos químicos, energia elétrica, material, serviços de 

terceiros e despesas fiscais ou tributárias. No geral, as despesas de exploração têm 

aumentado gradativamente, como consequência do aumento da demanda da população 

de Caetité. Há uma discrepância em relação à despesa com produtos químicos, que no 

ano de 2018 subiu mais de 950% em relação ao ano anterior, podendo indicar perda de 
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qualidade do manancial com consequente necessidade de aumento de despesa com 

produtos químicos para o tratamento. No entanto, em 2019, este elemento de despesa 

voltou a reduzir o valor. 

Tabela 57 – Despesas de exploração (R$/ano) 

Ano 

FN010 - 
Despesa com 

pessoal 
próprio 

FN011 - 
Despesa 

com 
produtos 
químicos 

FN013 - 
Despesa com 

energia 
elétrica 

FN014 - 
Despesa com 
serviços de 

terceiros 

FN021 - 
Despesas 
fiscais ou 

tributárias 
computadas 

na DEX 

FN027 - 
Outras 

despesas de 
exploração 

FN015 - 
Despesas de 
Exploração 

(DEX) 

2015 1.559.099,41 35.369,61 762.745,49 2.364.626,57 543.566,01 486.997,89 5.752.404,98 

2016 1.659.267,10 76.933,28 942.623,23 1.869.864,31 610.422,90 644.144,01 5.803.254,83 

2017 1.739.448,33 23.488,03 948.544,83 1.757.297,14 717.079,31 721.652,19 5.907.509,83 

2018 2.122.262,53 246.893,62 1.121.354,73 1.950.976,05 753.448,31 789.087,53 6.984.022,77 

2019 2.148.181,24 29.791,01 1.171.455,15 4.602.318,10 800.105,33 783.405,38 9.535.256,21 

Fonte: SNIS, 2020. 

A Tabela 58 apresenta série de dados de cinco anos do indicador IN060, que expressa 

despesa com energia elétrica em relação ao consumo total de energia elétrica no sistema 

de água e sistema de esgoto. A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

(ARIS) de Santa Catarina, em 2017 definiu os seguintes intervalos de referência deste 

indicador: ideal (˂ 0,58 R$/kWh); satisfatório (≥ 0,58; ˂ 0,85 R$/kWh); insatisfatório (≥ 

0,85 R$/kWh). De acordo com essa referência, observa-se que em Caetité todos os anos 

esse indicador esteve no intervalo classificado como ideal, mas a partir do ano de 2018 

mudou para o intervalo de referência satisfatório, indicando que houve aumento desta 

despesa. 

Tabela 58 – Índice de despesas por consumo de energia elétrica no SAA de Caetité/BA 

Ano de 

Referência 

IN060_AE - Índice de despesas por 

consumo de energia elétrica nos 

sistemas de água e esgotos 

2015 0,35 
2016 0,33 
2017 0,26 
2018 0,67 
2019 0,58 

 Fonte: SNIS, 2020. 

As despesas totais com serviços (DTS) registradas em Caetité nos últimos anos estão 

apresentadas na Tabela 59. Entre as despesas, nota-se que em 2019 houve uma redução 

significativa das despesas com juros e serviços da dívida. No geral, as despesas totais da 
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Embasa nos SAAA de Caetité tem aumentado a cada ano, atingindo pouco mais de R$ 

12,5 milhões em 2019.  

Tabela 59 – Despesas totais com serviços (R$/ano) no município de Caetité/BA 

Ano 

FN015 - 
Despesas de 
Exploração 

(DEX) 

FN016 - 
Despesas 

com juros e 
encargos 

do serviço 
da dívida 

FN022 - 
Despesas 
fiscais ou 

tributárias 
não 

computadas 
na DEX 

FN019 - 
Despesas com 
depreciação, 

amortização do 
ativo diferido e 
provisão para 

devedores 
duvidosos 

FN028 - 
Outras 

despesas 
com os 

serviços 

FN017 - 
Despesas 

totais com os 
serviços (DTS) 

2015 5.752.404,98 88.566,03 147.092,56 615.077,66 292.051,90 6.895.193,13 
2016 5.803.254,83 116.075,95 211.961,76 830.197,82 175.189,41 7.136.679,77 

2017 5.907.509,83 107.845,35 189.605,75 2.051.760,62 282.421,20 8.539.142,75 
2018 6.984.022,77 97.193,36 294.016,62 2.178.497,15 128.868,81 9.682.598,71 

2019 9.535.256,21 12.528,69 150.762,27 2.713.385,25 135.889,82 12.547.822,24 
Fonte: Snis, 2021. 

 

Observa-se na Tabela 60, que o balanço entre as receitas e despesas da prestação do 

serviço de abastecimento de água pela EMBASA indica que a prestação do serviço no 

município de Caetité foi considerada deficitária em todo período analisado 2015 a 2019, 

atingindo um déficit de quase 4 milhões em 2019. 

Tabela 60 - Balanço financeiro da prestação do serviço de abastecimento de água (valores em 
Real) no município de Caetité/BA 

Ano de 
Referência 

FN005 - Receita operacional 
total (direta + indireta) 

FN017 - Despesas totais 
com os serviços (DTS) 

Resultado 

2015 5.767.368,99 6.895.193,13 -1.127.824,14 
2016 6.482.465,35 7.136.679,77 -654.214,42 
2017 7.327.157,10 8.539.142,75 -1.211.985,65 
2018 7.827.659,00 9.682.598,71 -1.854.939,71 
2019 8.582.214,19 12.547.822,24 -3.965.608,05 

Fonte: Snis, 2021. 

A Tabela 61 apresenta o indicador de desempenho financeiro (IN012), que é a relação 

entre a Receita operacional direta total (Receita operacional direta de água + Receita 

operacional direta de esgoto + Receita operacional direta de água exportada + Receita 

operacional direta - esgoto bruto importado) e Despesas totais com os serviços 

(Despesas de Exploração (DEX), Despesas com Juros e Encargos das Dívidas (incluindo 

as despesas decorrentes de variações monetárias e cambiais), Despesas com 

Depreciação, Amortização do Ativo Diferido e Provisão para Devedores Duvidosos, 

Despesas Fiscais ou Tributárias não Computadas na DEX, mas que compõem a DTS, além 

de Outras Despesas com os Serviços). Em resumo, se esse indicador for superior a 100% 
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a receita operacional direta total supera as despesas totais com os serviços, caso 

contrário, a prestação do serviço será deficitária. Observa-se que em Caetité esse 

indicador não se manteve acima de 100% em nenhum momento nos últimos 5 anos, 

ratificando, portanto, que a prestação dos serviços pela Embasa é deficitária. 

Tabela 61 – Indicador de desempenho financeiro do SAA de Caetité/BA 

Ano 
IN012_AE - Indicador de desempenho 

financeiro (%) 

2015 79,08 

2016 86,25 

2017 82,14 

2018 77,37 

2019 65,64 
Fonte: SNIS, 2020. 

Um aspecto que influencia no balanço patrimonial da empresa é a evasão de receitas, 

que corresponde à relação entre Receita Operacional Total e Arrecadação Total, 

calculada da seguinte forma:   

Os valores negativos ou tendendo a zero desses índices mostram que a Arrecadação 

Total com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário está 

equiparada com Receita Operacional Total, apontando para balanço financeiro favorável. 

Valores positivos deste índice mostra que Arrecadação foi menor do que a Receita o que 

não é bom para a sustentabilidade financeira do sistema. 

Os índices de evasão de receitas apresentados na Tabela 62 mostram que em todo o 

período analisado os valores arrecadados foram menores ou iguais a receita anual, 

gerando resultados positivos. 

Tabela 62 - Índice de evasão de receitas do SAA de Caetité/BA 

Ano de  

Referência 

IN029_AE - Índice de 

evasão de receitas 

2015 0,24 
2016 4,64 
2017 3,8 
2018 3,76 
2019 6,00 

Fonte: Snis, 2018. 

Assim, diante das dificuldades enfrentadas para assegurar a sustentabilidade 

econômico-financeira da prestação dos serviços, essencialmente por meio da cobrança 
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de tarifas, o prestador carece de fontes alternativas de investimentos como subsídio 

cruzado e recursos onerosos e não onerosos da União ou do Estado. 

7.5.2 Serviços Prestados pelo Poder Público Municipal 

Esgotamento sanitário e abastecimento de água na zona rural 

Apesar da legislação estabelecer a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços 

de esgotamento sanitário e abastecimento de água, na promoção do equilíbrio 

econômico-financeiro, o município de Caetité não cobra taxa para população que utiliza 

o sistema de coleta de esgoto implantado pelo poder público local, nem tampouco nos 

sistemas simplificados de abastecimento de água operados pelo Poder Público 

Municipal. A falta de geração de receita para o custeio de operação, de manutenção e de 

investimento, impossibilita a melhora da qualidade de vida da população, através da 

eficiência na prestação desse serviço.  

A responsabilidade da operação do sistema de coleta de esgoto existente no município é 

da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A equipe alocada na Secretaria atua nas 

atividades das obras civis de maneira geral, dificultando assim, de acordo com o órgão, o 

levantamento dos gastos com pessoal para a manutenção eventual que ocorre no 

sistema de esgotamento sanitário ao longo do ano. O sistema opera por gravidade, e a 

topografia favorece o processo de transporte, não havendo necessidade de intervenções 

recorrentes.  

A falta de informações impede um balanço econômico-financeiro do sistema de 

esgotamento sanitário implantado no município de Caetité. 

Segundo informações obtidas no demonstrativo da execução das despesas por 

função/subfunção do relatório resumido da execução orçamentária, publicado no Diário 

Oficial do Município de Caetité no dia 30 de junho de 2020, verificou-se que o município 

desembolsou cerca de R$ 862.755,50 no primeiro semestre de 2020 para investimentos 

em Saneamento, o que engloba o Esgotamento Sanitário em Caetité. Sendo que estão 

incluídos os valores referentes a orçamentos fiscais e da seguridade social, 

inviabilizando a identificação dos custos de manutenção e investimentos exclusivos do 

SES. 
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Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O Panorama de Resíduos Sólidos (Abrelpe, 2020) revela que em 2013 os municípios 

brasileiros aplicaram, em média, R$ 121,80 por habitante/ano na coleta de RSU e demais 

serviços de limpeza urbana, ou seja, valores inferiores a R$ 10,00 por habitante/mês. 

Para a região nordeste, são aplicados, em média, R$ 102,24 por habitante/ano nos 

serviços de coleta de RSU e para os demais serviços de limpeza urbana, abaixo da média 

nacional. 

O mercado de limpeza urbana movimentou mais de R$ 25 bilhões no país em 2019, 

apresentando uma queda de 11,03% em relação ao ano anterior. A região nordeste, 

segunda em volume de recursos investidos no setor, movimentou R$ 5,8 bilhões no ano 

de 2019, perdendo apenas para a região sudeste, que obtiveram R$ 13,71 bilhões (54,84 

% do total) investidos em limpeza urbana. 

No município de Caetité, as despesas relativas ao manejo de resíduos sólidos e limpeza 

urbana disponíveis no SNIS (2018) são apresentadas na Tabela 63. 

Tabela 63 - Indicadores financeiros de despesa com o manejo de resíduos em Caetité/BA em 2019 
Indicador Valor (R$) 

Despesa Corrente da Prefeitura durante o ano com todos os serviços do município 
(saúde, educação, pagamento de pessoal, etc.) 

106.682.278,42 

Despesas dos agentes públicos com o serviço de coleta de RDO e RPU (R$/ano) 323.128,23 

Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura 
(%) 

2,07 

Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população atendida 
(R$/hab.ano) 

72,20 

Fonte: SNIS, 2019. 

Percebe-se que, em 2019, o valor de investimento do município de Caetité em manejo de 

RSU foi de 2,07 % do valor total de despesa corrente da prefeitura (Administração 

Municipal) e o valor per capita investido no manejo de RSU foi de R$ 72,20/habitante 

por ano, ou seja, R$ 6,02 por habitante/mês, o que está abaixo da média nacional, mas 

acima da média da região nordeste. 

No que concerne a geração de receita, no município não existe cobrança pelos serviços 

de coleta dos resíduos domiciliares, de podas e nem de construção e demolição.  

Segundo informações da secretaria responsável pelos serviços é necessário a cobrança 

de uma taxa de limpeza urbana para melhorar o serviço prestado, para tanto, é 
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importante levar em consideração a modicidade tarifária conforme preconiza a Lei 

Federal nº 11.445/10, além de ampla discussão com a população. 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais do Município de Caetité é de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e, segundo informações 

desta secretaria, não existe nenhuma forma de cobrança ou de ônus indireto pelo uso ou 

disposição dos serviços prestados. De acordo com dados do SNIS para o ano de 2019, a 

despesa total com os serviços de drenagem no município foi de R$ 2.546.300,00, o que 

significa que a despesa per capita anual deste serviço está em torno de 83,44 

R$/habitante. O valor médio da despesa per capita (IN048) no Brasil neste mesmo ano 

foi de R$ 19, 97/hab.ano ou R$ 1,66/hab. mês, ou seja, Caetité está muito acima da 

média nacional. No entanto, a visita de campo evidencia poucos investimentos e 

manutenção do sistema de drenagem implantado, o que torna os dados pouco 

confiáveis. 

7.6 Serviço da Dívida 

O serviço da dívida é o capital reembolsado somado aos juros que uma instituição 

precisa pagar ao seu provedor de empréstimos em determinados períodos de tempo. 

Esse capital pode ser utilizado para investimento nos sistemas, por exemplo. No caso da 

Embasa em Caetité, como pode ser visto na Tabela 64 o valor total destas despesas foi 

maior em 2016 com R$ 250.320,44/ano. É importante ressaltar que, em receitas 

públicas, o pagamento do serviço da dívida é realizado quando há superávit dos recursos 

arrecadados. 

Tabela 64 – Serviço da dívida (R$/ano) do SAA de Caetité/BA 

Ano 

FN016 - Despesas 

com juros e 

encargos do 

serviço da dívida 

FN034 - 

Despesas com 

amortizações 

do serviço da 

dívida 

FN035 - Despesas com 

juros e encargos do 

serviço da dívida, exceto 

variações monetária e 

cambial 

FN037 - 

Despesas totais 

com o serviço da 

dívida 

2015 88.566,03 72.837,62 80.308,57 161.403,65 

2016 116.075,95 134.244,49 102.284,72 250.320,44 

2017 107.845,35 124.469,49 99.831,21 232.314,84 

2018 97.193,36 150.870,12 92.166,09 248.063,48 

2019 12.528,69 142.079,42 11.646,31 154.608,11 

Fonte: SNIS, 2020. 
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7.7 Orçamento Anual de Custos 

Orçamento anual é o instrumento utilizado pelo governo local para planejar a utilização 

do dinheiro arrecadado com os tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

entre outros) e repasses. Esse planejamento é essencial para oferecer serviços públicos 

adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelos 

munícipes. 

Considerando que no município de Caetité a prestação dos serviços de saneamento 

básico fica a cargo das Secretarias Municipais de Serviços Públicos, Meio Ambiente e 

Limpeza Pública e a de Recursos Hídricos, as tabelas (Tabela 65, Tabela 66 e Tabela 

67) a seguir apresentam o orçamento anual de despesas destas respectivas unidades. 

Tabela 65 – Orçamento Anual 2020 da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Caetité/BA 

Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria 

Despesas correntes    9.836.325,00 

Pessoal e encargos sociais   2.788.772,00  

Aplicações diretas  2.788.772,00   

Outras despesas correntes   7.047.553,00  

 Transferências a consórcios públicos 65.616,00    

Aplicações diretas  6.981.937,00   
Despesas de capital    15.164.027,00 

Investimentos   15.164.027,00  

Transferências a consórcios públicos 15.349,00    

Aplicações diretas  15.148.678,00   

Total: R$ 25.000.352,00 

Fonte: Caetité, 2020. 
 

Tabela 66 – Orçamento Anual 2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública 
de Caetité/BA 

Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria 

Despesas correntes     

Pessoal e encargos sociais    5.610.046,00 

Aplicações diretas   2.100.182,00  

Outras despesas correntes  2.100.182,00   

 Transferências a consórcios públicos   3.509.864,00  

Aplicações diretas 12.931,00    

Despesas de capital  3.496.933,00   

Investimentos    491.368,00 

Transferências a consórcios públicos   491.368,00  

Aplicações diretas 12.931,00    

Total: R$ 6.101.414,00 

Fonte: Caetité, 2020. 
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Tabela 67 – Orçamento Anual 2020 da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos de Caetité/BA 

Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria 

Despesas correntes     

Pessoal e encargos sociais   3.161.864,00  

Aplicações diretas  1.120.859,00   

Outras despesas correntes 1.120.859,00   1.120.859,00 

 Transferências a consórcios públicos  2.041.005,00   

Aplicações diretas 2.041.005,00   2.041.005,00 

Despesas de capital   1.248.110,00  

Investimentos  1.248.110,00   

Transferências a consórcios públicos 1.248.110,00   1.248.110,00 

Aplicações diretas     

Total: R$ 4.409.974,00 

Fonte: Caetité, 2020. 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos possui o maior orçamento, contudo, 

salienta-se que há outros elementos de custos e despesas atrelados a pasta e que não se 

relaciona com o saneamento básico e estão embutidos no orçamento total da secretaria, 

não sendo possível identifica-los. 

7.8 Orçamento Anual de Investimentos  

Os investimentos são de extrema importância para os sistemas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, pois com o aumento da população e da demanda, é 

necessária a ampliação dos sistemas para o atendimento da população. Além disso, a 

expansão do sistema de esgotamento sanitário, garante mais segurança para a saúde 

pública e proteção aos corpos receptores do município.  

Segundo o SNIS, no valor dos investimentos totais, são contabilizados aqueles realizados 

diretamente ou por meio de contratos celebrados pelo próprio prestador de serviços, 

pagos com recursos próprios (FN030), onerosos (FN031) e não onerosos (FN032) feitos 

no (s) sistema (s) de abastecimento de água (FN023), de esgotamento sanitário (FN024) 

ou em outros investimentos relacionados aos serviços de água e esgotos (FN025), além 

de Despesas Capitalizáveis (FN018).  

A Tabela 68 apresenta os valores de investimentos da Embasa em Caetité nos últimos 5 

anos e a Tabela 69 as respectivas fontes dos recursos. Analisando a série de dados dos 

investimentos, observa-se que entre 2016 e 2018, o valor investido anualmente reduziu 

drasticamente. Embora em 2019 tenha aumentando, ainda assim em valor menor que os 

dois primeiros anos dessa série histórica. Em 2019, foram investidos R$ 1.042.637,19, 

sendo 100% com recursos próprios. Apenas nos anos de 2015 e 2016 houve recursos 
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não onerosos. Nos anos analisados, em nenhum foi utilizado recurso oneroso para 

realizar investimentos, nos demais anos predominou recursos próprios. 

Tabela 68 – Investimentos (R$/ano) realizados pela Embasa em Caetité/BA 

Ano 

FN018 - Despesas 
capitalizáveis 

realizadas pelo 
prestador de 

serviços 

FN023 - 
Investimento 
realizado em 

abastecimento de 
água pelo 

prestador de 
serviços 

FN024 - 
Investimento 
realizado em 
esgotamento 
sanitário pelo 
prestador de 

serviços 

FN025 - Outros 
investimentos 

realizados pelo 
prestador de 

serviços 

FN033 - 
Investimentos 

totais realizados 
pelo prestador 

de serviços 

2015 376.397,26 1.147.330,21 1.294.046,54 288.191,12 3.105.965,13 

2016 432.310,26 1.315.303,52 1.109.689,14 270.448,09 3.127.751,01 

2017 17.788,25 119.960,57 0 0 137.748,82 

2018 10,47 152.393,08 0 0 152.403,55 

2019 13.056,42 587.000,77 0 442.580,00 1.042.637,19 
Fonte: SNIS, 2020. 

 

Tabela 69 – Fonte dos investimentos (R$/ano) realizados pela Embasa em Caetité/BA 

Ano 

FN030 - 
Investimento 
com recursos 

próprios 
realizado pelo 
prestador de 

serviços. 

FN031 - 
Investimento 
com recursos 

onerosos 
realizado pelo 
prestador de 

serviços. 

FN032 - 
Investimento 
com recursos 
não onerosos 
realizado pelo 
prestador de 

serviços. 

% 
investimentos 
com recursos 

Próprios 

% 
investimentos 
com recursos 

onerosos 

% 
investimentos 
com recursos 
não onerosos 

2015 3.102.965,13 0 3.000,00 99,9% 0,0% 0,1% 

2016 3.022.638,17 0 105.112,84 96,6% 0,0% 3,4% 

2017 137.748,82 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

2018 152.403,55 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 

2019 1.042.637,19 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 
Fonte: SNIS, 2020. 

Além dos valores investidos pelo prestador de serviços, o município e o estado também 

possuiriam autonomia para aplicar suas receitas nos sistemas do município que não 

seriam operados pela Embasa, por exemplo. Segundo o SNIS (2020), não houve 

investimentos nos últimos anos. 

7.9 Avaliação da capacidade de endividamento e a disponibilidade de linhas de 

crédito 

A análise da capacidade de endividamento do Município de Caetité foi realizada a partir 

da análise do Cadastro da Dívida Pública (CDP) atualizado 2020, relatórios de operações 
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de crédito e limite de endividamento do Município dos últimos 5 anos e considerando 

ainda dados básicos e financeiros da Poder Público Municipal. 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar Nº 101/2000 a 

dívida pública consolidada de um município refere-se ao montante total de débitos 

relativos as suas obrigações financeiras, assumidas em virtude de contratos, 

financiamentos, convênios ou leis, além da realização de operações de crédito. 

Neste sentido, o Cadastro da Dívida Pública (CDP) é um registro eletrônico centralizado 

e atualizado das dívidas públicas interna e externa de estados, Distrito Federal e 

municípios, conforme definição constante no § 4º do art. 32 da LRF e no art. 27 da 

Resolução do Senado Federal (RSF) nº 43/2001. O CDP, de acordo com dados do sistema 

SADIPEM do Tesouro Nacional, o cadastro é preenchido pelo próprio ente subnacional e 

os dados são confrontados com o Relatório de Gestão Fiscal do Município. 

O status do CDP mostra se o ente atualizou seu cadastro no ano corrente, enquanto a 

situação do ente mostra se o mesmo atendeu, no ano corrente, sua obrigação de 

atualizar o cadastro. Em consulta ao sistema de informações do Tesouro Nacional, o 

Município de Caetité está com situação regular e com o status de atualizado e 

homologado. Um CDP é considerado homologado caso os dados informados para a 

dívida pública sejam coerentes com aqueles divulgados pelo município em seu Relatório 

de Gestão Fiscal (RGF). 

O Quadro 24 apresenta o atual valor da dívida pública do Município de Caetité, 

conforme dados do CDP, tendo como data base o RGF divulgado em 31/12/2019. A 

dívida total do Município de Caetité com diferentes credores está avaliada em R$ 

100.476.192,39 (cem milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e noventa e dois 

reais e trinta e nove centavos). 

Quadro 24 - Dívida Pública do Município de Caetité/BA inscrito no CDP, atualizado em 31/01/2020 

Tipo de Dívida Credor/Fonte da Dívida 
Data da 

contratação 
Saldo Devedor na 

data-base 

Empréstimo ou financiamento 
Agência de Fomento do 
Estado da Bahia S/A - 

DESENBAHIA 
12/11/2014   R$ 3.766.476,55  

Mobiliária - -  R$ -    

Parcelamento previdenciário 
Receita Federal - 

Parcelamento do INSS 
31/12/2018   R$ 92.155.156,61  

Parcelamento trabalhista    R$ -    

https://sadipem.tesouro.gov.br/
https://sadipem.tesouro.gov.br/
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Tipo de Dívida Credor/Fonte da Dívida 
Data da 

contratação 
Saldo Devedor na 

data-base 

Parcelamento tributário 
Receita Federal - Dívida do 

PASEP 
31/12/2018   R$ 3.728.233,70  

Precatórios 
Acordo judicial junto ao 

Tribunal Regional do Trabalho 
31/12/2018   R$ 826.325,53  

Refinanciamento com a União - -  R$ -    

Outras dívidas contratuais - -  R$ -    

TOTAL DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO  R$ 100.476.192,39  

Fonte: SADIPEM – Tesouro Nacional, 2020. 

Ainda de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), todos os entes da federação 

possuem limites de endividamento pré-definidos de modo que não haja 

comprometimento abusivo de sua Receita Corrente Líquida.  

A Receita Corrente Líquida (RCL) de um Município corresponde ao saldo positivo das 

finanças deste ente da federação, sendo o conjunto de todas as receitas tributárias do 

Governo. No somatório da RCL estão computadas todas as receitas de contribuições e 

repasses dos demais entes da federação (FPM, fundos de compensação, etc.), 

patrimoniais, agropecuárias, industriais e royalty, de serviços e demais valores 

arrecadados com impostos, tarifas e taxas. 

Por outro lado, a Dívida Consolidada Líquida (DCL) exprime o saldo negativo da União, 

Estado ou Município e corresponde ao valor consolidado da dívida total existente em 

desfavor do ente da federação.  

De acordo com a LRF o limite percentual global da relação entre o valor da RCL e da DCL, 

compreendido como a capacidade de endividamento de um município, não pode 

ultrapassar 1,2 vezes a receita (120% do valor da receita). Este limite é o resultado do 

cálculo DCL/RCL, ou seja, é a porcentagem que o valor da dívida deve ter sobre o valor 

da receita. É através deste resultado que se estabelece um indicador fiscal em que é 

possível determinar se o município possui ou não capacidade de contrair novas dívidas 

de financiamentos, por exemplo. Desde que cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

município pode adquirir novos financiamentos para realizar obras civis e melhorias 

urbanas, incluindo obras e ações relacionadas ao saneamento básico, mesmo que haja 

débito registrado no Cadastro da Dívida Pública (CDP). O Quadro 25 apresenta esta 

analise entre o valor da RCL e da DCL para o município de Caetité, nos últimos 5 anos. 

https://sadipem.tesouro.gov.br/
https://sadipem.tesouro.gov.br/
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Quadro 25 - Relatório de operações de crédito e limite de endividamento do Município de 
Caetité/BA 

Data-base do 
relatório 

DCL (R$) RCL (R$) DCL/RCL 
Limite da 

LRF 

31/08/2016 R$ 86.782.102,55 R$ 129.931.129,66 66,79% Cumpre 

31/08/2017 R$ 76.116.969,83 R$ 104.465.845,84 72,86% Cumpre 

31/08/2018 R$ 82.256.276,55 R$ 107.187.821,32 76,74% Cumpre 

31/08/2019 R$ 101.238.317,67 R$ 111.139.176,24 91,09% Cumpre 

31/08/2020 R$ 86.445.772,33 R$ 139.648.550,40 61,9% Cumpre 

Fonte: Tesouro Nacional Transparente, 2020. 

De acordo com o Quadro 25, tendo em vista que o valor das receitas correntes líquidas 

do município é alto, o Município de Caetité tem cumprido o limite estabelecido pela lei 

de responsabilidade fiscal e, portanto, ainda apto a contrair novos endividamentos. O 

segundo quadriênio do ano de 2019 apresentou o maior percentual do indicador fiscal 

do limite de endividamento com cerca de 91,09% da sua receita comprometida com a 

dívida consolidada líquida. 

Salienta-se que na DCL não são computados os precatórios judiciais emitidos a partir do 

ano de 2002 e que não foram pagos durante a execução do orçamento, além das 

operações de crédito que tenham constado como receitas do orçamento.  E como visto 

no Quadro 24 o Município de Caetité possui débitos de precatórios de acordo judicial 

junto ao Tribunal Regional do Trabalho no valor de R$ 826.325,53, valor atualizado em 

janeiro de 2020. 

Em relação a linhas de crédito, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) disponibiliza as 

informações sobra a tramitação dos pedidos, feitos pelos entes da federação, para 

contratar operações de crédito internas e externas e conceder garantias.  
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Neste sentido, o Município interessado em contratar operação de crédito com instituição 

financeira deve enviar um Pedido para Verificação de Limites e Condições (PVL) para 

análise da STN, ou da própria instituição financeira credora, nos termos da legislação. O 

Quadro 26 apresenta os pedidos de crédito solicitado pelo município de Caetité, cuja 

análise foi deferida. Salientando que, neste caso, “deferimento” pode implicar tanto em 

conclusão da análise da STN quanto devolução ao interessado para correção ou 

complementação das informações. 

Quadro 26 - Pedidos para Verificação de Limites e Condições (PVL) de créditos solicitados pelo 
Município de Caetité/BA 

Nº do PVL/Processo 
Tipo de 

operação 
Credor Moeda/valor Tramitação 

17944.001729/2014-50 
Operação 
contratual 

interna 

Agência de Fomento 
do Estado da Bahia 

S/A 
R$ 6.519.063,82 Deferido 

17944.000919/2013-79 
Operação 
contratual 

interna 

Agência de Fomento 
do Estado da Bahia 

S/A 
R$ 1.800.000,00 Deferido 

17944.001152/2010-52 
Operação 
contratual 

interna 

Agência de Fomento 
do Estado da Bahia 

S/A 
R$ 130.000,00 Deferido 

17944.002061/2006-58 
Operação 
contratual 

interna 
Banco do Brasil S/A R$ 825.000,00 Deferido 

Fonte: Tesouro Nacional Transparente, 2020. 

7.10 Análise geral da sustentabilidade econômica da prestação dos serviços de 

saneamento básico 

Conforme estabelece o art. 29 da Lei nº. 11.445/07, conhecida como Lei do Saneamento, 

“os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 

serviços” (BRASIL, 2007). 

Dentre os diagnósticos necessários para a avaliação da atual situação econômico-

financeira dos serviços de saneamento básico contemplados por este PMSB estão as 

análises decorrentes das componentes resíduos sólidos, esgotamento sanitário e de 

drenagem, na jurisdição das secretarias municipais do Poder Público Municipal, além do 

abastecimento de água cujo prestador de serviços é a Embasa. Salientando que o 

contrato de programa firmado entre a Embasa e o Município de Caetité prevê a atuação 
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desta tanto nos serviços de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário, o 

que não ocorre em Caetité. 

Dentre esses serviços, a manutenção na rede de esgotamento sanitário, ainda que 

esporádica, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, e a 

drenagem pluvial tem aporte financeiro dos recursos próprios do Município, que são 

sustentados pela arrecadação tributária, tendo como principal fonte os repasses federais 

dos fundos de participação e compensação, além dos impostos arrecadados. 

O Município de Caetité não realiza nenhum tipo cobrança dos usuários atendidos pelos 

serviços prestados pelo Poder Público Municipal que, além da limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos, da drenagem de águas pluviais e do esgotamento sanitário, 

também atua no abastecimento de água das comunidades rurais, povoados e distrito de 

Caldeiras. 

Sendo assim, por apresentar resultados negativos para o balanço financeiro dos serviços 

prestados, o Município de Caetité apresenta uma situação deficitária. Neste caso, a 

administração não consegue sustentar, com recursos próprios, as despesas operacionais 

e não operacionais dos serviços prestados pelo Município a longo prazo, ou seja, fica 

claro que a situação atual marcada pela inexistência de arrecadação não suporta a atual 

estrutura de custos do Município em ofertar estes serviços. 

Em relação ao abastecimento de água da sede, dos distritos de Brejinho das Ametistas, 

Pajeú do Vento e Maniaçu, além de algumas pequenas comunidades rurais, os serviços 

foram concedidos a Embasa, que busca assegurar a manutenção do atual sistema e 

melhorar e ampliar o nível de qualidade e eficiência desses serviços. A empresa ainda 

tem, por responsabilidade legal, a obrigação e o desafio de assumir a implantação e 

operação do sistema de esgotamento sanitário do Município, uma vez que não há 

possibilidade da implantação do SES ocorrer por meio de recursos próprios da Gestão 

Municipal. 

De acordo com as informações do Balanço Financeiro da prestação do serviço de 

abastecimento de água e do Indicador de desempenho financeiro da Embasa, constantes 

no item 6.5.1, apenas no ano de 2014 a prestação dos serviços pela empresa foi 

superavitária, sendo que nos demais anos declarados ocorreu a utilização do subsídio 
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cruzado. Ou seja, para a componente do abastecimento de água, o Município de Caetité 

também não possui sustentabilidade econômica, tendo em vista que os custos e as 

despesas superam a arrecadação total. 

Assim sendo, constata-se uma situação atual de não sustentabilidade na prestação dos 

serviços de saneamento básico em Caetité. 

Para a busca da sustentabilidade e do equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços de saneamento básico, a Lei do Saneamento, em seu Capítulo VI, sugere a 

remuneração pela cobrança dos serviços conforme texto a seguir. 

CAPÍTULO VI 
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços: 
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 
forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 
cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 
serviço ou de suas atividades; 
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, 
em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 
§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste Artigo, a 
instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento 
básico observará as seguintes diretrizes: 
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 
pública; 
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 
serviços; 
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 
eficiência; 
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos 
serviços; 
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 
serviços; 
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

A Lei 11.445/2007 cita ainda, em seu Artigo 9º, que o titular dos serviços, no caso o 

Município, deverá definir o ente responsável pela regulação e fiscalização dos serviços 

prestados, além dos procedimentos de sua atuação no território municipal. Além disso, 
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como estabelece o Artigo 22 da referida lei, o ente regulador possui a competência de 

definir a política tarifaria que visará assegurar tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade. 

Em Caetité, como o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram 

delegados à Embasa, as ações de regulação e fiscalização são desenvolvidas pela Agência 

de Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA). 
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8 DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE CAETITÉ/BA 

Um dos princípios fundamentais da Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico, instituída pela Lei Federal nº 11.445/2007, é o controle social, cujo mecanismo 

garante a participação da sociedade na gestão dos serviços de saneamento, inclusive 

durante o processo de elaboração do PMSB que consiste no planejamento dos serviços 

públicos de saneamento básico. 

Logo, a participação social deverá estar presente em todas as etapas da elaboração do 

PMSB e PMGIRS, a fim de garantir à população, o acesso às informações, bem como a 

avaliação dos serviços de saneamento básico existentes no município, e a exposição dos 

seus anseios a serem contemplados nas etapas subsequentes. 

É nesse contexto, que este capítulo tem como objetivo construir o diagnóstico da 

situação do saneamento básico no município, abrangendo a gestão dos serviços de 

saneamento básico e o diagnóstico de cada componente – abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. Esta 

abordagem abarca a visão técnica dos profissionais e entidades envolvidas, mas também 

a perspectiva da população usuária dos serviços. 

8.1 Participação Social nos Eventos de Diagnóstico 

Este relatório é um registro da participação social no processo de levantamento de 

informações para composição do Produto 3 - Diagnostico do Saneamento Básico que 

integra o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Caetité. 

Como descrito na metodologia de elaboração do Produto 2 – Plano de Mobilização 

Social, as oficinas foram previstas para oportunizar condições de participação social na 

elaboração do PMSB e do PMGIRS, tendo como principais objetivos, nessa fase, a 

identificação das informações, o estímulo e a qualificação de atores sociais para o efetivo 

controle social. 

Por conta da situação de pandemia do Sars Cov. 2 e dos protocolos sanitários vigentes no 

município no período de organização e de realização das oficinas, estas ocorreram de 
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forma híbrida, sendo realizada a apresentação técnica através de da plataforma digital 

Zoom e os atores sociais em espaços físicos disponibilizados pela gestão municipal. 

8.1.1 Aspectos Gerais da Mobilização Social e Comunicação 

Os setores de mobilização social foram mantidos, conforme definido pelo município e 

apresentado no Produto 2- Plano de Mobilização Social, a saber: Brejinho das Ametistas, 

Caldeiras, Maniaçu, Pajeú dos Ventos e Sede. 

As ações previstas no Produto 2 foram utilizadas parcialmente, visto que foi necessário 

ajustar alguns pontos e que foram apresentados na Proposta de Alteração Metodológica 

acordada com a contratante, portanto, foram adotadas dentre elas a distribuição de card 

para divulgação de formulário em meio digital. Alguns atores sociais foram convidados 

por membros dos comitês, por meio de ligação telefônica e através de grupos de 

WhatsApp das diversas Secretarias Municipais envolvida se outras instituições, como 

trabalhadores da educação, saúde, Centros de Referência de Assistência Social, membros 

de organizações sociais, políticas, culturais, lideranças comunitárias, movimentos sociais 

e conselhos municipais. 

Foram elaborados cartazes digitais (cards), divulgado por meio das redes sociais do 

município e grupos de WhatsApp, principalmente nos grupos dos membros dos comitês 

de Coordenação e Executivo. 

Além disso, durante o período de 06 a 25/07/2021, foi disponibilizado um questionário 

digital elaborado a partir do Google Forms com o objetivo de possibilitar que a 

população em geral apontasse os problemas de saneamento básico dos locais que 

moram, avaliassem a atuação dos prestadores de serviço e apontassem as possíveis 

soluções para os problemas identificados.  

Como indicadores de participação foram consideradas a representatividade das 

localidades e a presença de atores estratégicos identificados. O Quadro 27 contém um 

resumo do escopo de atividades que contemplaram os Eventos de Diagnóstico do PMSB 

e do PMGIRS de Caetité. 
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Quadro 27 - Resumo de atividades realizadas no âmbito do evento setorial de Diagnóstico do PMSB 
e do PMGIRS de Caetité 

Atividade Ambiente/Local Data/horário 
Quantidade de 
participantes 

Questionário digital 
Virtual por meio de 

mídias sociais 
De 06 a 25/07/2021 339 respostas 

Reunião do setor 
Brejinho das Ametistas 

Sala virtual (Zoom)/ 
Escola Joaquim de 

Brito 
28/07/2021 às 08:30h 

13 pessoas no Zoom / 30 
pessoas na sala de apoio 

Reunião do setor Pajeú 
dos Ventos 

Sala virtual (Zoom)/ 
Escola Luiz Cabral 

29/07/2021 às 08:30h 
21 pessoas no Zoom / 22 
pessoas na sala de apoio 

Reunião do setor 
Maniaçu 

Sala virtual (Zoom)/ 
Escola Maurício 

Gomes 
29/07/2021 às 14:00h 

17 pessoas no Zoom / 12 
pessoas na sala de apoio 

Reunião do setor 
Caldeiras 

Sala virtual (Zoom)/ 
Escola Emiliana 

Nogueira Pita 
30/07/2021 às 08:30h 

13 pessoas no Zoom / 23 
pessoas na sala de apoio 

Reunião do setor Sede 
Sala virtual (Zoom)/ 

Teatro Municipal João 
Gomes 

30/07/2021 às 14:00h 
23 pessoas no Zoom / 21 
pessoas na sala de apoio 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

A gestão municipal, por meio da sua Página Oficial, fez uma publicação datada de 

22/07/21, convidando os demais moradores, conforme pode-se verificar no link: 

https://www.facebook.com/prefeituradecaetite/photos/209274404451054 /. A Figura 

112 aparesenta um dos cards de divulgação dos eventos elaborado e divulgado pela 

asssessoia de comunicação do muncipio de Caetité. 

Figura 112 – Card de divulgação das oficinas de diagnóstico 

 
Fonte: Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

https://prefeitura.candeias.ba.gov.br/2021/07/seplandur-realiza-oficinas-de-diagnostico-e-prognostico-do-plano-municipal-de-saneamento/
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Além dos cards, os eventos foram divulgados na rádio local, por entrevista e spots 

veiculados diariamente. 

8.1.2 Planejamento Didático-Pedagógico 

Para a realização das oficinas, foi planejado um rito didático-pedagógico, que além de 

apresentar de forma breve, em linguagem fácil, as premissas de elaboração do PMSB e 

do PMGIRS, também apresentasse o panorama preliminar do diagnóstico, expondo, de 

forma resumida os aspectos identificados nas visitas técnicas, nas análises dos 

documentos e os resultados das contribuições dos questionários digitais. Desse modo, a 

oficina contribuiu para identificação dos principais problemas relacionados aos 

componentes do saneamento básico e das possíveis soluções previstas ou já existentes 

para cada uma das dificuldades identificadas. 

Após a apresentação técnica, os participantes foram orientados em relação ao momento 

de debate e contribuições, para tanto, solicitando que, ao fazerem uso da palavra, se 

identificassem (nome e localidade) e apresentassem os problemas e possíveis 

alternativas de soluções referentes aos quatro componentes do saneamento básico.  

Foi disponibilizado um guia para identificação dos problemas e indicação de soluções 

(Quadro 28) para que os participantes preenchessem e apresentassem no momento do 

debate. 

Quadro 28- Guia para identificação dos problemas e indicação de soluções pode componente do 
saneamento básico e por localidade 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

   

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

   

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 
   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

   

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 
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Os comitês de Coordenação e Executivo se fizeram presentes em todas as oficinas, 

através dos titulares ou seus suplentes. Ao final do momento do debate, houve espaço 

para considerações técnicas e institucionais. 

Ressalta-se que neste documento estão apresentados os elementos levantados na oficina 

que contribuíram para a etapa de diagnóstico, ficando os demais para serem 

apresentados no Produto D – Prospectiva e Planejamento Estratégico. 

8.1.3 Sistematização do Questionário Digital 

O questionário digital ficou disponível durante 20 dias e foi amplamente divulgado no 

Facebook e Página Oficinal da gestão municipal, assim como nos diversos grupos de 

WhatsApp. A figuras (Figura 113,  Figura 114, Figura 115 e Figura 116) mostram os 

card utilizado na divulgação do questionário. 

Figura 113 – Card de divulgação do formulário no site da Gestão Municipal 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Caetité, 2021. 
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Figura 114 – Divulgação por meio da Página Oficial 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Caetité, 2021. 
 

Figura 115– Card de divulgação do 
questionário 

 

Figura 116– Mensagemde divulgação do 
questionário por meio de WhatsApp 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caetité, 2021. 
 

No total, foram recebidas 334 respostas, sendo 29% do poder público, 25,9% dos 

prestadores de serviços de saneamento básico e 45,1% da sociedade civil. Em relação à 

participação dos setores de mobilização: 81,7% das respostas da sede municipal; 8,7% 

de Brejinho das Ametistas, 1,8% de Caldeiras, 3,3% de Maniaçu e 4,5% de Pajeú dos 

Ventos. Esses resultados estão apresentados na Figura 117 e a sistematização das 
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respostas consta nos quadros (Quadro 29, Quadro 30, Quadro 31, Quadro 32 e Quadro 

33). 

Figura 117– Representações e local de origem das respostas recebidas pelo questionário digital 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021.
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Quadro 29 – Sistematização do questionário digital – SM Brejinho das Ametistas 

SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento  

de água 
Esgotamento 

sanitário 
Drenagem e manejo de 

águas da chuva 
Limpeza Urbana e Manejo de 

resíduos sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  

B
re

ji
n

h
o

 d
as

 A
m

et
is

ta
s 

Rua do Campo 

Rede da Embasa, água 
de péssima qualidade  

Esgosto a céu 
aberto 

Fizeram o calçamento 
muito alto e a água da 
chuva alaga no fundo da 
creche e também entra 
nas nossas casas 

Pessoas constroem e os 
entulhos ficaram na rua e nada 
foi feito a respeito 

Nota 3, pois minha 
insatisfação tem sido 
grande 

Frequentemente a 
água vem com a cor 
alterada (barro) 

Na rua das Pedras 
tem um esgoto a 
céu aberto que 
incomoda muito 
devido ao mal 
cheiro. 

Quando chove é 
impossível transitar no 
trecho que liga a rua da 
Igreja ào PSF, presença 
de muitos buracos o que 
pode ocasionar acidentes.  

 A equipe de coleta desempenha 
seu trabalho com excelência. 

Razoavelmente bem. É 
preciso mais ações que 
venham beneficiar a 
população. Quanto à 
empresa coleta estão 
de parabéns. Porém 
seria interessante mais 
divulgações quando 
fosse mudar o dia de 
coleta. As vezes a 
alteração não chega à 
todos. 

Rua Caetité 

As vezes a água vem 
com bastante cloro 
fazendo o cabelo 
quebrar e a pele 
ressecar  

Esgoto a céu 
aberto trazendo a 
presença de 
moscas e mal 
odor 

Bueiro sempre entope 
quando chove e fica 
acumulado terra e lixos 
que vem da rua Nova com 
a correnteza 

Sobre coletas de lixo e variação 
na rua e bem tranquilo  

Prefeitura, secretaria 
municipal 

No distrito de brejinho 
das ametistas o 
abastecimento é 
proveniente de um 
poço artesiano, não 
tem muito o que 
questionar em relação 
ao abastecimento, as 

Esgoto 
proveniente das 
casas, apresenta 
mal cheiro e 
acúmulo de 
insetos. 

Existe um esgoto que nos 
tempos da chuva, de 
acordo com a frequência 
de água ocorre a 
obstrução e fica 
interditada. 

No distrito de Brejinho ocorre 
semanalmente a coleta seletiva 
conforme os dias estabelecidos, 
a varrição é realizada, porém, 
não sabe qual o destino dos 
resíduos sólidos. Existe apenas 
uma lixeira de reciclagem, seria 
necessário uma em cada rua, 

É preciso que os 
problemas da 
população sejam 
solucionados, pois falta 
mais administração e 
interesse em buscar 
alternativas para os 
moradores. 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento  

de água 
Esgotamento 

sanitário 
Drenagem e manejo de 

águas da chuva 
Limpeza Urbana e Manejo de 

resíduos sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  
vezes a água 
apresenta uma cor 
esbranquiçada e um 
odor forte de cloro. 

pois assim evitaria o descarte 
de lixo em locais inadequados 

Rua Nova 
A água é fornecida por 
poço artesiano 

Na Rua Nova 
esgoto a céu 
aberto  

Todas as ruas de Brejinho 
alagam 

O lixo é coletado 2 vezes na 
semana  

Falta muita coisa por 
parte da prefeitura 

Rua do Morro  

 

Esgotos nas ruas, 
estado de 
calamidade 
pública 

Alagamento Sim não tem nada disso 

Prefeito só anda nesta 
Rua na perido de 
eleições pois tem 25 
anos que moro aqui e a 
situação continua 
horrível 

Nenhum problema 
Falta de rede de 
esgoto 

Encanamento estúpido 
na rua do morro 

 Péssimo 

Brejinho das Ametistas 

Falta de água na 
Escola Clemente 
Castro 

Em alguns locais 
o esgoto das casas 
desagua nas ruas 

Boca de lobo estreita em 
algumas ruas 

Sem problemas 

Bem, um pouco mais 
de cuidado e atenção 
quanto aos esgotos das 
casas 

A falta de água é 
constante, o talão de 
pagamento vem muito 
caro sendo que não 
gostamos o terço do 
que é cobrado 

Não tem o que 
reclamar. 

Muitos buracos, alagando 
as ruas. 

Poucos coletores de lixo. 

Deveria olha mais pro 
lugar onde vivemos. 
Todos nós precisamos 
de um bom lugar.  

De vez em quando 
falta água pra todos. 

Não Não sei 
Tudo certo, catam lixo, 
reciclado, varre rua. 

Não tem o que fala são 
boas. 

O abastecimento está 
bom 

Rua Caetité, está 
precisando tomar 
providências e 
rua do mercado 

Rua do Campo próximo 
ao espaço da paz 

Falta de lixeira em quase todas 
as ruas 

Ótimo 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento  

de água 
Esgotamento 

sanitário 
Drenagem e manejo de 

águas da chuva 
Limpeza Urbana e Manejo de 

resíduos sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  
Qualidade da água 
fornecida no distrito 
de Brejinho das 
Ametistas apresenta 
cor alterada 

 Esgoto a céu 
aberto na rua 
Praça do Mercado 

Buracos que acumula 
água da chuva na Rua do 
Campo 

Falta de lixeira na rua Prefeitura nota 6 

Curral Velho  
Falta de água no 
período da seca. Água 
não é tratada. 

O esgoto é 
destinado a fossas 

Zona rural  O lixo é queimado e enterrado.  Bom. 

Fazenda João Barroca 

Não tem problemas 
Não tem 
problemas. 

Não tem problemas, pois 
a água da chuva vai 
direto para barragens e 
poços 

Não tem coleta de lixo Ótima 

Não tenho problema 
no abastecimento de 
água. 

Não há 
esgotamento 
sanitário 

não tem problema. Não há coleta de lixo 

Não tenho o que 
reclamar porquê so 
tenho o serviço de 
abastecimento de água 
e até o momento não 
tenho problema.  

A água não é 
frequentemente, mas 
não ficamos de alguns 
tempos pra cá sem 
água melhorou 
bastante o 
abastecimento. 

 

As estradas no tempo de 
chuvas pois há 
alargamento em vários 
pontos e dificulta a 
passagem de carros e 
motos. 

Sem a coleta de lixo para 
reciclagem, às vezes são 
lançados nos rios lixos, são 
queimados e muitas vezes são 
levados pelo vento 

Têm trabalhado muito 
pra isso mais precisa 
de melhoramento 
neste aspecto 
principalmente pra nós 
que moramos na zona 
rural. 

Não temos problema 
Não temos 
esgotamento 
sanitário 

Não temos Não temos coleta de lixo Bom 

Sobre o abastecimento 
de água na minha 
localidade está ótima 

Na minha 
comunidade não 
tem esse 

Aqui não tem esse 
problema porque é zona 
rural aqui necessita de 

Aqui não se encontra esse 
problema. 

Bom. 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento  

de água 
Esgotamento 

sanitário 
Drenagem e manejo de 

águas da chuva 
Limpeza Urbana e Manejo de 

resíduos sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  
graças a Deus  problema. porços para armazenar as 

águas da chuva. 
Vem água 
normalmente  

Utiliza fossas 
aqui em João Barroca é 
normal  

aqui eu queimo o lixo Bom  

Fazenda Não  
Lançamento de 
esgoto no Rio 

Pontos de alagamento na 
rua  

Nenhum  Bom 

Serragem 
Falta de água na 
serragem 

Não tem Não tem Não tem Boa 

Fazenda Araticum 

Dificuldade com o 
abastecimento de 
água, pois leva meses 
pra vim água. 

Não tem esgoto a 
céu aberto. 

Não temos problemas de 
alagamentos. 

Cada uma queima seu lixo. 
Empresa de coleta de 
resíduos sólidos. 

Rio Grande  Água vem do rio 
Aqui não tem 
esgoto as fezes 
vão para fossa 

Água escorre para os rios O lixo é queimado Prefeitura  

Comunidade Curral Velho Não falta água Não possui  

 Alagamento em alguns 
lugares das comunidades 
causadas por conta de 
buracos nas estradas. 

Não tem coleta de lixo Bom  

Fazenda Vargem 
Falta de água com 
frequência na zona 
rural 

Como moro na 
zona rural não 
vejo problema 
relacionado ao 
esgotamento 
sanitário 

Na zona rural as vezes as 
estradas ficam 
intransitadas e ocorre 
enchentes nos rios 

Não temos coleta de lixo, são 
queimados 

Temos apenas fiscal de 
água, avalio sua 
atuação no nível médio 
pois os problemas nem 
sempre são 
solucionados 

Fazenda Flores  

Temos água encanada 
que só vem de três em 
três meses. Usamos 
uma caixa do governo 
(cisterna) que reserva 
a água da chuva. Tem 

Não tem rede de 
esgoto 

Tem lugares quando 
chove desce lixo e entope 
as barragens 

Nosso lixo queimamos Nenhum 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento  

de água 
Esgotamento 

sanitário 
Drenagem e manejo de 

águas da chuva 
Limpeza Urbana e Manejo de 

resíduos sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  
também um poço que 
fica guardada a água, 
na seca usamos pra 
lavar roupas e outros  
Temos água encanada 
de três em três meses. 
Usamos água da 
cisterna da minha avó 

Utiliza fossa   O lixo é queimado 
Não frequentam nosso 
lugar  

A demora de 
abastecimento 
mensal. 

Não existe esgoto 
a céu aberto. 

Não há problema 
relacionado a essa 
situação.  

Não há manejo de resíduos 
sólidos aqui na zona rural.  

Poderia melhorar. 

Fazenda Manoel Vicente  
Falta de água na 
localidade e má 
distribuição  

Água proveniente 
das pias são 
jogadas a céu 
abertos e atraem 
insetos. 

Estradas ruins, quando 
chove fica totalmente 
sem tráfego. 

O lixo é enterrado e muitas das 
vezes queimado o que prejudica 
devido a poluição 

Prefeitura municipal 

Zona Rural  Falta de água  
Não temos rede 
de esgoto  

Não temos drenagem de 
água de chuva  

O lixo é queimado 
Não tenho como 
avaliar, onde eu moro 
não tem   

Zona Rural 
Falta de água, usamos 
água de poço. 

Não temos rede 
de esgoto, usa 
fossas sépticas. 

Destruição das estradas 
vicinais. 

Não temos tais problemas. 
Extremamente 
satisfatório. 

Fonte: Adaptado Google Forms, 2021. 
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Quadro 30 – Sistematização do questionário digital – SM Caldeiras 

SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento  

de água 
Esgotamento 

sanitário 
Drenagem e manejo de 

águas da chuva 

Limpeza Urbana e 
Manejo de resíduos 

sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  

C
al

d
ei

ra
s 

Comunidade 
Berinjela 

Sem água a mais de um mês, pois 
a bomba está queimada, e 
estamos sem resposta 

Não temos 

Nas estradas onde a água 
fica empoçada, causa 
atolamento e dificulta a 
passagem da população 

Não temos coleta. Lixo 
disposto de forma 
inadequada 

Deveria atender com 
mais agilidade as 
localidades mais 
carentes 

Falta de água, bomba queimada, 
canos entupidos 

 Cano entupido 
Não realizar o 
desentupimento dos 
canos 

  

Comunidade 
Quilombola de 

Sambaíba 

Às vezes falta água  

Não apresenta 
problemas de 
esgotamento 
sanitário.  

Buraco nas estradas por 
causa das chuvas.  

Sem coleta de lixo Bom 

Só tem um poço para 
atendimento da comunidade, 
quem mora no final, sofre com a 
falta de água  

    
Aqui não tem coleta de 
lixo cada é responsável 
pelo  

Mais ou menos 

A água da comunidade não pode 
ser usada para beber porque 
apresenta cor alterada 

Não tem  Não  Não tem  Bom  

Canabrava Falta de água  Não tem esgoto Não 
Caminhão de lixo não 
vai 

Ruim 

Fonte: Google Forms, 2021. 
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Quadro 31 – Sistematização do questionário digital – SM Maniaçu 

SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento  

de água 
Esgotamento  

sanitário 
Drenagem e manejo 

de águas da chuva 

Limpeza Urbana e 
Manejo de resíduos 

sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços? 

M
an

ia
çu

 

Povoado Juazeiro 

Água sem tratamento 
Não temos 
tratamento de 
esgoto 

As estradas ficam ruim 
quando chove 

Não tem coleta de 
lixo, não tem lixeira 
nas ruas, não existe 
serviço de varrição, 
não tem quem faz as 
podas das árvores. 

No momento não foi 
feito nada aqui neste 
sentido 

Água de poço artesiano 
sem tratamento 

Não possui Adequado 
Sem coleta de lixo no 
distrito 

Ainda não temos 
atuação desses 
serviços 

Malhada, Lajedinho, Tanquinho. 

As comunidades não tem 
abastecimento de água, 
só carro pipa de vez em 
quando, mais não é 
suficiente 

Os esgotos vão 
direto para as 
fossas. 

 O lixo é queimado 
Como não temos os 
serviços, não tem 
como avaliar. 

Maniaçu 

Água fornecida pela 
embasa, as vezes com cor 
branca ao invés de ser 
transparente, as vezes 
falta água, 3/4 dias 

Esgoto a céu 
aberto nas ruas 
ao lado e 
próximas da UBS 
de Maniaçu. 

 Sem problemas 

Falta um pouco do 
olhar da embasa na 
questão do tratamento 
da água e esgotamento 
sanitário 

fala água com muita 
frequência no distrito, 
deixando a população 
muitos dias sem 
abastecimento. 

Não temos 
sistema de esgoto, 
mas já está na 
hora de ter 

   

Fazenda Matinha 

Não temos rede de 
abastecimento de água, 
usamos a água das 
chuvas que armazenamos 

Não tem esgoto 
sanitário 

Não tem alagamento 
Não tem varrição, 
nem coleta, o lixo é 
queimado 

Eles não vêm as roças 
para fazer obras para 
diminuir os problemas 

Fazenda Angico, Olho D' Água e região Má distribuição da água Não temos rede Falta de apoio do Não temos coleta Ruim 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento  

de água 
Esgotamento  

sanitário 
Drenagem e manejo 

de águas da chuva 

Limpeza Urbana e 
Manejo de resíduos 

sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços? 
de esgoto município na limpeza 

das barragens e 
tanques da zona rural 

Passagem da Onça/Sítio Anil 

Sistema de água antigo 
não chega a todas as 
casas. Algumas recebem 
em quantidade e os 
proprietários molham 
chácaras enquanto 
muitos não recebem. 
Precisa mudar o 
responsável pela 
operação do sistema 

Esgoto vai parta 
fossa séptica 

Alguns pontos de 
estrada sofrendo 
erosão 

Sem coleta de lixo, 
existência de lixão 

Parece que existe uma 
busca por soluções 
nesta gestão 

Fazenda Tamboril Falta de água 
Esgoto a céu 
aberto na 
localidade inteira 

Não tem problema 
Não é realizado a 
variação na 
localidade 

De 0 a 10, nota 7 

Cercado Água salobra Não temos esgoto 
o problema é com as 
estradas 

Não temos coleta de 
lixo 

Não temos estes 
serviços 

Fonte: Google Forms, 2021. 

 

Quadro 32 – Sistematização do questionário digital – SM Pajeú dos Vento 

SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água 

Esgotamento 
sanitário 

Drenagem e manejo de 
águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo 
de resíduos sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  

P
aj

eú
 d

o
 V

en
to

 

Fazenda Ilha Sem problemas 
Utiliza fossa 
sanitária 

Buraco nas estradas Não tem coleta de lixo  

Sítio José 
Gonçalves 

Falta caixas de captação de 
água na localidade de Sítio 
José Gonçalves 

Não há esgoto a céu 
aberto nesta 
localidade 

Não há pontos de alagamento 
Na zona rural de Lagoa Nova 
há muito lixo próximo há 
uma residência 

Bom 

Faz Pé do Não temos água encanada, Não temos Aqui pra nós chuva nunca foi Não temos coleta de lixo na Não temos como avaliar 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água 

Esgotamento 
sanitário 

Drenagem e manejo de 
águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo 
de resíduos sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  
Morro de 
Aroeiras 

temos um poco artesiano 
com água salgada, uma vez 
por semana. Moradores das 
comunidades rurais de 
Caetité, a anos que somos 
esquecidos pelo município, 
os únicos benefícios que 
temos, todos foram através 
do governo federal 

problema, precisamos é de 
local pra armazenamento de 
água. 

zona rural, precisamos que o 
município faça pelo menos 
ações Educativas, nas 
comunidades 

uma coisa que não 
temos 

Fazenda 
Aroeiras 

Falta de água na fazenda 
Aroeiras. As vezes a água 
demora de cair em algumas 
casas. 

Nenhum Nenhum 
Falta de lixeira na rua, lixo 
disposto de forma 
inadequada 

99% bom. Vejo que 
muita coisa está sendo 
feito e está melhorando 
com a nova gestão. Esses 
questionários que estão 
dando para o povo 
responder é ótimo, ou 
seja, é uma 
oportunidade de as 
pessoas serem ouvidas e 
compreendidas. A União 
faz a diferença! 

Fazenda 
Estreito Verde 

Poço artesiano  Buraco nas estradas Não tem coleta Ainda deixa a desejar 

Fazenda Morro 
da Gameleira 

Quando a lagoa secar 
ficamos sem água. Também 
usa água de cisterna 

Moro na roça o 
esgotamento 
sanitário e foce 

 Queimando 
Todos nós somos 
culpados 

Fazenda 
Gameleira 

Tenho a encanação, mas a 
água da prefeitura não 
chega em minha casa há 
mais de um ano 

Nenhum Nenhum Não tem coleta de lixo 
Não faz a distribuição de 
água regularmente. 

Fazenda José 
Gonçalves 

Não tem problema com 
água ela vem no dia certo. 

Não tem esgoto a 
céu aberto, utiliza 

Alagamento nas estradas, 
quando chove muito n passa 

O lixo é queimado tem uma 
área só pra isso 

Muito bom 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água 

Esgotamento 
sanitário 

Drenagem e manejo de 
águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo 
de resíduos sólidos 

Avaliação dos 
Prestadores de 

serviços?  
fossa nem carro 

Saída para 
Caetité, 

localidades ao 
redor 

Falta de água, nas roças não 
tem água encanada para a 
casa das pessoas e o carro 
pipa demora meses para 
levar água. . 

Não tem esgoto. 
As estradas ficam cheias de 
lama e impossível passar com 
automóvel, motos ou ônibus. 

Falta de lixeiras 

Eles fazem um bom 
trabalho.  No entanto 
tem que conscientizar a 
população 

Nenhum problema ocorrido. Nenhum problema. Nenhum. 
Sem coleta de lixo na 
comunidade 

Não está cem porcento 

Fazenda Boa 
Sorte 

 Esgoto a céu aberto  Não tem coleta, lixo fica 
exposto 

No momento uma falta 
de atenção com a 
localidade 

Pajeú do Vento 
- Sede Distrital 

As vezes falta água 
Não tem rede de 
esgoto 

Muitos buracos nas estradas Falta de lixeiras nas ruas -- 

Falta água na localidade Não tem esgoto 
Acúmulo de água de chuva na 
rua Lindolfo Fernandes 

O acúmulo de lixo num beco 
próximo à rua Lindolfo 
Fernandes 

Pouco eficiente 

Água fraca, quase não tem 
Não tem 
saneamento 

-- -- -- 

Falta de água em Não tem 
Sai da pra Guanambi próximo 
ao campo tem alagamento 

Ao lado do campo de futebol 
tem acumulo de lixo 

Regular 

Fonte: Google Forms, 2021. 
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Quadro 33 – Sistematização do questionário digital – SM Caetité/BA  

SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

C
ae

ti
té

 

Centro 

Não temos falta de água  
Lançamento de esgoto no Rio na rua 
Quintino Bocaiuva  

Grande volume de água na Rua Quintino 
Bocaiuva  

Não temos problema com manejo de 
resíduos sólidos  

Boa 

Nenhum problema no centro da 
cidade 

Grande quantidade de esgotos a céu 
aberto nos bairros Ovídio Teixeira e 
Prisco Viana 

Alagamentos perto da rodoviária e na Rua 2 de 
Julho, a grande quantidade de chuva que desce 
dos bairros mais altos danificam todas as ruas. 

Falta de uma coleta seletiva mais 
eficiente  

Boa 

Não há fornecimento de água todo dia 
- centro- sede 

falta de sistema de coleta de esgoto - 
bairro Pedro Cruz 

Ponto de alagamento - centro - feira velha Falta de aterro sanitário  
Embasa - 6;  
Sec. Meio ambiente - 7 

Nenhum Nenhum Alagamento na Avenida Santana Nenhum Bom 
Sem resposta  Lançamento de esgoto no rio Falta de escoamento da água da chuva Sem problemas  Sem 
Tudo certo.  Não tem problema Não tem problema Tudo certo Boa 
Abastecimento irregular, poucas vezes 
na semana 

Rua São João, escoamento acima da 
capacidade, manilha insuficiente 

Não tem boca de lobo e a manilha não ia 
suportar 

Falta Caixa de coleta específica Negligente 

Não há nenhum problema.  Não há nenhum problema.  Não há nenhum problema.  
A realização da varrição na rua ocorre 
poucas vezes. Falta lixeira na rua.  

Positivamente, mas pode melhorar bastante.  

Nenhum 
Às vezes desce na rua esgoto de algum 
lugar 

Onde moro não há problema  
Nesta gestão não estou presenciando 
sujeira nas ruas. Mas acho que tem 
muito mato ainda nas sarjetas. 

Acho que a prefeitura deveria fiscalizar mais 
as casas. O serviço da Embasa quanto 
fornecedor de água está ok 

Quando falta Água demora para voltar. 
A água dá dor na barriga (não é 
sempre). 

Na frente da minha moradia, foi 
tampado um esgoto a pouco tempo. E 
atrás têm um esgoto aberto 

Quando o esgoto ainda era aberto, tinha 
bastantes ponto de água, agora não tanto. 

Falta de lixeira na rua. 
De 10 a minha nota é 3... Falta de 
irresponsabilidade. 

Não possuo problemas com a falta de 
água no centro 

O principal problema é a falta de 
tratamento de esgoto, sendo 
despejados no rio da cidade. 

Na realidade não há manejo das águas da chuva, 
ela simplesmente segue a gravidade. Não há 
sistema de drenagem. 

Não há manejo de resíduos sólidos, os 
problemas são todos relacionados a 
falta de manejo. 

Nenhum faz o serviço certo como 
prioridade. Sempre haverá privilegiados no 
fornecimento de qualquer serviço 

  Nesse sentido está tudo ok Tudo ok Falta de lixeira nas imediações Bom 
Não há problema Não há problema Não há problema Não há problema Ótimo  
Nenhum problema Nenhum problema Criam poças que duram dias Falta lixeira na rua Satisfatória  
Não estamos tendo problemas aqui Por enquanto não temos problemas aqui não temos problemas coleta do lixo normal  normal 

  Esgoto a céu aberto 
Mal cheiro, pois se trata de esgoto sanitário, 
muriçoca, todo tipo de sujeira ambiental. Ratos, 
animais mortos etc. 

Não existe nenhum manejo de resíduos, 
"sujeita total" 

Nem sei se existe. 

Não chega água todo dia  Lançamento de esgoto no Rio  Alagamento  Nenhum problema   

Av Dácio Oliveira, 
453 - centro 

Nada a declarar 

Esgoto na praça das árvores, causa mau 
cheiro intenso a quem passa até mesmo 
de carro, assim como o esgoto ao lado 
do cemitério.  

Alagamento da Av Dácio Oliveira, em período de 
chuva, na altura da Praça da Bíblia 

Não é realizada a poda das árvores na 
Av. Dácio Oliveira. Estão gigantescas ou 
doentes. Isso acarreta acúmulo de lixo 
constante. A varrição é insuficiente.  

Prefeitura- Começando a mostrar 
proatividade 

Rua Joaquim 
Ramos de Oliveira 

Centro 
Ok. Lançamento de esgoto no rio.  Ok. Ok. Ok. 

Travessa São João, 
Centro. 

Alguns bairros costumam faltar áqua. 
A falta de manutenção, provoca vários 
problemas.  Os rios enxem e abre buracos pelas ruas. 

  
Não tá muito boa presisava de mais atenção 
a respeito  

Centro, Alto do 
Cristo, Jacaraci e 

zona rural 
Impueira de de 

Caetité 

As vezes ocorre cor alterada da água e 
constantemente uma cor leitosa, com 
gosto de muito cloro. Falta de 
abastecimento na Zona rural no 
entorno da cidade, barragens mal 
cuidadas, uso da água de Ceraima e 
não do Rio São Francisco com a dutora 
do algodão. Construção de barrejem 
de rejeitos de mineração que pode 
prejudicar as barragens que abastece 
a cidade. 

Não existe esgotamento sanitário quase 
em toda a cidade, e onde existe o esgoto 
é céu aberto corta toda a cidade que é 
lançado nos antigos riachos da cidade, 
pedreira, jatobá e Riacho alegre.  

Dos piores possíveis, falta toda drenagem nos 
bairros de Jacaraci, Alto do Cristo, São Vicente, 
Santo Antonio, entre outros, existe alargamento 
na avenida Santana, Rua Rui Barbosa, Avenida 
Contorno, falta de boca de lobo e as que existe 
entope com a quantidade de chuvas que vem 
das partes mais Alta da Cidade, a Avenida 
contorno é muita aguá que desce e já até 
morreu gente na exorada por conta de não 
achar local para passagem. 

O lixão da cidade que fica na rodovia 
Caetité Maniaçu, céu aberto e não feito 
aterramento adequado, o descarte 
inconsciente do lixo em qualquer local, 
falta lixeira nas ruas avenida, praça, e 
no Bairro Alto do Cristo e e outros 
bairros, existe algumas lixeiras 
particulares de cada residencias.  

Deixa a desejar não atendendo as várias 
demandas decorrente da população.   
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

Alto Buenos Aires 

Falta de água  
Esgoto a céu aberto. Falta de rede de 
esgoto  

Ponto de alagamento  Falta de lixeira de rua Péssimo 

Época de falta de chuva falta de água 
em alguns dias sim outros não...Rua 
Almerinda de Brito mesmo a água 
vinha com a cor escura. 

  Alagamento na Rua Otacília Batista de Souza 
Falta de lixeira na Rua Almerinda de 
Brito 

Não coloco total responsabilidade apenas 
nos órgãos, acredito que tem como 
melhorarem bastante. Mas só pode 
melhorar se houver foco 

As vezes passa até vinte dias sem água 
na rede na Avenida Otacilia Batista de 
Souza 

Esgoto a céu aberto   Falta de lixeira na rua Mais ou menos 

Na Avenida Otacilia B. de Souza 
costuma faltar água. 

Na Avenida Otacilia Batista terra na rua 
e esgoto. 

Nesta mesma avenida a chuva traz muita terra 
que fica ali depositada. 

Há um terreno baldio nesta mesma 
avenida que mais se parece um lixão. 

A coleta de lixo melhorou 

Na travessa Otacílio Batista falta de 
água 3 dias ou mais 

Esgoto a céu aberto fedendo no alto 
Buenos Aires todo   

Alagamento em praça  
Falta de lexeiras nas ruas, na praça da 
quadra  

Mal, não cuida da natureza  

No meu bairro não possui nenhum 
problema relacionado ao 
abastecimento de água. 

Esgotos a céu aberto que estão 
localizados nas imediações da Chispan 
na pista e próximo ao cemitério Ladeira 
da Saudade. 

Alagamentos que normalmente ocorrem 
próximo ao cemitério Ladeira da Saudade e 
próximo a Polo Modas 

Não há problemas relacionados ao 
manejo de resíduos sólidos, 
diariamente um caminhão passa 
recolhendo todo o lixo. 

Não está ruim, mas sempre podem procurar 
alguma forma de melhorar. 

Nas proximidades da minha rua não 
há nenhum problema relacionado ao 
abastecimento de água. 

Não há nenhum problema relacionado 
ao esgotamento sanitário na minah rua 

Tem um ponto de alagamento no fundo da Polo 
Modas  

Não há problemas no meu bairro. 

A atuação dos responsáveis por esses 
serviços precisa melhorar, pois as vezes eles 
demoram para vir fazer algum serviço ou 
tratam com desrespeito. 

No meu bairro não tem problemas 
sobre falta de água  

Não há esgoto a céu aberto no meu 
bairro 

Pontos de alagamentos no meu bairro em dia de 
chuva é na pista, em frente a padaria, em 
tempos de chuva alaga totalmente  

Não há problemas sobre resíduos 
sólidos no meu bairro  

Está razoável mais poderia estar melhor  

Até o momento não sofremos com isso Não ocorre esgoto a céu aberto 
Pontos de alagamentos geralmente na rua da 
Polo Modas 

Não há ploblemas de resíduos sólidos  Está mais ou menos  

Canos querados vazamento de esgoto a céu aberto Alagamento nas ruas as terras cecas  

Alto do Cristo 

Normal Esgoto nos rios da cidade  
Loteamento irregular de áreas e ausência de 
áreas de permeável na via pública 

Ausência ou presença pífia da coleta 
seletiva nos bairros mais periféricos ou 
distante do centro 

Boa  

Falta de água constante Esgoto a céu aberto Boca de lobo entupida Sem problema Razoável 
A interrupção constante de 
fornecimento de água, e quando 
retorna o abastecimento a água chega 
com uma coloração branca (acho que 
pode ser cloro), os registros de água 
(Embasa) frequentemente com 
vazamento nos relógios de registros, a 
quantidade de ar que entra pela 
tubulação causando o valor da conta 
incompatível com o consumo. 

Alto do Cristo não existe tratamento de 
esgoto, ainda sendo jogados em 
encostas e aterros. 

Acima da rua Clemente Ferreira de Castro sem 
pavimentação causando transtornos nas ruas 
abaixo, devido a terra que desce decorrentes 
das chuvas. 

Ruas acimas do Jacaraci não existe 
sistema de varrição das ruas. E também 
não há colaboração de alguns 
moradores. 

Boa 

As vezes falta água  Não vejo nenhum problema  Não vejo nenhum problema  Não vejo nenhum problema  Prefeitura  

As vezes falta, mas a cor é normal  
Tem esgoto aberto na praça da 
Juventude  

Não tem alagamentos, mas tem boca de lobo 
entupida no parque das árvores  

Nos ultimos dias, não estamos tendo 
esse problema, principalmente na 
minha rua. 

Não entendo muito, por ser criança, mas 
acho que deveria melhorar em algumas 
coisas.  

Não  Não  Não  

Falta de varredores na Travessa Monte 
das Oliveiras  
Muita terra na rua devido ao trabalho 
da encanação que vai para Lagoa Real  
Muita poeira  
E falta de lixeiras na rua  

Não  
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

Alto do Cristo, 
Travessa Monte 

das Oliveiras 
Água vermelha ou falta de água      Aqui tem coleta de lixo sempre    

Centro, Alto do 
Cristo, Jacaraci e 

zona rural 
Impueira de 

Caetité 

As vezes ocorre cor alterada da água e 
constantemente uma cor leitosa, com 
gosto de muito cloro. Falta de 
abastecimento na Zona rural no 
entorno da cidade, barragens mal 
cuidadas, uso da água de Ceraima e 
não do Rio São Francisco com a 
adutora do algodão. Construção de 
barregem de rejeitos de mineração 
que pode prejudicar as barragens que 
abastecem a cidade. 

Não existe esgotamento sanitário quase 
em toda a cidade, e onde existe o esgoto 
é céu aberto corta toda a cidade que é 
lançado nos antigos riachos da cidade, 
pedreira, Jatobá e Riacho alegre.  

Dos piores possíveis, falta toda drenagem nos 
bairros de Jacaraci, Alto do Cristo, São Vicente, 
Santo Antonio, entre outros, existe alargamento 
na avenida Santana, Rua Rui Barbosa, Avenida 
Contorno, falta de boca de lobo e as que existe 
entope com a quantidade de chuvas que vem 
das partes mais Alta da Cidade, a Avenida 
contorno é muita aguá que desce e já até 
morreu gente na enxurrada por conta de não 
achar local para passagem. 

O lixão da cidade que fica na rodovia 
Caetité Maniaçu, céu aberto e não feito 
aterramento adequado, o descarte 
inconsciente do lixo em qualquer local, 
falta lixeira nas ruas avenida, praça, e 
no Bairro Alto do Cristo e e outros 
bairros, existe algumas lixeiras 
particulares de cada residencias.  

Deixa a desejar não atendendo as várias 
demandas decorrente da população.   

Alto do 
Observatório 

Falta de água nas casas e a água 
fornecida na cidade apresenta cor 
alterada 

Esgoto a céu aberto nas ruas e 
lançamento de esgoto nos rios 

Pontos de alagamento nas ruas e boca de lobo 
entupida na rua Maria Lobão 

Sem coleta de lixo em algumas ruas, 
falta de lixeira nas ruas e não é 
realizada a varrição na rua do 
Observatório três 

Boa, mas dá pra melhorar 

Desperdício da água fornecida na 
localidade 

Nenhum  Água suja, pontos de alagamento na rua Sem coleta de lixo na rua +/- 

As vezes falta água frequentemente 
As doenças com maiores incidências 
devido a exposição a ambientes sem 
saneamento. 

Também é explicado os aspectos da simulação 
com cada tipo de chuva. 

. Poluição visual 

. Contaminação do solo 

. Proliferação de endemias, e etc. 
Bem, eles estão cuidando da nossa cidade. 

Bom, por perto assim, eu nunca ouvir 
falar que tem uma localidade ou um 
bairro aqui em Caetité com problema 
de falta de água.  

Esgoto é a céu aberto em algumas ruas 
do bairro 

Na travessa Luiz de Carvalho quando chove 
muito, tem alagamentos. Na esquina aqui tem 
um bairro e a água vai tudo pra lá. 

Falta de lixeira aqui na minha rua 
travessa Luiz de Carvalho.  

Bom, eles poderiam verificar, mas sobre os 
esgotos a céu aberto por exemplo colocar 
mais lixeiras nas ruas, pro lixo, não ficar 
jogado. 

Prisco Viana    
No Prisco Viana o esgoto está ligado na 
rua 

No Prisco Viana por causa da estrada do chão  Na praça da Feira Bom 

Prisco Viana, Rua 
vereador Decio 

Cerqueira 
não tem problema Esgoto a céu aberto na rua não tem problema Falta de lixeira na rua Bom 

Prisco Viana, Rua 
Maria Quitéria  

Não tenho Não temos rede de esgoto. 
Rua sem Calçamento. Muita lama e buracos nas 
épocas de chuva, e poeira quando não chove. 

O lixo é colocado na tela da tabua, não 
tem tambor, cachorro espalha tudo no 
meio da rua. 

Espero que tenha alguma solução 

Prisco Viana, rua 
zildir ledo 

Falta de barragem na região Falta de esgotamento 
Na minha rua não tem drenagem de àgua da 
chuva 

    

Bairro Prisco 
Viana  

Falta água constantemente  Esgoto a céu aberto no bairro todo Muito buraco  Falta de lixeiras  Precisa de mais atenção do poder público  
Sem problema  Esgoto a céu aberto  Pontos de alagamento na rua Falta de lixeira na rua Aguardo providencias 

A água tem a cor amarela 
Água de pia passando na porta no 
fundo do Clube Joinha, pois não tem 
não tem esgotamento sanitário 

  
Sem balde de lixo nas imediações do 
Joinha, terrenos baldios com presença 
de lixo 

Mal 

Não tem água encanada na rua 
Muita lama quando chove, precisa de 
manilhas.  

Muita lama quando chove no prisco Viana 
próxima a delegacia  

Sem lugar pra colocar lixo Ausentes  

Falta de água no bairro Prisco Viana. 
Esgoto a céu aberto na rua Valdemar 
José Borges, lançamento de esgoto no 
Rio da Baixa. 

Ponto de alagamento na na rua da delegacia do 
bairro Prisco Viana. 

Falta de lixeira e varrição na rua 
Valdemar José Borges 

  

Falta de água sempre aos domingos e 
feriados 

Esgoto ao céu aberto na rua Enchurrada abre valas nas ruas Falta de um tambor de lixo  
Falta de conhecimento dos fatos ou falta de 
importancia para com o proximo 

Não tem problema nenhum sobre o 
abastecimento 

Na saída de Caetité para Brumado, 
esgoto céu aberto, com lançamento no 
rio. 

Na minha rua não tem alagamentos e nem bocas 
de lobo 

Coleta de lixo feita todos os dias.    
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

Não tem problema Nemhum  não tem problema 
Sem coleta de lixo na rua, falta de 
lixeira e a varrição na rua  

Ruim  

A distribuição de água é  normal. Esgoto a céu aberto. 

Não há calçamento, não há drenagem e nem 
manejamento de águas das chuvas o que torna a 
vida dos moradores um transtorno em dias de 
chuvas, gera muita lama e valas nas ruas. 

Não há lixeira para descartamos o lixo, 
sendo jogado na rua e este fica exposto 
a ação de animais que rasgam os sacos 
e joguem no meio da rua, o carro 
coletor não passa propriamente na rua, 
mas em uma rua próxima, as pessoas 
jogam lixo nos terrenos baldios o que 
também prejudica o bem estar. 

O poder público não se faz presente neste 
bairro, não respeitando os direitos básicos 
da população.   

  
Mal cheiro, na rua Vereador Dercio 
Cerqueira, no parque Paulo Jackson  

Alagamento com esgoto no parque Paulo 
Jackson  

Falta lixeira rua Mem de de Sá É preciso melhorar muito, todos os setores 

Inicialmente no meu bairro era difícil 
o abastecimento de água, mas 
atualmente não estamos tendo 
nenhum problema. A cor da água não 
é alterada. 

Não temos saneamento básico, usamos 
fossa 

Não temos suporte para reservar a água da 
chuva. 

    

Falta de água no bairro prisco Viana, 
cor as vezes muda, terra.  

    
Coleta de lixo na Av: Marlene Cerqueira 
3 vezes por semana.  

0 

Falta de barragem na região Falta de esgotamento 
Na minha rua não tem drenagem de àgua da 
chuva 

Bairro Prisco Viana, rua Zildir Ledo sem 
coleta de lixo  

  

O abastecimento de água é dentro do 
esperado.  

Não há rede de esgoto, sendo os dejetos 
dos banheiros jogados em fossas e as 
águas da pia da cozinha jogado 
diretamente na rua. 

Não há calçamento, não há drenagem, quando 
chove a população do bairro sobre com a lama e 
pontos de alagamento e na seca com a poeira. 

O lixo e descartado na esquina da rua, 
pois é o lugar mais próximo que o 
coletor passa, não há lixeira para o 
descarte consciente, muitas vezes as 
pessoas descartam o lixo em terrenos 
baldios. 

Com todos os problemas que há no bairro 
minha avaliação é negativa. O poder público 
não tem realizado nenhuma obra que visa 
melhorar a qualidade de vida da população 
dos bairros populares.  

Falta água no centro da cidade Mau cheiro  Enxurradas de terra 
Na minha rua está faltando um latão de 
lixo, nos estamos jogando lixo na 
esquina de casa. 

Horrível  

Falta d'água na rua Vanilde Alves de 
Brito  

Cano quebrado na rua Vanilde Alves de 
Brito 

Alagamento na rua Vanilde Alves de Brito 
Falta de lixeira na rua Vanilde Alves de 
Brito e não tem coleta todos os dias 

Mais ou menos 

  Muitos esgosto na rua  
Muito água suja, vermelha e lama no nosso 
bairro  

Não temos lixeira no bairro pra colocar 
o lixo 

Nota 5 muito pouco a prestação desses 
serviços no bairro 

Meu bairro é muito difícil faltar água 
Aqui no bairro Prisco Viana não tem 
rede de esgoto 

Dentro da baixa sempre fica alojada a água e a 
drenagem é muito ruim 

Não aqui na minha rua sempre tem a 
coleta de lixo tudo certo  

  

Nenhum meu bairro é muito difícil 
falta água 

Só dentro da baixa que tem esgoto a 
céu aberto 

Dentro da baixa lopo entupido 
Na minha rua sempre passa o carro 
pegando lixo 

  

Tem epoca do ano, que falta sim, mais 
no momento, não está faltando 

Esgotos a ceu aberto nas ruas  
Na rua Raimundo coelho da silva quando 
chovem, não podemos andarem, nem a pé, fica 
interditada, pois é sem calça é orrivel 

Na rua (Raimundo coelho da silva), 
nesta parte está ok 

 Tenho a reclamar a respeito da rua 
(Raimundo Coelho da Silva) dos esgotos e a 
rua sem calçamento e sobre os terrenos 
baldios pra que tome providencias  

Falta de água no bairro prisco viana  
Esgoto a céu aberto  no bairro prisco 
viana  

Não sei  Falta de lixeira   

Falta de água  Não tem  Na baixa do bairro prisco viana  Falta de lixeira na rua    

Não nunca te vi Abaixa ela fica a céu aberto esgoto 
Não nunca te vi alagamento boca de lobo 
entupida 

Não é tudo certo   

No momento não tem falta de água  
Aqui na rua Antonio do Ouro tem 
esgoto a céu aberto  

No nosso bairro só tem lama mesmo  
Lixo tumultuado em alguns locais no   
bairro  

Eu acho deveria ter uma atenção especial 
para a melhoria da população  

Bairro Ovídio 
Teixeira 

Falta água  Esgoto nas lagoas A rua fica entupida      

Bastante falta de água 
Quase em todos os bairros de caetite 
tem esgoto a céu aberto 

Na avenida Olima Oliveira, rua Rui Barbosa tem 
alagamentos constantes de água 

Por enquanto todos os bairros estão 
tendo as coletas em dia e contem 
lixeiras 

Razoável nem bom e nem ruim 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

Tudo certo  Não há esgoto na rua Não há problemas  A coleta está sendo realizada Está fazendo serviço bem feito 
Aqui no meu bairro não há problemas Nenhum problema Nenhum problema Não falta nada   
Não possui nenhum problema  Nenhum problema Alagamentos e lama na rua do Grotão Nenhum problema Pode melhorar em questão da prefeitura 
Não vejo problemas, raramente falta 
água aqui na rua  

Nao há problemas  Não há problemas  Falta de lixeira na rua São Gonçalo  Bom  

O plobema no abastecimento de água 
é quando a água vem poluida com 
bacteria e esso ocorre em Caetite, 
Lapa e etc.  

  

Falhas na drenagem urbana 
Normalmente acontece inundação que gera o 
segundo problema que é o alagamento. O 
alagamento consiste na água parada em 
determinado local, encontrando impedimentos 
ou dificuldades para sair. O terceiro problema 
encontrado é a enchente, fenômeno fluvial que 
um rio transborda 

Os impactos da má gestão dos resíduos 
sólidos causam poluição atmosférica, 
poluição hídrica, poluição do solo e 
poluição visual, e, além disso, 
dependendo do tipo de resíduos, 
podem causar doenças para população, 
ocasionando o dano a saúde das 
pessoas. 

Não é muito bom tem vez que aruma o 
plobema mais faz mal feito e tem vez que 
nem faz nada. 

Pouca leva de água nas casinhas 
Esgoto ao céu aberto perto da praça da 
juventude 

A diversas bocas de ralos entupidas em em 
diversas ruas causando alagamentos 

A falta de lixeiras em inumeras ruas 
Não liga para a populaçao, nao se importa 
com lixos na rua, alagamentos e etc 

As vezes a água demora a chegar na 
Tv. Visconde de Mauá 

As vezes pelas ruas vemos vazamentos 
de esgoto das casas 

Existem alagamentos mais para o centro da 
cidade 

As vezes o caminhão que leva os lixos 
demora a passar 

Acho que eles deveriam observar o que a 
população fala 

Àgua vem com muito gosto de cloro  
esgoto a céu aberto na pracinha da 
barriguda  

Alagamento próximo na Pracinha da juventude  
Na feira tem muito lixo nas ruas, 
principalmente no final 

  

Tem dia que falta água Mal cheiro em virtude dos esgotos        

Falta de água sempre Nada a relatarnada a relatar Nada a relatar 
Falta de lixeira na Avenida Valdick 
Soriano e nas proximidades 

Deixam a desejar 

Na minha rua não falta água  
Na minha rua não tem esgoto a céu 
aberto  

Não tem ponto de alagamentos  Falta lixeira 
Tá bom, mas se puder investir mais nesses 
serviços melhores ainda. 

  
Esgoto A céu aberto na rua escola 
agrícola bairro ovideo teixeira 

      

Falta de água no bairro  Não tem rede de esgoto        
Apresenta cor alterada, pois tem 
muito cloro. E valor alterado. 

esgoto a céu aberto na rua dois de 
julho. 

Quando chove a minha rua (Av. Paraná) fica 
super alagada.  

Não tme problemas 
Embasa: uns 5 pois está muito caro a água. 
O resto dou uns 8. 

No Bairro Escola Agrícola, há 
problemas relacionados a 
abastecimento de água. 

No bairro Escola Agrícola, há 
problemas relacionados a esgotamento 
sanitário, como esgoto a céu aberto 

Na Escola Agrícola, eles sofrem com 
alagamentos e enchentes. 

No bairro Ovídio Teixeira, há 
problemas com lixos e etc. 

Boa. 

Bairrro Rancho 
Alegre 

Falta de água nas casas mais altas  Lançamento de esgoto no rio   Falta lixeiras  Ruim 
Não cai água todos os dias, mas é 
tratada adequadamente. 

Esgotamento adequado  Adequado 
PRECISANDO DE UMA LIXEIRA NO 
BAIRRO  

Adequado  

Não tem problema 
Na rua Francisco Bastos Lima, falta de 
limpeza no esgoto, esgoto a céu aberto, 
lançamento de esgoto no rio. 

A rua Francisco Bastos Lima alaga, a lama e a 
água entra nas casas dos moradores, a rua fica 
intransitavel, bueiro entupido por causa da 
lama.  

Não   

As vezes falta água por uns 4 dias. E 
acabamos ficando sem água nas 
torneiras  

Esgotos a céu aberto, que podem causar 
doenças como a leptospirose, 
desinteria bacteriana, esquitosssomose, 
febre tifoide, cólera e parasitoides 

Entupimento de rede de esgoto, pois a água da 
chuva costuma arrastar consigo uma grande 
quantidade de material sólido, como areia, 
pedras, lixos e etc  

Poluição atmosférica, Poluição hídrica, 
poluição do solo e poluição visual 
dependendo do tipo de resíduos podem 
causar doenças pra população.  

Os responsáveis por esses serviços as vezes 
contribuem com os serviços prestados, mais 
se a população contribuísse ou seja ajudasse 
mais seria uma parceria bem melhor 

Problemas no abastecimento da Rua 
Alto da Serra, pois, a água só chega a 
cada oito dias e nem todos tem 
reservatório grande para armazenar 
água que dar para esse período de 
tempo 

Maior parte do esgoto é lançado sobre o 
rio o qual corta a cidade, e boa parte é a 
céu aberto. Em alguns bairros também 
o esgoto advindo das residências é 
jogado na rua, como por exemplo no 
bairro Ovídio Teixeira. 

O principal problema é falta de planejamento no 
bairro Jacaraçi, pois nem todas as ruas tem 
pavimentação asfáltica, no período das chuvas 
as águas descem com grande força para a parte 
baixa da cidade, ou seja, para o centro trazendo 
grande quantidade de lama e de lixo que causa e 
já casou grandes transtornos e prejuízos para a 
população local, como por exemplo alagamento 
nas proximidades da Rodoviária etc. 

Quanto aos resíduos sólidos vale a pena 
ressaltar a falta de lixeiras em alguns 
pontos da cidade e ainda a falta de 
higiene da população que muitas vezes 
após o carro da coleta de lixo passar, 
joga-o na rua. 

Algumas vezes os responsáveis por esses 
serviços deixam a desejar como por 
exemplo a falta de rede de esgoto em alguns 
bairros principalmente nos periféricos, pois 
são os mais afetados pela falta de ação do 
poder público. 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

A falta de água. 
O problema é porque é depositado no 
rio principal da cidade 

Falta de estrutura para armazenar água da 
chuva. em nenhuma rua 

A falta de pontos de reciclagem nas 
ruas 

Tá bom, mas podia melhorar 

Abastecimento ótimo O esgoto é a céu aberto  

Quando chove a rua alaga, fica impossibilitado 
de transitar, além da boca de lobo aberta e na 
chuva transborda. No perido de seca muita 
poeira 

Falta de lixeiro na rua. Limpeza pública. 
Varredores.  

A prefeitura no ano de 2021 na cidade está 
de parabéns a cidade está mais limpa. 
Porém como essa rua é nova merece um 
pouco de atenção. Já que os moradores não 
cobram  

Falta de água so vem de 8 em 8 dias. Esgoto a ceu aberto na rua.   Falta de lixeira na rua. Muito ruim 

Abastecimento otimo O esgoto é a céu aberto  

Quando chove a rua alaga, fica impossibilitado 
de transitar. E nas secas muita poeira, um 
absurdo uma rua com tantos moradores está 
nesse estado a rua apaga no início próximo a 
bueiro. Tem também a boca de lobo aberta e na 
chuva transborda   

Falta de lixeira na rua. Limpeza pública. 
Varredores.  

A prefeitura no ano de 2021 está de 
parabéns a cidade está mais limpa. Porém 
como essa rua é nova merece um pouco de 
atenção, já que os moradores não cobram  

Falta de água na rua Mauá Rancho 
Alegre, água só vem uma ou duas 
vezes na semana, isso a cada 4 ou 5 
dias 

Nenhum 
Em frente a Tormec muita água e terra após 
chuva 

Falta de lixeira na rua montes claros.  Embasa deixa muito a desejar 

Falta de água constantemente e preço 
abusivo na conta. 

Esgotamento precário  Alagamentos, bueiro entupido. 
 Falta de lixeira na rua, falta de coleta 
seletiva.  

Melhorando, mas falta muito para o ideal.  

Problema de abastecimento ainda não 
temos 

Não temos rede de Esgoto esgoto na 
rua-Rua G 

Até então não identifiquei nada relacionado Ocorre a coleta de forma regular 

Acredito que os principais envolvidos 
desejam transformar em uma cidade cada 
vez melhor, no qual cada um possa viver 
com dignidade 

Não temos problemas Não possui rede de esgoto na rua Não identifiquei nenhum problema Não temos problemas Bom 
Rua Caroline 

Cassia Santos / 
Alto Buenos Aires 

Água chega muito fraca na torneira da 
rede, Rua Caroline Cassia Santos 

Esgoto a céu aberto na Rua Caroline 
Cassia Santos Alto Buenos Aires 

Na rua Otacília batista de Souza bairro Alto 
Buenos Aires, toda vez que chove a água e lama 
fica empossada na rua. 

Falta de lixeiras nas proximidades das 
Ruas Otacília batista de Souza, Rua 
Caroline Cassia Santos 

Falta mais fiscalização, por ser um bairro 
afastado do centro, precisa de mais 
supervisão. 

Rua: Adelino 
Pinto/Bairro:Santo 

Antônio. 
Não, apenas esgostos a céu aberto.  Esgotos a céu aberto 

Pontos de alagamentos, Avenida Santana, feira 
velha e bairro jacaraci  

Tudo ok  Para mim está quase bom 

Rua: Adelino 
Pinto/ bairro: 
Santo Antônio  

Falta de água   Esgotos céu aberto  
Pontos de alagamentos, avenida Santana, feira e 
jacaraci  

Tudo ok Para mim está quase bom 

Rua Manoel 
Monteiro, Bairro 

Santo Antônio 

As vezes a água falta no bairro santo 
Antônio 

Tem localidades aqui em Caetité que o 
esgoto é a céu aberto 

Aqui no bairro nenhum problema Falta de lixeira nas ruas  Não é ruim, mais poderia melhorar mais 

Santo Antônio 
Falta de água frequentemente na Rua 
Antônio Faustino  

Esgoto a céu aberto na Rua Antônio 
Faustino  

Muita lama devido a falta de calçamento na Rua 
Antônio Faustino  

Não há varrição e não tem lixeiras na 
Rua Antônio Faustino  

Um pouco a desejar 

Bairro Santo 
Antônio 

Está tendo a o abastecimento de água 
Esgoto a céu aberto na rua Esquina com 
a Rua Guilhermina de Souza  

Nenhum problema Está tendo coleta mediana 

Bairro Santo 
Antônio 

Nenhum esgoto a céu aberto  Nenhum problema 
Falta de limpeza e recolhimento de 
entulhos nas ruas Adelino Pinto e 
Guilhermina Santos 

A prefeitura não tem feito a devida 
fiscalização da limpeza publica e a embasa é 
muito lenta na resolução dos problemas. 

Santo Antônio  

O racionamento, a água no bairro 
costumam vir de 3 em 3 dias e muitas 
das vezes acabam faltando água na 
vizinhança.  

Esgoto a ceu aberto na tv advando 
santos  

N ha canaletas de esgotos na maioria das ruas  

No bairro santo Antônio nao é 
realozada a varricao das ruas, e muitas 
delas ainda nao ha asfalto ou 
calçamentos.   

Acredito que autoridades maiores poderiam 
realizar visitas as ruas do bairro e 
solucionar questões em que beneficiariam 
os moradores.  

Santo Antônio Não tem problema Esgoto a céu aberto 
Pontos de alagamento Avenida Santana, Feira 
Velha e Bairro jacaraci 

Tudo ok Quase bom 

Santo Antônio Falta de água e esgoto a céu aberto Esgoto áceu aberto Pontos de alagamentos: avenida, feira e Jacaraci Tudo ok Quase bom 
Santo Antônio  Nenhum  Nenhum  Nunhum  Nenhum  Bom  
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

Santo Antonio 
No Bairro Santo Antonio nao 
exatamente na minha rua, falta água 

Rua Duarte da Costa não tem rede de 
esgoto 

2 de julho, Rua Ruy Barbosa, Travessa Ruy 
Barbosa e praça da Barriguda, pontos onde há 
alagamentos 

Não concordo que tenham lixeiras em 
ruas, nas esquinas, a maneira de como 
ta funcionando está ótimo.  

Falta fiscalizar melhor esses terrenos 
baldios e notificar os proprietários Falta  

Santo Antônio   
Temos esgoto a ceu aberto tambem no 
final da rua 

Buracos nas ruas, falta calcamento da Travessa 
5 Antônio Faustino nº 270 

Tem pessoas que jogam entulho de 
construcãoo 

Nota 10 

Santo Antônio   Esgoto a céu aberto Não tem problema Falta de lixeira na rua 
Poderia ser bem 
Melhor 

Santo Antônio  Falta de água  Esgoto a céu aberto  Não possui Coleta todos os dias. 

Bom, mas precisa ser feito melhorias na 
questão do esgoto, pq já foi consertado por 
diversas vezes, mas o serviço não está sendo 
feito adequadamente que no outro dia 
quebra. 

Esmeralda  

A água está vindo cheio de cloro tem 
que esperar um minuto para beber e 
também so cai água de manhã  

Não tem problema 
Bocas de lobo entupida tem várias é a água 
desce para o mato 

Na minha rua não varre faz no tempo  Todos Bem mais a prefeitura não  

Não tem plobema na água  Não conheço um lugar Muita lama na rua Não tenho esse problema A prefeitura o trabalho não para 

Esmeralda Sem problemas.  
Rua Deolino Alves tem esgoto a céu 
aberto 

No beco dos dos Milhos quando chove alaga Sem resposta Bom 

Condomínio 
Esmeralda 

A água chegada da embasa vem 
apresentando bastante cloro 

Esgoto da feira e da praça da juventude 
pode causar muitas doenças para quem 
mora perto 

Alagamento que fica em buracos próximo a 
praça da juventude 

O caminhão de lixeira que não passa em 
augumas ruas 

Nota 7 porque ele vem fazendo seu trabalho 
as pessoas que não colabora 

Não tem problema Aqui o esgotamento sanitário é bom Não têm ponto de alagamento  
A coleta de lixo aqui é ótima, as 
varredeiras passam quase todos os dias 
para fazer a limpeza 

Maravilhosa  

Residencial 
Esmeralda 

Só cai água pela manhã e a caixa 
d'água é só de 500 litros 

Usa fossa e caixa de gordura Boca de lobo 
Tem coleta de lixo todos os dias, tem 
lixeira na rua e a varrição 1 vez na 
semana 

Bom 

No condomínio que eu moro 
(Residencial Esmeralda) Falta água 
muitas vezes 

Acho que nenhum Nenhum (acho) Acho que nenhum Acho que está bom  

Tv Santa Rita / 
Pedro Cruz 

Falta de água em certos Bairros 
Os principais problemas são os esgotos 
em céu aberto 

Os principais problemas são a abertura de 
buracos / rua Érico Veríssimo 

Lixo acumulado   
Na minha opinião não está sendo muito 
bom os serviços  

Av Antônio 
Almeida - Bairro 

Pedro Cruz 
Cor da água é normal  Nao tem rede de esgoto Nao tem poblema  Nao tem residuos   

Bairro Pedro Cruz   
Aqui próximo da baixa tem esgoto a céu 
aberto e quando chove vira um lamaçal 

Na baixa quando chove vira um rio e o mau 
cheiro do esgoto volta pra dentro de casa 

Aqui próximo deveria ter um tambor 
para colocar o lixo, para a hora que o 
carro de lixo passar um pouco mais 
tarde acaba os animais doméstico 
rasgando os lixos 

Mais ou menos, ficaria melhor se estivesse 
um tambor. E em relação a embasa com 
certeza deveria fazer um trabalho de 
esgotamento na baixa pra não ficar a céu 
aberto 

Pedro Cruz Não há problema com a água. 

Moro perto da baixa da delegacia nova, 
tem um esgoto e tábua a céu aberto que 
acumula mosquito da dengue e fede 
muito. 

Moro em uma ladeira não tem problemas de 
drenagem. 

Tem coleta de lixo quase todos os dias. Regular. 

Pedro Cruz Não 
Esgoto a céu aberto na rua padre José 
de Anchieta sem calcamento 
Muito mal cheiro  

Não tem problemas Não tme problemas Razoável 

Pedro Cruz Por enquanto nenhum problema Descarte de esgoto na rua Na minha rua não tem problema 
É rara as vezes que varre a rua F no 
bairro Pedro Cruz 

Razoável, pode melhorar 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

Bairro Pedro Cruz 

Muita falta de água no bairro Pedro 
Cruz, pessoas sempre reclamando, 
porque usamos essa água tanto pra 
higienização como pra fazer comida 

Sim tem um esgoto a céu aberto na 
Avenida Darcio Oliveira, que está 
incomodando os comerciantes e 
moradores locais. 

Uma situação precária e e a rua Coração de 
Maria, bairro Pedro Cruz, quando chove acaba 
alagando e os moradores sofrem. 

Falta lixeira na feira de Caetité, está 
uma situação precária, pessoas 
convivendo com pombos que podem 
tranmitir doenças. 

Está sendo muito ruim pelo fato de ter 
várias ruas poluídas, ruas com vários 
buracos que pode ocorrer acidente, lixo nas 
estradas, tem um esgoto a céu aberto que 
está incomodando os moradores locais, a 
falta de água é constante 

Bairro São Vicente 
- Rua do Jatoba  

Não tem problema Não tem problema 
Chuva sempre alaga a rua e deixa muita terra 
vermelha 

A varrição as vezes não tem dedicada 

Não sei Não sei  Sim na rua jatoba Não sei  Não sei  

Bairro São Vicente 
- Rua XIV 

Não identifiquei problemas nessa 
questão. 

Falta rede de esgoto na rua, por ser 
uma rua relativamente nova muito 
esgoto escoando pela rua e acaba 
causando um cheiro ruim. 

Como o bairro é alto a água desce com facilidad Bem atendida 

A Embasa deixa muito a desejar, a 
prefeitura está fazendo um bom trabalho, a 
empresa de coleta de resídios tem 
demonstrado um excelente desempenho. 

Falta de água mais de 3 dias  
Esgoto aberto, deixando a rua fedendo 
e com um monte de mosquitos  

Alagamentos  Queima de lixo  
Acho que eles tá nem aí já reclamei e eles 
não fez nada 

Bairro São Vicente  

Não tenho problemas nessa questão  
Não tenho problemas com esgotamento 
sanitário  

No bairro do São Vicente na rua do Jatobá com a 
esquina da Rua Maria Zaide Pinheiro, a 
enxurrada é cheia de lama e pedra, vem em 
grande quantidade, a água da chuva passa toda 
por cima da rua e provoca o descalçamento da 
rua, cria buracos quando nao a torna 
inacessível. Não há nenhum sistema drenagem e 
manejo de águas pluviais 

Falta de lixeira na Rua do Jatobá e rua 
Maria Zaide Pinheiro. 

Em relação a drenagem pluvial péssima! 
Tratamento de esgoto e residuos sólidos 
tambem péssima. Distribuição de água e 
coleta de esgoto sao boas. 

Não temos problemas Não temos problemas Destruição do calçamento na Av. São Vicente 
Temos problemas com a poda de um 
grande jatobá na rua Rubens de Assis. É 
o único problema da rua. 

Acho que precisa melhorar muito, 
fiscalizando e cobrando dos proprietários 
dos terrenos a limpeza dos mesmos e da 
secretaria de meio ambiente a poda das 
árvores. 

A falta de água está acontecendo na 
localidade moco  

Na rua aonde moro não tem problema Na rua onde eu moro não há problema Na rua aonde eu moro está tudo certo Razoável  

Fica de 3 a 4 dias sem água na rua 14  
Esgoto a céu aberto na rua 14, com mau 
cheiro. 

Não tem problema na rua 14 Falta de lixeiira na rua 14 
Sem compromisso, pois já foi avisado sobre 
o esgoto e nem deram uma resposta. 

Rua 14 (falta água de 3 a 4 dias sem 
água semanais) 

Esgoto a céu aberto na Rua 14 
Égua pluvial em abundância vindo de outras 
localidades 

Nenhum problema   Razoável 

Não cai água todos os dias na Rua 
Professor Nivaldo Oliveira e tem horas 
que cai pela madrugada e vai embora 
ao amanhecer do dia.  

Lançamento de esgoto no rio da 
Barriguda e também no rio perto do 
Parque das Árvores.  

Muita água descendo em dia de chuva na 
Nivaldo Oliveira com pedras e alagando o 
centro da cidade: Avenida Santana.   

A varrição é quase inexistente na Rua 
Nivaldo Oliveira 

Bom; mas precisando melhorar. 

Rua Urias José da 
Silva - área 

2/Bairro Santa 
Rita 

Não há problemas com o 
abastecimento de água  

Lançamento de esgoto no córrego da 
cidade  

Alagamento da rua em dias chuvosos, não há 
boca de lobo 

Falta de lixeira na rua   

Santa Rita 
(loteamento São 

João) 
Sem problemas Esgoto a céu aberto  Não temos boca de lobo  Falta de coleta de lixo    

Loteamento Vilage 
Santa Rita 

Falta de água com muita frequencia, 
turbidez na coloração 

Rede particular, tubulação que danifica 
com frequencia principalmente na rua 
Prof. Sidenir Carvalho 

Horrivel a situa da rua em período de chuva. 
Inacessivel, muita lama e sedimentos que 
descem e acumulam na rua. Falta de calçamento 
e pavimentação, tornando a situação caótica.  

Falta de coletores de lixo, em função da 
falta de pavimentação o caminhão não 
passa na rua. Nessas condições é 
impossível varrer e manter a rua limpa 

Falta fiscalização e monitoramento 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

Bairro Santa Rita 

Em algumas situações a água esta 
vindo avermelhada 

Esgoto céu aberto, rio que desce para 
Lamarão 

Ruas sem calçar no loteamento Vilage Santa 
Rita. Quando chove acontece a erosão do solo 
levando toda lama, pedra, água, para ara ruas de 
baixo que estão sem calçamento, ocasionando 
atolamento de carros e motos. No período de 
chuvas dificulta da transição das famílias para 
suas casas.  

Não tem como realizar a varrição, pois 
a rua não é calcada. Mas a limpeza dos 
matos na rua e nos terrenos já ajudaria. 
Rua Professora Sidenir Carvalho 
Teixeira Ladeia  

Está melhorando 

Nem todos os dias tem água na 
torneira. Minha casa já ficou quase 10 
dias sem cair água 

Lançamento de esgoto no rio 

No meu bairro não ocorre. Mas em outros 
pontos como na região da feira por conta das 
pequenas bocas de lobo ocorre a inundação 
daquela parte. 

Na minha rua, a coleta ocorre todos os 
dias. A varrição dia sim/não. Porém 
percebo que Caetité tem a problemática 
do lixão a céu aberto. 

Muito bom 

Não temos problemas com falta de 
água  

O esgoto que desce a praça da 
juventude tem muito mato, sempre 
aparece animais peçonhentos por aqui. 

A rua Tv. 12 de Outubro ocorre alagamento, no 
fundo da minha casa. 

Agora está tudo organizado.  
Melhorou muito, com a nova gestão, mas sei 
que ainda tem muito trabalho.  

Tubulações antigas na cidade Lançamento de esgoto no rio 
Falta de drenagens subterrâneas na cidade e 
pontos mais altos da cidade 

Falta de uma política de coleta seletiva 
junto à população. Realização de algo 
que estimule a coleta seletiva. 

Tem iniciado um bom trabalho na nova 
gestão  

Racionamento de água  Esgoto a céu aberto no rio  Alagamentos e enxurradas   A destinação final é o lixão  Média  

Abastecimento regular, com algumas 
falhas de regularidade de 
abastecimento em alguns periodos do 
ano.  

Não existe problema de esgotamento a 
ceu aberto nas proximidades onde 
moro.  

Nos periodos de chuva forte ocorre o 
carreamento de material particulado 
proveniente de obras de construção civil e 
implantação de loteamentos nas vertentes de 
morros.   

A limpeza urbana é bem executada no 
bairro onde moro. A coleta de lixo é 
realizada com uma boa frequencia.  

A prefeitura realiza atualmente um ótimo 
trabalho em se tratando da limpeza urbana 
e de residuos solidos.  

Falta água na localidade travessa São 
Miguel Bairro Santa Rita  

Não possui rede de esgoto na localidade 
São Miguel Bairro Santa Rita  

Pontos de alagamento, falta de boca de lobo e a 
falta de rede de esgoto na localidade São Miguel 
Bairro Santa Rita  

Falta de lixeira na localidade São Miguel  Mais ou menos bom  

Não costuma faltar água, porém 
quando ela chega da rua, chega 
esbranquiçada e com cheiro mais 
forte.  

Na rua onde moro tem rede de esgoto, 
as veses que vou pra roça vejo casas 
que aparentemente não rede de esgoto 
pois a água fica escorrendo pela rua  

Quando tem chuva o centro onde fica os 
comércios costuma ter algamentos pela falta de 
boca de lobo 

Na rua Santa Isabel, tem um terreno 
baldio onde pela falta de lixeira na rua, 
os moradores costumam fazer o 
descarte do lixo lá, para que o carro da 
coleta recolha, mesmo no lugar tendo 
placa para não jogar lixo no local 

A prefeitura tem que ser mais rigida com os 
donos dos terrenos  

Devia vir mais vezes na rua Plínio 
Rodrigues 

Lançamento de esgoto no rio na praça 
da juventude 

Não ocorre problemas na minha rua Falta lixeira na rua Plínio Rodrigues 

A coleta de lixo ocorre constantemente 
realizado pela prefeitura, necessita maior 
entrosamento entre esses órgãos 
responsáveis pelos serviços de saneamento 
e abastecimento de água. 

Nenhuma Nenhuma Escoamento superficial Falta de lixeira  Nenhuma 

Santa Luzia - 
Fazenda São 

Miguel 

Não temos água encanada na 
comunidade de São Miguel, o 
formecimento é da barragem atraves 
de bombas ou carros pipas, água é 
barrenta 

Forsa Boca de lobo entupida, a céu aberto Nao tem, o lixo é queimado 
Nos sentimos abandonados pelos orgaos 
publicos em todos os aspectos 

Santa Luzia - 
Campinas 

Nenhum problema Nenhum problema A lagoa sobe a água Nenhum problema A prefeitura não faz nada 

Falta de água Esgoto a céu aberto Moro na zona rural Meu lixo e queimado 
Nenhum desses orgaos atuam aqui nesses 
serviços 

No tempo da seca a nossa cominidade 
passa por um grande escasez 

Na minha comunidade não tem rede de 
esgoto 

Água da chuva é armazenada na caixa do 
governo 

Lixo é descartado e queimado   

Baixão de Santa 
Luzia 

Falta de água  Tá tudo certo sobre isso Tudo certo sobre isso  Não temos esse problema  Médio  

Barra de Caetité - 
Santa Luzia  

Falta água em nossa localidade Aqui usa fossa Não temos problemas Aqui na zona rural agente queima o lixo Aqui na zona rural não temos esses serviços  
Falta de agua na Barra de Caetité  Aqui tem fossa Nenhum problema Sem coleta de lixo  Aqui não temos esses servirso 
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SM 
Localidade/ 

Bairro 
Abastecimento de água Esgotamento sanitário Drenagem e manejo de águas da chuva 

Limpeza Urbana e Manejo de 
resíduos sólidos 

Avaliação dos Prestadores de serviços?  

Povoado de Santa 
Luzia 

Não há problemas  
O esgoto mal feito em Santa Luzia, vive 
entupido e consequentemente fica a 
céu aberto  

Não se encontra 
Em Santa Luzia há um lixão a céu 
aberto 

  

Santa Luzia - 
Fazenda Cabeça da 

Onça  

A água da nascente demora de secar 
mais seca é bem difícil voltar a minar 

E bem difícil ter esgoto aberto nas 
roças, mais comum na cidade 

As estradas de chão normalmente ficam com 
rachaduras e algumas partes alagadas  

Não tem coleta de lixo de rua, queima 
ou faz um pequeno aterro 

Boa e ruim 

Fazenda Roçado 
Santa Luzia 

Não temos problemas  Não temos problemas  Esburacamento das estradas rurais  

Na zona rural não é feita a coleta de 
lixo, os resíduos orgânicos são 
remanejados para a a adubação e os 
outros resíduos são queimados  

Bom 

Fazenda Periperi - 
Santa Luzia 

Utilizamos água de cacimba (moramos 
na zona rural) 

Não temos problemas com 
esgotamento sanitário; utilizamos 
fossa.  

O único problema que temos com as chuvas são 
as estradas esburacadas e enlamaçadas, que se 
tornam de difícil acesso.  

Não é realizada coleta de lixo, 
ultimamente estamos vendo muito lixo 
nas estradas 

Aqui nós mesmos fazemos os nossos 
serviços, até porque nem ao menos agente 
de saúde nós temos. 

  Nenhum     Regular. 
Água Quente Algumas vezes falta água Não tem Não tem  Nenhum   

Bairrro São José 

Não tem  Não há  Nenhum  
Entulho em frente ao meu prédio. Rua 
atrás do Baraúna em frente ao número 
106 

Bom  

A água no bairro são josé 
demora um pouco para voltar 

O esgoto no bairro são José fica a céu 
aberto por isso quando chove fica 
muita água suja na rua 

No bairro são josé a rua fica muito alagada 
porque o esgoto jorra muita água 

Nenhum A empresa de coleta de resíduos sólidos 

No são José não falta água com 
frequência  

Não há sistema de esgoto Não há um sistema de drenagem 
A coleta seletiva passa todos os dias no 
barrio 

Não a fiscalização 

Por vezes, a água que sai da torneira 
tem um gosto absurdo de cloro, 
tornando difícil o consumo.  

Nenhum  Boca de lobo e difícil drenagem de água na rua.  Só o problema com a lixeira.  
Que muitas das vezes fazem o que podem, 
mas muitas das vezes deixam a desejar  

Não. Normal  Quando chove muito o esgoto estoura  Boca de lobo entupida  Falta lixeira Boa 

Fica até 2 dias sem água no bairro São 
José  

Sem problemas Sem problemas 
Não realiza varrição na Travessa 
Contorno e não faz capinação na rua, a 
mesma fica cheia de Matos  

Regular 

Falta água constantemente! Não se aplica! Não se aplica  Falta lixeira na rua ou tambor. Ineficiente, precisa melhorar! 

Travessa José 
Joaquim de 

Oliveira, Bairro 
chácara 

Nenhum  Aqui não tem esgoto a céu aberto. 
Aqui quando chove muito forte quase sempre 
abre um buraco imenso na rua. 

 Nenhum problema 
Acho que estão fazendo um bom trabalho 
depois dessa nova gestão 

Nenhum Aqui não tem escola céu aberto 
Quando chove muito forte abrir um buraco bem 
grande no meio da rua 

Nenhum 
Acho que depois dessa nova gestão 
melhorou muito 

As vezes falta água/e as vezes a cor da 
água muda  

Esgoto a céu aberto na rua 
Quando chove os paralelos da rua sai do lugar e 
abre um buraco 

Falta lixeira na rua Prefeitura, embasa 

Bairro Nossa 
Senhora da Paz 

Falta água  Esgoto a céu aberto.  Alagamento Falta de lixeira  Prefeitura e embasa  
Falta de água Esgoto a céu aberto  Boca de lobo entupida  Falta de lixeira  Prefeitura e embasa 

Falta de água  
Lançamento de esgoto na saída para 
Maniaçu  

Falta de pavimentação na rua bh bairro Nossa 
Senhora da paz 

Falta de capinar a rua BH, pois a rua 
não tem pavimentação e nem lixeira 

Péssima!!! Um verdadeiro descaso  

Falta água  Não tem rede de esgoto no meu bairro  Minha casa já foi alagada por falta de bueiros    Todas 

Zona rural  
Moro na Zona rural mais não tem 
problema com falta de água não  

Próximo da minha casa não tem rios e 
nem esgotos 

      

Vintém 
Um problema que sofremos a anos é a 
falha no abastecimento água 

      

Na minha questão que é a água no Vintém, 
vejo que os responsáveis precisam 
conversar com os moradores. Saber como 
está sendo a água, e isso nunca vi, põe os 
cuidadores de poços e nao procura saber 
como está, perguntando aos moradores. 
Sofremos sem ter a quem recorrer. 

Umbu Não sei Não sei Não sei   Ruim 
Fonte: Adaptado Google Forns, 2021. 
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O resultado preliminar dos questionários foi apresentado nas oficinas no intuito de estimular o 

momento de debate e contribuições. Os problemas mais apresentados pelas comunidades foram: 

• Água apresentando coloração e gosto; 

• Intermitência do serviço de abastecimento de água; 

• Ausência de sistema de esgotamento sanitário; 

• Lançamento de esgotos a céu aberto; 

• Utilização de fossas rudimentares para águas negras; 

• Lançamento de águas cinzas nas ruas e valas; 

• Proliferação de vetores e mau-cheiro; 

• Transbordamento das valas que recebem contribuições de esgotos, durante os períodos 

chuvosos; 

• Ocorrência de alagamentos e enxurradas. 

• Falta de lixeiras nas ruas e coletores; 

• Ausência de coleta de resíduos sólidos nas comunidades mais afastadas das sedes dos 

distritos, ocasionando na queima e no descarte dos resíduos a céu aberto; 

• Aumento progressivo da erosão de solo durante período das chuvas, comprometendo a as 

ruas na cidade e as estradas vicinais; 

• Ausência de coleta seletiva dos resíduos. 

As possíveis soluções propostas pela comunidade foram: 

• Maior fiscalização por parte dos órgãos competentes; 

• Em período de seca, abastecimento de carro pipa; 

• Limpeza das ruas; 

• Melhorar o abastecimento de água nas regiões mais afastadas; 

• Buscar inovação e estratégias para resolução destes problemas; 

• Destino adequado do lixo; 

• Buscar organizar reuniões de estudo nos espaços da comunidade para melhorar o 

saneamento; 
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• Implantação de rede de esgoto e tratamento; 

• Colocar lixeiras nas ruas; 

• Melhorar a coleta com o caminhão; 

• Retirada da terra da rua, pois na seca é poeira já na chuva é lama; 

• Pavimentação das ruas; 

• Realização de campanhas educativas; 

• Menos poluição, mais comprometimento com a população; 

• Colocar manilhas melhores para o encanamento não estourar; 

• Retirada da terra e varreduras na rua; 

• Sistema de drenagem eficiente. 

8.1.4 Descrição dos Eventos Setoriais 

8.1.4.1 Setor de Mobilização Brejinho das Ametistas 

O Evento Setorial de Diagnóstico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) de Caetité no setor de mobilização Brejinho das Ametistas foi 

realizado no dia 28/07/2021 às 09:00 h, em formato híbrido, através da plataforma 

digital de reuniões Zoom rooms, pacote de serviços contratado pela Empresa Saneando 

Engenharia, que contou com 13 participantes e 30 representantes das diversas 

localidades do distrito, de forma presencial, na Escola Joaquim de Brito. A Figura 118 

apresenta registro da participação na plataforma e no espeaço físico disponibilizado 

pela gestão municipal. 
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Figura 118 - Registro da participação no setor de mobilização Brejinho das Ametistas 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021 e Prefeitura Municipal de Caetité 

A abertura do evento foi realizada pela assistente social, representante da empresa 

Saneando Engenharia, responsável pela mobilização social no município, que após a 

apresentação dos objetivos do evento explicou que diante do cenário de restrições 

provocadas pela pandemia do Sars Cov 2 foi definida a realização dos Eventos Setoriais 

de Diagnóstico de forma híbrida, ou seja, com participantes em sala física com sinal de 

internet respeitando todos os protocolos de segurança, interação com a equipe técnica e 

outras representações pela plataforma Zoom. A Figura 119 apresenta o registro 

fotográfico dos participantes no evento do Setor de Mobilização Brejinho das Ametistas. 
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Figura 119 - Registro fotográfico dos participantes do evento no setor de mobilização Brejinho das 
Ametistas 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; Gestão Municipal de Caetité,2021. 

A moderadora prosseguiu apresentando os representantes institucionais presentes no 

evento, franqueando a palavra para uma breve saudação. Entre as falas institucionais 

destaca-se a da coordenação de engenharia da empresa Saneando que relembrou o 

processo de elaboração desses dois importantes instrumentos de planejamento. 

Destaca-se a fala da representante da SIHS que enfatizou a importância desse momento 

para a população de Brejinho das Ametistas, que é um distrito tão importante até 

mesmo no contexto nacional em virtude das atividades de mineração. Destacou ainda 

que esse é o momento da populaçao relatar os problemas do seu dia a dia, assim como as 

possíveis soluções que serão contempladas na etapa de planejamento. 

Finalizada as falas institucionais, foi dado início à apresentação técnica conduzida pelo 

engenheiro responsável pela elaboração do Plano, que abordou os seguintes pontos: 

relações institucionais envolvidas no contrato, legislações pertinentes, produtos que 

compõem o PMSB e PMGIRS, funções da Gestão do Saneamento Básico, definição de 
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Saneamento Básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo 

de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos), e as possíveis 

soluções referente a cada componente. 

Posteriormente a assistente social abordou os aspectos que balizaram a processo de 

mobilização, comunicação e participação social para o evento e os resultados obtidos 

por meio do formulário eletrônico, com 334 respostas, até o dia 25/07/21, com a 

participação de todos os setores de mobilização. Complementando o engenheiro 

responsável pela elaboração do Plano, apresentou de forma sistematizada as 

informações trazidas pela população no questionário digital, fazendo correlação com os 

aspectos observados na visita técnica. 

Após a apresentação técnica, os participantes puderam se expressar no microfone na 

sala em que estavam reunidos, sendo transmitidos pela plataforma Zoom Rooms. De 

forma a nortear o debate, foi tomado como base o Quadro 28, no qual os participantes 

foram levados a refletir sobre os problemas e possíveis soluções relacionados as quatro 

componentes do saneamento básico. O Quadro 34 apresenta a sistematização das 

contribuições por componente do saneamento básico para cada localidade representada 

no evento.  

Quadro 34 – Sistematização dos problemas e das soluções – Brejinho das Ametistas 
LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSSIVEIS SOLUÇÕES 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Sede Distrital de 
Brejinho das Ametistas 

Dificuldade no abastecimento 
de água 

Projeto da Embasa que alcance as 
localidades com dificuldade no 
abastecimento de água nos distritos, e 
tratamento de água e ou central das águas. 

Má qualidade da água Tratamento da água 
Abastecimento deficiente Adutora do São Francisco 

Serragem e toda zona 
rural 

Dificuldade de abastecimento 
no final da rede 

Melhoria na tubulação 

Água sem tratamento Atuação da Central das águas 

Serragem 
Desmatamento em virtude das 
obras da Ferrovia 

Reflorestamento 

Dificuldade no final da rede Melhoria nas tubulações 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Sede distrital de 
Brejinho das Ametistas 

Esgoto lançado em riacho 
Coleta de esgoto Esgotos sanitário lançados a 

céu aberto 
Toda Zona Rural Não tem rede de esgoto -- 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Sede distrital Brejinho 
das Ametistas 

Alagamentos Não apresentado 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

386 

LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSSIVEIS SOLUÇÕES 

Serragem Acúmulo de água nas estradas Construção de pequenas barragens 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Sede distrital de 
Brejinho das Ametistas 

Não existe separação para a 
coleta seletiva 

Coleta seletiva organizada por container 

Descarte irregular de resíduos 
de construção civil. 

Instalação de recipientes para o descarte em 
local adequado. 

Coleta de lixo ineficiente 
Coleta de lixo ocorra em locais e horários 
adequados 

Serragem e toda a zona 
rural 

Não tem coleta Coleta seletiva 

Falta de container Colocação de container 

Limpeza em péssimo estado Não apresentado 

Resíduos de construções Recipientes para destino dos resíduos 

Resíduos descartados a céu 
aberto 

Maior distribuição de container e em mais 
locais 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Analisando a participação dos presentes nos eventos de mobilização, foi constatado que 

houve representatividade de diferentes atores sociais. As contribuições apresentadas 

foram ricas e demonstram que os participantes compreenderam o objetivo do evento. 

Após o debate a equipe técnica da empresa de consultoria esclareceu as dúvidas e 

respondeu aos questionamentos dos participantes. 

8.1.4.2 Setor de Mobilização Pajeú dos Ventos 

O Evento Setorial de Diagnóstico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) do setor de mobilização Pajeú dos Ventos foi realizado no dia 

29/07/2021 às 09:00 h, em formato híbrido, por meio da plataforma digital de reuniões 

Zoom, pacote de serviços contratado pela Empresa Saneando Engenharia, que contou 

com 21 participantes de forma remota e 22 representantes das diversas localidades do 

distrito, de forma presencial na Escola Luiz Cabral. A Figura 120 apresenta registro da 

participação na plataforma e no espaço físico disponibilizado pela gestão municipal. 
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Figura 120 - Registro da participação no setor de mobilização Pajeú dos Vento 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021 e Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

A abertura do evento foi realizada pela assistente social da empresa Saneando 

Engenharia, responsável pela mobilização social no município, que após a apresentação 

dos objetivos do evento explicou que diante do cenário de restrições provocadas pela 

pandemia do Sars Cov 2 foi definida a realização dos Eventos Setoriais de Diagnóstico de 

forma híbrida, ou seja, com participantes em sala física, com sinal de internet, interação 

com a equipe técnica pela plataforma Zoom. As figuras (Figura 121 e Figura 122) 

apresentam o registro fotográfico dos participantes tanto na plataforma digital quando 

no espaço físico. 
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Figura 121 - Registro fotográfico dos participantes no ambiente virtual no evento do setor de 
mobilização Pajeú dos Vento 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Figura 122 - Registro fotográfico dos participantes no espaço físico no evento do setor de 
mobilização Pajeú dos Vento 

  
Fonte: Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

A moderadora prosseguiu apresentando os representantes institucionais presentes ao 

evento, franqueando a palavra para uma breve saudação. Entre as falas destaca-se a da 

Gestão Municipal (Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública) que falou que espera 

que o PMSB e PMGIRS de Caetité realmente contemple as demandas da população, para 
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posterior validação e aprovação pelo legislativo municipal, para que possa ser 

implementado e assim trazer as melhorias que os muncipies de cada distrito precisam.  

Em seguida foi dado início às apresentações técnicas, que no primeiro momento 

abordou os seguintes aspectos: relações Institucionais envolvidas no contrato, 

legislações pertinentes, produtos que compõem o PMSB e PMGIRS, funções da Gestão do 

Saneamento Básico, definição de Saneamento Básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos), e as possíveis soluções referente a cada componente.  

No segundo momento foi discorrido sobre o processo de mobilização, comunicação e 

participação social para o evento; além dos resultados do formulário eletrônico, que 

obteve 334 respostas, até o dia 25/07/21, com a participação de todos os setores de 

mobilização. Complementando o profissional de engenharia, apresentou de forma 

resumida as informações trazidas pela população no questionário digital referentes aos 

problemas, possíveis soluções e avaliação dos prestadores de serviços, fazendo 

correlação com os aspectos que foram observados na visita técnica. 

Finalizada a etapa de apresentações técnicas, a moderadora conduziu o momento do 

debate e colocações por parte dos presentes tanto na plataforma virtual quanto na sala 

física. De forma a nortear o debate, foi tomado o base o conteúdo do Quadro 28, no qual 

os participantes são levados a refletir sobre os problemas e possíveis soluções 

relacionados aos quatro componentes do saneamento básico. O Quadro 35 apresenta a 

sistematização das contribuições por componente do saneamento para cada localidade 

representada no SM de Pajeú dos Vento. 

Quadro 35– Identificação dos problemas e das soluções – Pajeú dos Ventos 
LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSSIVEIS SOLUÇÕES 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
Morro da Gameleira 
Rua Lindolfo 
Fernandez 

Falta água potável Tratamento da água  

Fazenda Nova 

Poço artesiano sem tratamento/ Calcário 
na água 

Tratamento através do 
município, barramento. 

Só tem água para abastecimento captada 
pela chuva, e poço artesiano. os mesmos 
não possuem tratamento de nenhuma 
forma. 

Uma forma que as famílias 
possam receber assistência do 
município que até o momento 
não possuem. 

Pajeú do Ventos Captação de águas de chuva ineficaz  Não apresentado 
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LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSSIVEIS SOLUÇÕES 
 Falta constante de água, os poços 
artesianos são ineficientes, para a 
quantidade dos moradores, o carro pipa 
demora a abastecer as cisternas. 

Programação e organização e 
concerto das cisternas, 
transparência nos serviços. 

Água sem força para subir para as 
residências, ar nas tubulações de água 

A Embasa soltar a água com 
mais força, assim o relógio não 
irá contar o ar dentro da 
tubulação, diminuindo o valor 
da conta 

Falta d'água nas residências por 
problemas na rede de abastecimento do 
fornecedor (Embasa) e no sistema de 
abastecimento da prefeitura. 

Que seja realizada manutenção 
periodicamente, funcionários 
avisarem a população quando 
vai faltar água por problemas 
ou manutenção na rede. 

Contaminação do solo pelos resíduos das 
fossas 

Providenciar esgoto sanitário 
para a população 

Fossa negra  Não apresentado 

Pajeú do Ventos 
Atendimento e abastecimento de água 
ruins dos funcionários da Embasa 

Não apresentado 

Pajeú do Ventos, 
Tanquinho e Tigre 

Dessalinizador não funciona por falta de 
energia 

Não apresentado 

Bom Sucesso, Morro 
da Gameleira, Barro 
Duro Cristina, Faz. 
Nova, Lagoa, 
do Fundo. 

Falta d'água.  
Cisternas com vazamentos,  
carro pipa demora para abastecer as 
comunidades 

Recuperação das cisternas 
colocar uma pessoa responsável 
pela administração e 
distribuição da água. 

Teiú de Pedras, Lagoa 
Nova, Corvo 

A água captada pela chuva não possui 
tratamento adequado, não existe mais a 
distribuição de hipoclorito de sódio para o 
tratamento da mesma 

 Implantar rede da Embasa, 
Tratamento adequado da água 
captada pela chuva. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Fazenda nova 

Esgotamento sanitário não existe, a 
população usa fossa, geralmente a água 
das pias de cozinha são jogadas a céu 
aberto escoando para lagoas, etc. 

Assistência as famílias quanto 
uso e construção de fossas, 
drenagem e manejo de 
resíduos, rede de esgoto para 
todo o uso da casa 

Fazenda Boa Sorte 
Esgoto a céu aberto, predomínio de fossa 
rudimentar em toda zona rural 

Não apresentado 

BA 937 Acesso ao 
distrito de Aroeira e 
hospício 

Ausência de micro drenagem Asfaltamento da Br 937 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Pajeú dos Ventos 

Alagamentos, onde não há calçamento as 
ruas ficam empoçadas. 

Calçamento das ruas, com 
planejamento direcionado onde 
tem alagamento. 

Acúmulo de água nas ruas quando chove 
Escoamento adequado das 
águas de chuvas 

Contaminação da lagoa de Pajeú do vento 
falta de limpeza na mesma, proliferação 
de mosquitos e muito mato. 

Limpeza da lagoa 
periodicamente 

Enxurradas destruindo as estradas 
Recuperação das estradas e 
manilhas  

Alagamento das ruas quando chove e 
dano das mesmas após as chuvas 

Gestores tomarem as devidas 
providencias para concertar as 
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LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSSIVEIS SOLUÇÕES 
estradas no período da seca 

Desmatamento das nascentes Fiscalização das nascentes 

Faz. Nova 

Quando chove a enxurrada destrói as 
estradas e barragens que escoam para as 
estradas, a população não tem assistência 
na recuperação das mesmas 

Fazer trabalho com manilhas, 
suspender as vias de forma que 
a água da chuva escoe. 

Outeirinho das Pedras 
Buracos e poças de água nas estradas 
prejudicando o trânsito 

Fazer a manutenção das 
estradas 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Pajeú dos Ventos 

Jogam lixo nas ruas, não tem coleta 
seletiva 

Educação da população, ajuda 
da prefeitura, no processo da 
educação do povo. 

Queima irregular Conscientização da população 

Limpeza urbana apenas 2 vezes por 
semana 

Não apresentado 

Limpeza urbana feita semanalmente Não apresentado 

Lixo em vias públicas e terrenos baldios 
Colocar mais contêineres, 
limpar as vias públicas e 
terrenos baldios. 

Limpeza apenas em algumas ruas 
Limpeza venha a ser feita em 
toda a comunidade 

Pajeú do vento Já tem coleta Não apresentado 

Faz. Pé do morro de 
Aroeiras 

Não há coleta, lixo a céu aberto Começar a fazer coleta 

Faz. Boa Sorte  Não há coleta Começar a fazer a coleta  

Gameleira 
Não há coleta, lixo jogado a céu aberto e 
em terrenos baldios. 

Começar a fazer a coleta, 
notificar os donos de terrenos. 

Faz, Lagoa nova 
Não tem coleta, lixo a céu aberto, 
prejudicando o meio ambiente e a saúde 
do ser humano 

O carro de coleta pegar o lixo na 
comunidade. 

Outeirinho das pedras Não tem coleta Fazer a coleta 

Veado Novo Não tem coleta Fazer a coleta 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Analisando a participação dos presentes nos eventos de mobilização, foi constatado que 

houve representatividade de diferentes de atores sociais. As contribuições apresentadas 

foram ricas e demonstram que os participantes compreenderam o objetivo do evento. 

Após o debate a equipe técnica da empresa de consultoria esclareceu as dúvidas e 

respondeu aos questionamentos dos participantes. 

8.1.4.3 Setor de Mobilização Maniaçu 
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O Evento Setorial de Diagnóstico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) do setor de mobilização Maniaçu foi realizado no dia 29/07/2021 às 

14:30, em formato híbrido, através da plataforma digital de reuniões Zoom, pacote de 

serviços contratado pela Empresa Saneando Engenharia, que contou com 17 

participantes de forma remota e 12 representantes das localidades do distrito de 

Maniaçu, no espaço físico na Escola Maurício Gomes. A Figura 123 apresenta o registro 

dos participantes no evento do Setor de Mobilização Maniaçu. 

Figura 123 - Registro da participação no evento do setor de mobilização Maniaçu 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021 e Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

A abertura do evento foi realizada pela assistente social da empresa Saneando 

Engenharia, responsável pela mobilização social no município, que após a apresentação 

dos objetivos do evento explicou que diante do cenário de restrições provocadas pela 

pandemia do Sars Cov 2 foi definida a realização dos Eventos Setoriais de Diagnóstico de 
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forma híbrida, ou seja, com participantes em sala física, com sinal de internet, interação 

com a equipe técnica pela plataforma Zoom. A Figura 124 apresenta registro fotográfico 

dos participantes. 

Figura 124 - Registro fotográfico dos participantes no evento do setor de mobilização Maniaçu 

  

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

A moderadora prosseguiu apresentando os representantes institucionais presentes ao 

evento, franqueando a palavra para uma breve saudação. A coordenadora de Engenharia 

da Saneando cumprimentou a todos, desejando uma manhã de trabalho muito 

produtiva. A representante da Sihs, saudou a todos(as) e falou da importância desta 

etapa do processo, onde a população pode expressar seus anseios e demandas. Os 

representantes das Secretarias de Meio Ambiente e Limpeza Pública e a de Recursos 
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Hídricos, saudaram a todos em nome dos coordenadores dos comitês executivo e de 

coordenação que não puderam estar presentes. Em seguida, os presentes na sala física 

se apresentaram, registrando as suas representatividades. 

Finalizada as falas institucionais, foi dado início as apresentações técnicas. No primeiro 

bloco foram abordadas as relações institucionais envolvidas no contrato, etapas e 

respectivos produto do PMSB e PMGIRS, funções Gestão do Saneamento Básico, 

Produtos, definição de Saneamento Básico, conceitos das componentes do saneamento 

básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos), e as possíveis soluções 

referente a cada componente.  

No segundo momento foram abordados os aspectos que balizaram a processo de 

mobilização, comunicação e participação social para o evento; assim como os resultados 

do formulário eletrônico, que obteve 334 respostas, até o dia 25/07/21, com a 

participação de todos os setores de mobilização. Foram apresentandas também de 

forma sistematizada as informações trazidas através do questionário digital, fazendo 

correlação com os aspectos observado na visita de campo realizada pela equipe técnica 

de engenharia.  

Finalizada a etapa de apresentações técnicas, a moderadora conduziu o momento do 

debate que foi norteado com base no conteúdo do Quadro 28 no qual os participantes 

foram levados a refletir sobre os problemas e as possíveis soluções relacionados aos 

quatro componentes do saneamento básico. O Quadro 36 apresenta a sistematização 

das contribuições por componente do saneamento básico para cada localidade 

representada no SM de Maniaçu. 

Quadro 36– Identificação dos problemas e das possiveis soluções – Maniaçu 

LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Maniaçu 

Recebe água da adutora de 
Guanambi, mas é insuficiente.  

Maior distribuição nos distritos e tratamento da 
mesma 

Materiais pesados na água dos 
poços artesianos  

Não apresentado  

Dificuldade de dar água em poços Ampliação das redes de abastecimento de água 

Desperdício das águas de chuvas 
nas escolas 

Construção de caixas para armazenar água e 
trabalhar no cultivo de hortas orgânicas 
Criação do projeto para captação e reserva de 
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LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

água de chuvas. 

Água com gosto forte de cloro -- 

Ar nas tubulações Pagar somente valor da água fornecida  

Junquinho 

Má distribuição da água Não apresentado  

A água não chega em todas as 
residências 

Adaptação para que a água chegue em todas as 
residências 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Maniaçu 

Esgoto a céu aberto 
Estação de tratamento de esgotamento sanitário 
Conscientização da população 

Fossas sépticas  
Campanhas para informação da população, 
orientação sobre as construções de fossas 
sépticas.    

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Maniaçu 

Desperdício das águas de chuvas  

Captação das águas de chuva 
Reservatórios para as famílias 
Construção de aguadas para segurar a água e 
evitar erosão 
Construção de instrumentos de drenagem nos 
calçamentos 

Lagoas poluídas Limpeza e abertura de novos tanques que 
contribuiria para o agricultor 

Falta de manutenção das 
barragens, nascentes e rios  

Escoamento adequado das águas de chuvas 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Maniaçu 

Lixo a céu aberto 
Educação da população 
Colocação de container 

Descarte irregular de resíduos de 
construções 

Fiscalização, retirada dos resíduos e 
reaproveitamento. 

Contaminação do lençol freático 
Conscientização da população contribuiria para 
menor contaminação da região 

Rodovia que 
liga Maniaçu a 
Tanque Novo 

Resíduos sólidos lançados nas 
estradas 

Educação da população 

Maniaçu 
Terrenos sem murar com lixo e 
insetos. 

-- 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Analisando a participação dos presentes nos eventos de mobilização, foi constatado que 

houve representatividade de diferentes de atores sociais. As contribuições apresentadas 

foram ricas e demonstram que os participantes compreenderam o objetivo do evento. 

Após o debate a equipe técnica da empresa de consultoria esclareceu as dúvidas e 

respondeu aos questionamentos dos participantes. 

8.1.4.4 Setor de Mobilização Caldeiras 

O Evento Setorial de Diagnóstico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
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Sólidos (PMGIRS) do setor de mobilização Caldeiras foi realizado no dia 30/07/2021 às 

08:30h, em formato híbrido, através da plataforma digital de reuniões Zoom, pacote de 

serviços contratado pela Empresa Saneando Engenharia, que contou com 13 

participantes e 23 representantes das diversas localidades do distrito de Caldeiras, de 

forma presencial, na Escola Emiliana Nogueira Pita. A Figura 125 apresenta o registro 

dos participantes na plataforma digital e no espaço físico. 

Figura 125 - Registro de participantes no evento do setor de mobilização Caldeiras 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

A abertura do evento foi realizada pela assistente social da empresa Saneando 

Engenharia, responsável pela mobilização social no município, que após a apresentação 

dos objetivos do evento explicou que diante do cenário de restrições provocadas pela 

pandemia do Sars Cov 2 foi definida a realização dos Eventos Setoriais de Diagnóstico de 

forma híbrida, ou seja, com participantes em sala física, com sinal de internet, interação 

com a equipe técnica pela plataforma Zoom. A Figura 126 apresenta o registro 

fotográfico dos participantes no evento do setor de mobilização Caldeiras. 
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Figura 126 - Registro fotográfico dos participantes no evento do setor de mobilização Caldeiras 

  

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

A moderadora prosseguiu apresentando os representantes institucionais presentes ao 

evento, franqueando a palavra para uma breve saudação. A coordenadora de Engenheira 

da cumprimentou a todos, desejando uma manhã de trabalho muito produtiva. Entre as 

falas destaca-se da representante da Sihs que saudou a todos (as) e falou da importância 

desta etapa do processo, onde a população pode expressar seus anseios e demandas. Os 

presentes na sala física também se apresentaram, registrando as suas 

representatividades. 

Finalizada as falas institucionais, foi dado início as apresentações técnicas. O primeiro 

bloco foi conduzido pelo Engenheiro que abordou aspectos importantes como as 

relações institucionais envolvidas no contrato, legislações pertinentes, etapas e produtos 

que compõem o PMSB e PMGIRS, funções da Gestão do Saneamento Básico, conceitos 

das componentes do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
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drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) 

com exemplos de situação do município, e as possíveis soluções para problemas 

identificados no trabalho de campo. 

Dando continuidade as falas técnicas a assistente social abordou os aspectos que 

balizaram a processo de mobilização, comunicação e participação social para o evento; 

assim como sobre questionário que foi disponibilizado em meio digital que obteve 334 

respostas, até o dia 25/07/21, com a participação de todos os setores de mobilização. 

Afim de complementar o engenheiro responsavel pela elaboração do plano apresentou 

de forma sistematizada as informações trazidas por meio do questionário digital 

fazendo correlação com o que foi identificado nas visitas técnicas de campo. 

Finalizada a etapa de apresentações técnicas, a moderadora conduziu o momento do 

debate, que teve como base o conteúdo do Quadro 28 no qual os participantes foram 

levados a refletir sobre os problemas e as possíveis soluções relacionados aos quatro 

componentes do saneamento básico. O Quadro 37 apresenta a sistematização das 

contribuições por componente do saneamento para cada localidade representada no SM 

de Caldeiras. 

Quadro 37 – Identificação dos problemas e das soluções – Caldeiras 
LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Caldeiras 
Uso incorreto de água Uso consciente da água 

Nascente secando 
Poder público compre a área da 
nascente para cuidar do local 

Quilombo de 
Sapé 

Água suja Água de qualidade  

Caldeiras Falta de água Não apresentado 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Caldeiras 

Não tem rede de esgoto Rede de esgoto 

Águas de pias lançadas nas ruas Rede de esgoto comunitária 

Esgotamento sanitário lançado a céu 
aberto 

Construção de fossas para destino de 
dejetos 
Orientação sobre as opções de 
descarte 

Quilombo de 
Sapé 

Fossas de alguns moradores transbordam 
e atingem hortas vizinhas 

Rede de esgoto comunitária 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Caldeiras 
Alagamentos -- 
Calçamento é prejudicado em épocas de 
chuva 

Abertura de canais e ou pequenas 
barragens 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

399 

LOCALIDADE PRINCIPAIS PROBLEMAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Caldeiras 

Descartados a céu aberto 
Coleta seletiva  
Cooperativa de reciclagem 
Coleta organizada 
Compra de um terreno para destino 
final dos resíduos sólidos 
Não apresentado 

Queimam o lixo 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Analisando a participação dos presentes nos eventos de mobilização, foi constatado que 

houve representatividade de diferentes de atores sociais. As contribuições apresentadas 

foram ricas e demonstram que os participantes compreenderam o objetivo do evento. 

Após o debate a equipe técnica da empresa de consultoria esclareceu as dúvidas e 

respondeu aos questionamentos dos participantes. 

8.1.4.5 Setor de Mobilização Caetité 

O Evento Setorial de Diagnóstico do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) do setor de mobilização Sede foi realizado no dia 30/07/2021 às 

14:00h, em formato híbrido, através da plataforma digital de reuniões Zoom, pacote de 

serviços contratado pela Empresa Saneando Engenharia, que contou com 23 

participantes de forma remota e 21 representantes das localidades adjacentes a Sede, de 

forma presencial, no Teatro Municipal João Gomes. A Figura 127 mostra as evidências 

de participação no evento da Sede Municipal.  
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Figura 127 - Registro da participação no evento do setor de mobilização Sede 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

A abertura do evento foi realizada pela assistente social da empresa Saneando 

Engenharia, responsável pela mobilização social no município, que após a apresentação 

dos objetivos do evento explicou que diante do cenário de restrições provocadas pela 

pandemia do Sars Cov 2 foi definida a realização dos Eventos Setoriais de Diagnóstico de 

forma híbrida, ou seja, com participantes no espaço físico (Figura 128), com sinal de 

internet, interação com a equipe técnica e demais participantes pela plataforma Zoom 

(Figura 129). 
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Figura 128 - Registro fotográfico dos participantes no espaço físico no evento do setor de 
mobilização Sede 

 
Fonte: Gestão Municipal de Caetité, 2021. 

 

Figura 129 - Registro fotográfico dos participantes na plataforma no evento do setor de 
mobilização Sede 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021 

 

A moderadora prosseguiu apresentando os representantes institucionais presentes ao 

evento, franqueando a palavra para uma breve saudação. A coordenação de engenharia 
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da Saneando cumprimentou a todos, desejando uma manhã de trabalho muito 

produtiva. A representante saudou a todos(as) e falou da importância desta etapa do 

processo, onde a população pode expressar seus anseios e demandas e, por fim, os 

coordenadores dos comitês de coordenação e comitê executivo e representantes das 

Secretarias de Meio Ambiente e Limpeza Pública e da Secretaria de Recursos Hídricos 

saudaram a todos e falaram da importância desse momento para o município de Caetité 

continuar avançando, além de ser importante para compreender quais são as demandas 

urgentes da população. Em seguida, os presentes na sala física se apresentaram, 

registrando as suas representatividades. 

Finalizada as falas institucionais, foi dado início as apresentações técnicas, o engenheiro 

responsavel pela elabroação do plano abordou as relações Institucionais envolvidas no 

contrato, falou brevemente das legislações pertinentes, das etapas e produtos que 

compõem o PMSB e PMGIRS, das funções da Gestão do Saneamento Básico, abordou os 

conceitos do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) 

com exemplos identificados no município, assim como explanou sobre as possíveis 

soluções para problemas identificados em cada componente. 

A assistente social deu continuidade a apresentação técnica falando sobre os aspectos 

que balizaram a processo de mobilização, comunicação e participação social para o 

evento, explicou sobre o questionário que foi disponibilizado em meio digital que teve 

334 respostas, até o dia 25/07/21, com a participação significativa de todos os setores 

de mobilização. De forma a complementar, o engenheiro apresentou de forma 

sistematizada as informações trazidas por meio do questionário digital fazendo 

correlação com o que foi observado na visita técnica de campo. 

Finalizada a etapa de apresentações técnicas, a moderadora conduziu o momento do 

debate, que foi balizado pelo conteúdo apresentado no Quadro 28, no qual os 

participantes foram levados a refletir sobre os problemas e possíveis soluções 

relacionados aos quatro componentes do saneamento básico. O Quadro 38 apresenta a 

sistematização das contribuições por componente do saneamento básico para cada 

localidade representada no SM de Sede. 
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Quadro 38 – Identificação dos problemas e das soluções – Sede 
LOCALIDADE PROBLEMAS SOLUÇÕES 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Condomínio Esmeralda 
Bairro Observatório 

Abastecimento de água em 
poucas horas  

Melhorias no fornecimento 

Fazenda Invernada 
Anguá  

Falta de água  
Melhorias no abastecimento de 
água 

Água com cor e cheiro forte Não apresentado 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Fundação Hospitalar Senhora 
Santana 

Esgoto lançado em riacho Construção de fossa  

Bairro Observatório “Explosão” de esgoto (sic) Manutenção 
Ovídio Teixeira  
Dom José 3º 
Próximo a Praça da Juventude 
Bosque do Jacaraçi 
Pedro Cruz  
Nossa Senhora da Paz 

Esgoto lançado a céu aberto 
Canalização 
Rede de Esgoto 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Alto do Cristo  
São Vicente  
Avenida Contorno 

Alagamentos em época de chuva 
Canalização 
Construção de instrumentos de 
drenagem 

Travessa 1 Vicência Santos 
 Praça da Barriguda  

Enxurrada de barro  Calçamento nas ruas mais altas  

Rua Vereador João Gomes  
Centro 

Rio invade as casas em época de 
chuva 

Não apresentado 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Sede 

Falta de coleta seletiva Maior apoio a cooperativa  

Descarte dos restos de 
construções nas ruas 

Reserva de um local no próprio 
terreno para o descarte dos 
resíduos 

Praça do mercado 

Resíduos sólidos descartados 
nas ruas 

-- 

Coleta de lixo ineficiente 
Coleta de lixo ocorra em locais e 
horários adequados 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021. 

Analisando a participação dos presentes nos eventos de mobilização, foi constatado que 

houve representatividade de diferentes de atores sociais. As contribuições apresentadas 

foram ricas e demonstram que os participantes compreenderam o objetivo do evento. 

Após o debate a equipe técnica da empresa de consultoria esclareceu as dúvidas e 

respondeu aos questionamentos dos participantes. 

8.1.4.6 Avaliação Geral 

Ao final de cada evento, assegurando uma dinâmica de livre adesão, e buscando o 

aprimoramento constante em ações futuras, os participantes foram convidados a 
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avaliar o evento. Foram registradas também as avaliações que foram realizadas 

durante as falas no decorrer dos eventos de mobilização. 

De modo geral, a população se mostrou satisfeita e destacou os seguintes pontos: os 

que participaram de forma remota opinaram que possibilitou a maior participação das 

pessoas em relação a forma presencial; foi apontado como proveitoso a forma de 

integrar as pessoas através de plataformas digitais; foi proposto que as discussões, 

junto aos órgãos municipais do saneamento básico e os prestadores de serviços, sejam 

realizadas dessa forma virtual. Percebe-se ainda a expectativa de melhoria de 

qualidade de vida com a execução do plano. 

Após as falas de encerramento, todos foram convidados a ficarem atentos as mídias 

sociais para participar dos próximos eventos que compõem o processo de elaboração 

do PMSB e do PMGIRS de Caetité. 

8.2 Situação dos Serviços de Abastecimento de Água Potável 

Conceitualmente, abastecimento de água corresponde a atividades, infraestruturas e 

instalações constituídas pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 

respectivos instrumentos de medição, definido assim pela Lei nº 11.445/07. 

Os tópicos a seguir visam caracterizar o abastecimento de água no município de Caetité, 

abordando aspectos relacionados à gestão do serviço; caracterização da prestação 

segundo indicadores operacionais; caracterização da infraestrutura existente, incluindo 

informações técnico-operacionais e dados de qualidade de água bruta e tratada; análise 

das principais deficiências; análise do consumo e demanda de abastecimento de água; e 

identificação de mananciais para abastecimento futuro. 

8.2.1 Estrutura organizacional responsável pelo serviço de abastecimento de 

água 

O município, titular do serviço, ente responsável pelo planejamento dos serviços de 

abastecimento de água no município de Caetité, não definiu uma entidade pertencente à 

administração municipal para tal atividade. 
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A Secretaria Municipal de Recursos Hídricos, instância da administração municipal 

direta centralizada, é o ente que tem que atuado nas ações de abastecimento de água em 

Caetité, sobretudo nas áreas não atendidas pela Embasa, porém, tal atribuição não foi 

normatizada e as rotinas de planejamento são praticamente inexistentes, seja por 

questões culturais e/ou por limitação de equipe técnica. Como consequência disso, não 

existe instrumento de planejamento para o abastecimento de água potável elaborado 

pelo município. 

Esta secretaria é a responsável pela prestação do serviço de abastecimento de água da 

zona rural, atuando nas ações de manutenção e operação dos sistemas simplificados 

existentes, incluindo a sede do distrito de Caldeiras. 

As associações existentes em Caetité pouco interagem com a prestação do serviço de 

abastecimento de água. Existem representantes nas comunidades atendidas com 

Sistemas Simplificados que são responsáveis pela operação e fazem o papel de 

representação local quando há demandas relativas ao serviço. Esses profissionais são 

remunerados pelo Poder Público Municipal. Alguns deles são líderes de associações, 

líderes comunitários e outros apenas moradores.  

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), sociedade de economia mista 

de capital autorizado, pessoa jurídica de direito privado, é a prestadora do serviço de 

abastecimento de água no município, por meio de um Contrato de Programa.  

Antes da Lei Federal nº 11.445/2007, o instrumento legal utilizado era o Contrato de 

Concessão e tinha como objeto a transferência da execução de um serviço do Poder 

Público a outro ente, por sua conta e risco, cabendo à Administração Pública 

acompanhar a adequada execução do contrato e o atendimento do interesse público. 

Após a Lei Federal nº 11.445/2007, o contrato de programa passou a ser o instrumento 

válido para constituir e regular as obrigações da gestão associada entre entes da 

Federação. Este instrumento, no entanto, a partir da promulgação da lei 14.026/2020, 

deverá ser precedido por processo licitatório. 

Cabe salientar que o contrato de concessão deve seguir os termos do do art. 175 da 

Constituição Federal e é vedado a utilização de outros instrumentos de natureza 

precária, tais como contrato de programa, convênio ou termo de parceria. Como o 
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contrato de programa assinado entre o Município de Caetité e a Embasa é anterior a 

promulgação do novo marco regulatório, este por sua vez permanecerá válido até o fim 

de sua vigência. 

O contrato de programa foi assinado em 23 de maio de 2019 e, segundo o extrato deste 

contrato, a vigência é de 30 (trinta) anos contados a partir da data de assinatura do 

referido contrato, não sendo, portanto, passível de renovação sem a realização de 

processo licitatório. 

Na estrutura da Embasa em Caetité, a empresa possui um Escritório Local (EL) e uma 

Unidade Regional (USC), inserido na Superintendência de Operação – Sul (IS), como 

mostra a Figura 130. A Unidade Regional de Caetité (USC) é, além do escritório local do 

município, responsável também pelos escritórios locais dos municípios de Brumado, 

Caculé, Guanambi, Ibiassucê, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Palmas 

de Monte Alto, Paramirim e Rio do Pires. 

Figura 130 - Organograma do Unidade Regional da Embasa em Caetité/BA 

 
 Fonte: Embasa, 2017. 

Por sua vez, o Escritório Local (EL) de Caetité é responsável pelos Sistemas Locais de 

Abastecimento (SLA) da sede municipal, Brejinho das Ametistas, Pajeú do Vento, 

Maniaçu e também pelo SLA do município de Lagoa Real, conforme organograma 

apresentado na Figura 131. 
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Figura 131 - Organograma da prestação do serviço de abastecimento de água em Caetité/BA 

 
 Fonte: Embasa, 2020. 

De acordo com o Embasa (2020), atuam 33 profissionais nos sistemas de Caetité, 

distribuídos entre as funções de gerência, operador de sistemas, agentes operacionais 

etc., entre próprios e terceirizados, atuando na sede de Caetité e nos distritos de Pajeú 

do Vento, Maniaçu e Brejinho das Ametistas, conforme Tabela 70. 

Tabela 70 - Profissionais da Embasa que atuam nos sistemas de abastecimento de água de 
Caetité/BA 

Cargo Quantidade Vínculo Local de atuação 

Gerente 1 Próprio 
Caetité 

Assistente Administrativo 2 Próprio 

Agente operacional 1 Próprio 
Caetité 

Operador de Sistemas de Água 3 Próprio 

Agente Administrativo 4 Terceirizado Caetité 

Agente de Sistemas 14 Terceirizado 
11 Caetité e um em 

cada distrito 
atendido 

Monitor de Obras 1 Terceirizado 

Caetité Manobristas 4 Terceirizado 

Operador de Sistemas de Água 3 Terceirizado 

Fonte: Embasa, 2020. 

Por outro lado, de acordo com o Snis (2018), existe 18 empregados próprios alocados 

para atuar nos sistemas de abastecimentos de água de Caetité.  

A Embasa dispõe de canais de atendimento para dúvidas, reclamações e solicitações de 

serviços nos sistemas em que opera, que serão descritos nos respectivos itens. As 

questões relacionadas aos sistemas rurais são levadas diretamente à Secretaria 

Municipal de Recursos Hídricos por seus respectivos operadores. 
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A regulação e a fiscalização da prestação do serviço de abastecimento de água realizada 

pela Embasa são executadas pela Agência de Reguladora de Saneamento Básico do 

Estado da Bahia (Agersa). 

No que concerne à fiscalização, em busca realizada no site da Agersa, foi possível 

perceber que no período de 2012 a 2019 houve publicação de relatório de fiscalização in 

loco, nos anos de 2014 e 2015. Os relatórios de fiscalização de acompanhamento dos 

serviços prestados através de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário em Caetité tem como objetivo obter um conjunto de evidências físicas, 

documentais e analíticas das condições técnicas, operacionais e comerciais com que os 

serviços de saneamento básico, nas suas componentes de abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário, são prestados no município. No Cronograma de Fiscalização 

2020 na mesma plataforma digital da agência, verificou-se que não está prevista 

nenhuma visita às instalações do sistema existente no município. 

Com relação ao controle social do saneamento básico, não existe no município um 

conselho municipal específico para a temática do Saneamento Básico. 

Nas oficinas de diagnóstico a população urbana atendida pelos SAAs, operados pela 

Embasa, reclamou principalmente da qualidade da água distribuída em regiões 

periféricas da sede municipal e da intermitência no abastecimento de água. Da mesma 

forma, a população rural reclama dos sistemas simplificados de abastecimento de água 

operados pela Gestão Municipal por não possuir tratamento e a qualidade da água ser 

ruim e imprópria para consumo em decorrência do excesso de ferro ou de salinidade. 

Outro aspecto abordado nas oficinas de diagnóstico foi a deterioração dos mananciais 

hídricos superficiais, tanto na zona urbana quanto na rural, por diferentes motivos: 

mineração e implantação do parque eólico; assoreamentos e falta de manutenção de 

barragens e aguadas e poluição pontual e difusa dos riachos que cortam a sede 

municipal. 
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8.2.2 Caracterização da Cobertura e Qualidade dos 

Serviços de Abastecimento de Água  

Considerando os últimos dados divulgados pelo IBGE (2010), a forma de abastecimento 

predominante em Caetité é via rede geral (61,7%). Outros modos incluem poço ou 

nascente na própria propriedade (7,8%) e demais fontes não descritas (30,5%), como 

disposto na Tabela 71. Entre 1991 e 2010, houve um aumento na distribuição por meio 

de rede geral. Já o uso de poço ou nascente, exibiu uma queda para o mesmo período, 

passando de 32,1% da população atendida para apenas 7,8%. Essa diminuição pode ser 

em decorrência do êxodo das áreas rurais do munícipio e do consequente aumento da 

população urbana, que é abastecida prioritariamente pela rede geral e das 

consequências dos longos períodos de estiagem, que reduziu ou secou a vazão de poços 

e nascentes.  

Tabela 71 - Proporção de moradores por tipo de abastecimento de água: Caetité/BA (%)  
Abastecimento Água 1991 2000 2010 

Rede geral 40,4 59,1 61,7 

Poço ou nascente (na propriedade) 32,1 19,0 7,8 

Outras formas (carro-pipa, cisterna, 

mananciais superficiais, etc.) 
27,5 22,0 30,5 

                                         Fonte: IBGE/Censos Demográficos. 

Com os percentuais registrados de 2010, verifica-se que a maior parte do abastecimento 

de água na zona rural provém de poço ou nascente, seguida das formas de 

abastecimento de água alternativas por carro-pipa e água da chuva, com 7,04% (Tabela 

72). As formas de abastecimento de água por rio, açude e lago representam apenas 

1,99% da população total. 

Tabela 72 - Proporção de domicílios particulares por tipo de abastecimento de água: Caetité/BA 
(2010) 

Abastecimento de Água 
2010 

Total Urbano Rural 

Rede geral 61,75% 59,86% 1,88% 

Poço ou nascente 27,57% 0,45% 27,12% 

Carro-pipa ou água da chuva 7,81% 0,77% 7,04% 

Rio, açude, lago ou igarapé 1,99% 0,03% 1,96% 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Para ilustrar os dados da Tabela 72, os percentuais de domicílios por formas de 

abastecimento de água, no município de Caetité, foram dispostos na Figura 132. Pelo 
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gráfico, fica visível que o município possui alto grau de urbanização e distribuição via 

rede geral, mas, ainda distante da universalização. Na zona rural, que representa mais de 

40% da população, o abastecimento de água era realizado principalmente por poços ou 

nascentes, apresentando 27,12% da população com este tipo de abastecimento de água. 

Figura 132 - Formas de abastecimento de água nos domicílios: Caetité/BA (2010) 

 
                   Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Importa realçar que, já 2010, Caetité apresentava tendência de crescimento do 

abastecimento de água por rede geral, processo que se manteve segundo os dados do 

SNIS para os últimos 5 anos, conforme a Tabela 73. Apenas na sede do município há 

universalização do abastecimento de água, alcançando 100% de população atendida. Já a 

população rural, o índice atualmente está em 50,58%. Cabe salientar que grande parte 

desta população rural atendida não é de comunidades rurais, mas de moradores das 

sedes distritais. 

Tabela 73 - População atendida por rede geral da Embasa: Caetité/BA  

Ano 

Total Urbana Rural 

(POP_TOT) 
População 

(hab) 

(AG001) 
População 
atendida 

(hab) 

% 
(POP_URB) 
População 

(hab) 

(AG026) 
População 
atendida 

(hab) 

% 

(POP_TOT – 
POP_URB) 
População 

(hab) 

(AG001 – 
AG026) 

População 
atendida 

(hab) 

% 

2015 52.531 38.201 72,72 31.450 31.450 100 21.081 6.751 32,02 

2016 52.696 39.455 74,87 31.549 31.549 100 21.147 7.906 37,39 

2017 52.853 39.610 74,94 31.643 31.643 100 21.210 7.967 37,56 

2018 50.861 39.734 78,12 30.450 30.450 100 20.411 9.284 45,49 
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Ano 

Total Urbana Rural 

(POP_TOT) 
População 

(hab) 

(AG001) 
População 
atendida 

(hab) 

% 
(POP_URB) 
População 

(hab) 

(AG026) 
População 
atendida 

(hab) 

% 

(POP_TOT – 
POP_URB) 
População 

(hab) 

(AG001 – 
AG026) 

População 
atendida 

(hab) 

% 

2019 50.975 40.865 80,17 30.518 30.518 100 20.457 10.347 50,58 

Fonte: SNIS, 2020. 

Analisando as informações do IBGE (2010) por distrito, verifica-se que, os distritos de 

Pajeú do Vento e Brejinho das Ametistas são os que possuíam maior acesso à rede geral 

de distribuição, com 40,9% e 24,9% de atendimento, respectivamente, como mostra a 

Figura 133. Porém em todos os distritos, o abastecimento de água era primariamente 

realizado por poços ou nascentes, que a depender das distâncias pode ter o 

abastecimento via rede sendo inviabilizado. 

Figura 133 - Formas de abastecimento de água nos domicílios dos distritos de Caetité/BA (2010) 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Referente ao abastecimento por carro-pipa, os distritos de Caldeiras e Maniaçu chamam 

a atenção por possuirem 36,5% e 34,9%, respectivamente, da população residente 

abastecida com esse método. Outro ponto de atenção é o distrito de Brejinho das 

Ametistas, no qual 3,5% da população era atendida por formas de abastecimento não 

listadas pelo IBGE.  



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

412 

As sedes urbanas dos distritos de Caetité, Maniaçu e Pajeú do Vento são atendidas pela 

Embasa por meio do SIAA adutora do algodão que possui, dentre outras, captações 

superficiais no Rio São Francisco e na Barragem de Ceraíma, localizados nos municípios 

de Malhada e Guanambi, respectivamente. A sede distrital de Brejinho das Ametistas é 

atendida por manancial subterrâneo através de poço e SAA operado também pela 

Embasa. 

Já a sede do Distrito de Caldeiras é abastecida por sistema simplificado de 

abastecimento, operado pelo Poder Público Municipal de Caetité, por meio de captação 

em nascentes e poço tubular localizado próximo ao núcleo urbano. O SSAA de Caldeiras 

distribui água sem nenhum tipo de tratamento, como ocorre na maioria dos sistemas 

operados pelo Poder Público Municipal nas comunidades e povoados rurais. 

Segundo o SNIS (2019), o índice de atendimento total de água pela Embasa era de 

80,17%, já o índice de atendimento urbano atingiu 100% e o rural 50,58%. Os 

resultados de cobertura urbana e rural estão acima da média do Estado para os sistemas 

operados pela prestadora, que são de 93% e 33%, respectivamente. A Tabela 74 a 

seguir, apresenta os dados levantados na referida base de dados. 

Tabela 74 – Índices de atendimento rede geral da Embasa em 2019 – Caetité/BA  

Ano 
Cobertura da Embasa no 

município 

IN023_AE - Índice de 
atendimento urbano de 

água 

Cobertura da Embasa na 
área rural 

2019 80,17 100% 50,58 

 Fonte: SNIS, 2019. 

Comparando os dados do IBGE (2010) com os do SNIS (2019) nota-se que durante o 

período que se passou a prestadora tem conseguido alcançar a universalização na área 

urbana. Por atender também os 3 maiores distritos rurais (Brejinho das Ametistas, 

Maniaçú e Pajeú do Vento) a cobertura de abastecimento de água na área rural por meio 

da Embasa aumentou em relação aos dados apresentados pelo censo do IBGE em 2010. 

Segundo informações do SNIS fornecida pela Embasa, com referência a dezembro de 

2019, o número total de economias existentes é de aproximadamente 14.581, 

englobando zonas urbanas e rurais. 

A Figura 134 indica as infraestruturas de abastecimento de água existentes em Caetité. 

Na sede de Caetité, a estrutura é contemplada por captação superficial, em vários 
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mananciais, estações elevatórias e estações de tratamento de água (uma localizada no 

próprio município e outras duas ETA’s em municípios vizinhos). O SIAA do Algodão 

abastece a sede municipal e os distritos de Pajeú do Vento e Maniaçu. No Sistema de 

abastecimento de água de Brejinho das Ametistas, além da captação (subterrânea) 

própria, há também estação elevatória, reservatório e uma ETA (caixa de reunião) onde 

acontece desinfecção simples e fluoretação. 

Figura 134- Infraestrutura de Abastecimento de Água em Caetité 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de IBGE, 2019. 
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8.2.2.1 Identificação de áreas críticas para o Abastecimento de Água 

O município de Caetité integra o Polígono das secas na região semiárida do nordeste 

brasileiro. O Polígono das Secas compreende uma área reconhecida pela legislação (Lei 

nº 175, de 7 de janeiro de 1936 e suas atualizações) como sujeita à repetidas crises de 

prolongamento das estiagens e, consequentemente, objeto de especiais providências do 

setor público, notadamente no abastecimento de água. 

A Figura 135 mostra o registro dos municípios atingidos por eventos de seca para o ano 

de 2016. Os constantes períodos de estiagem corroboram para a deficiência hídrica no 

Município, resultando no aumento da demanda de água para abastecimento humano.  

Figura 135- Municípios atingidos por eventos de seca, com destaque para o Município de 
Caetité/BA 

 
Fonte: ANA, 2020. 

A falta de chuvas regulares interfere também na disponibilidade hídrica dos mananciais 

superficiais e subterrâneos, com redução gradativa da vazão. A Figura 136 mostra que a 

disponibilidade hídrica superficial nos principais mananciais que cortam o município é 

baixa, variando entre menor que 0,008 m³/s a no máximo 1 m³/s. 
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Figura 136- Disponibilidade hídrica superficial em Caetité/BA 

 
Fonte: ANA, 2020. 

Diante deste cenário, o município possui áreas críticas para o abastecimento de água, 

sobretudo em comunidades rurais dos distritos de Maniaçu e Caldeiras. Para minimizar 

estes problemas, o município foi contemplado com as ações do Programa Emergencial 

de Combate aos Efeitos da Seca que, por meio da Operação Carro-pipa capitaneada pelo 

19º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, atende as comunidades sujeitas a 

colapsos no abastecimento de água.  

De acordo com informações da Poder Público Municipal de Caetité, em 2017, o 

programa disponibilizou 12 caminhões para atender 2.831 famílias (que representa 

14.157 pessoas), em 125 comunidades rurais, com água potável, própria para consumo 

humano.  

8.2.2.2 Indicadores de 

Qualidade 

A Embasa disponibiliza alguns canais de atendimento ao usuário, dentre eles o 

Atendimento Online em http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php; o 

Fale Conosco em http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/canais-de-

atendimento/fale-conosco, que consiste em um canal direto de contato para o cliente, 

onde podem ser realizadas denúncias, sugestões, dúvidas ou qualquer tipo de 

comentário sobre qualquer área da empresa, cujo formulário fica disponível 24 horas; o 

Teleatendimento através do número 0800 0555 195, que consiste em telefone com 

http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php
http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/canais-de-atendimento/fale-conosco
http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/canais-de-atendimento/fale-conosco
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custo de ligação gratuita, disponibilizado para qualquer pessoa, mesmo não sendo 

usuária da Embasa, informar vazamentos de água e/ou esgoto, bem como solicitar 

informações, sugestões e denúncias; loja de atendimento, escritório local, unidade 

regional, entre outros meios. 

No SNIS também contém alguns indicadores úteis na avaliação de deficiências do 

sistema, alimentados pelos próprios prestadores dos serviços, os quais estão 

relacionados às paralisações, interrupções, reclamações e a quantidade de serviços 

executados. 

A Tabela 75 mostra que em 2019 foram registradas 42.771 reclamações/ano ou 

solicitações de serviços referentes ao(s) sistema(s) de abastecimento de água, incluindo 

aquelas de iniciativa do próprio prestador de serviços. Desse total, foram executados 

39.995 serviços no mesmo ano analisado. Nota-se um crescimento significativo, nas 

reclamações ou solicitações de serviços, de aproximadamente 43,68% no ano de 2019 

em relação a 2018. 

Tabela 75 - Reclamações ou solicitações de serviço dos sistemas de água e esgoto – Caetité/BA 

Ano 

QD023 - Quantidade de 
reclamações ou 

solicitações de serviços 
(Reclamações/ano) 

QD024 - 
Quantidade de 

serviços 
executados 

(Serviços/ano) 

QD025 - Tempo 
total de execução 

dos serviços 
(Horas/ano) 

Tempo médio de 
execução de cada 

serviço 
(horas/serviço 

executado) 

2015 9.030 9.030 27.090,00 3 

2016 20.137 19.125 322,30 0,02 

2017 22.773 20.731 22.004,52 1,06 

2018 29.769 27.716 19.074,06 0,69 

2019 42.771 39.995 16.731,73 0,42 
Fonte: SNIS, 2020. 

A quantidade total anual de horas despendida no conjunto de ações para execução dos 

serviços, desde a primeira reclamação ou solicitação até a conclusão do serviço foi de 

16.731,73 horas, o corresponde ao tempo médio de 0,42 horas por serviço executado. 

Vale destacar que o tempo médio por serviço executado tem oscilado ao longo dos anos 

analisados, sendo o máximo alcançado 3 horas/serviço executado no ano de 2015. 

Ainda é possível perceber que a quantidade de reclamações ou solicitações ao longo dos 

anos tem aumentado, o que não indicaria necessariamente depreciação da qualidade dos 

serviços prestados, mas pode estar relacionada também com a ampliação do serviço, 

assim como a sensibilização da população sobre os seus direitos. Ainda, comparando as 
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quantidades de solicitações ou reclamações com as quantidades de reparos realizados, 

conclui-se que grande parte não são atendidos, com exceção do ano de 2015 em que o 

percentual de atendimento ficou em 100%. 

As paralisações do sistema também são um tipo indicador de interesse para avaliação 

das condições operacionais e de qualidade da prestação do serviço. Segundo o SNIS 

(2020), as paralisações consistem em interrupções no fornecimento de água ao usuário 

pelo sistema de distribuição, por problemas em qualquer das unidades do sistema de 

abastecimento, desde a produção até a rede de distribuição, que tenham acarretado 

prejuízos à regularidade do abastecimento de água. Inclui, dentre outras, as 

interrupções decorrentes de reparos e queda de energia. Para efeito do SNIS 

consideram-se paralisações somente as interrupções que tenham acarretado 6 horas ou 

mais de interrupção no fornecimento de água. 

Por outro lado, as interrupções sistemáticas estão relacionadas às interrupções no 

fornecimento de água pelo sistema de distribuição por problemas de produção, de 

pressão na rede, de subdimensionamento das canalizações, manobra do sistema.  

Com base nos dados apresentados na Tabela 76 é possível constatar que existem 

registros de paralisações em todos os anos analisados, com expressivo aumento em 

2017. No ano de 2017, a paralisação atingiu 59.481 economias, durando um pouco mais 

de 15 horas. Em 2019, a paralisação foi de 8 horas e atingiu a menor quantidade de 

economias (25.319) no período analisado, uma redução de mais de 90% em relação a 

2018. Com relação as interrupções sistemáticas, observa-se houve registros em todos os 

anos analisados também, sendo o ano de 2016 com maior número de economias ativas 

atingidas, totalizando 1.220.978. 

Tabela 76 – Indicadores de qualidade do sistema de abastecimento de água – Caetité/BA 

Ano 

QD015 - 
Quantidade 

de economias 
ativas 

atingidas por 
interrupções 
sistemáticas 

QD002 - 
Quantidades 

de 
paralisações 

no sistema de 
distribuição 

de água 

QD003 - 
Duração das 
paralisações 

(soma das 
paralisações 

maiores que 6 
horas no ano) 

QD004 - 
Quantidade 

de 
economias 

ativas 
atingidas 

por 
paralisações 

IN071_AE - 
Economias 

atingidas por 
paralisações 
(economias/
paralisações) 

IN072_AE - 
Duração 

média das 
paralisações 

(horas) 

2015 617.396 11 72 12.311 1119,18 6,55 

2016 1.220.978 14 213 13.473 962,36 15,21 

2017 12.408 42 642 59.481 1416,21 15,29 
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Ano 

QD015 - 
Quantidade 

de economias 
ativas 

atingidas por 
interrupções 
sistemáticas 

QD002 - 
Quantidades 

de 
paralisações 

no sistema de 
distribuição 

de água 

QD003 - 
Duração das 
paralisações 

(soma das 
paralisações 

maiores que 6 
horas no ano) 

QD004 - 
Quantidade 

de 
economias 

ativas 
atingidas 

por 
paralisações 

IN071_AE - 
Economias 

atingidas por 
paralisações 
(economias/
paralisações) 

IN072_AE - 
Duração 

média das 
paralisações 

(horas) 

2018 258.062 45 661 66.354 1474,53 14,69 

2019 25.319 8 64 20.358 2.544,75 8,00 

Fonte SNIS, 2020. 

8.2.2.3 Qualidade da Água 

Tratada e 

Distribuída a 

População 

Segundo a Portaria de Consolidação nº 5/2017, do Ministério da Saúde, Anexo XX, a água 

para o consumo humano é a água potável destinada à ingestão, preparação e produção 

de alimentos e à higiene pessoal. A água potável é aquela que atende aos padrões de 

potabilidade estabelecidos na referida Portaria e que não ofereça riscos à saúde humana. 

Cabe salientar que o Anexo XX dessa Portaria de Consolidação nº 05/2017 foi alterado 

pela Portaria de Consolidação nº 888/2021, do Ministério da Saúde, porém como os 

resultados das análises são anteriores a sua publicação, será utilizada a Portaria nº 

05/2017 como referência. 

Deste modo, para que seja assegurado o cumprimento à Portaria se faz necessário 

realizar o controle da qualidade da água por meio de monitoramentos sistemáticos 

realizados pelo órgão ou empresa produtora e fiscalizados pela Vigilância Sanitária 

Municipal. 

A Portaria Consolidada nº 05 de 2017, do Ministério da Saúde, Anexo XX, dentre outras, 

estabelece os padrões de potabilidade da água, que devem ser atendidas após 

tratamento e na distribuição. Dessa forma, mensalmente, a prestadora de serviço realiza 

uma quantidade preestabelecida de análises da água tratada, tanto na saída da ETA 

quanto na rede de distribuição, a fim de assegurar o fornecimento de água potável para a 

população. 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

419 

A Tabela 77 mostra a quantidade de amostras analisadas, exigidas e em conformidade 

para os parâmetros físico-químicos e microbiológicos na saída do tratamento (ETA 

Caetité) e a Tabela 78 para a rede de distribuição no ano de 2019. 

Analisando os dados da saída da ETA Caetité é possível perceber que nenhum parâmetro 

atendeu a quantidade mínima de amostras exigidas. Nos meses de novembro e 

dezembro não houve análise dos parâmetros bacteriológicos (Coliformes Totais e 

Escherichia Coli), descumprindo as exigências legais. O parâmetro flúor foi o único a 

apresentar conformidade ao estabelecido na Portaria do MS em todos os meses do ano 

de 2019. A cor e a turbidez, do total de amostras analisadas, não estavam em 

conformidade em alguns meses, mas, cabe salientar que esses parâmetros não violaram 

o percentil mínimo exigido de 95% de amostras em conformidade em cada mês.  

O parâmetro cloro residual livre esteve em conformidade em todas as amostras, sendo 

que, em média, cerca de 85% de todas as amostras ficaram entre 0,2 mg/l e máximo de 2 

mg/l. No entanto, cabe salientar que a partir de 2 mg/l, é possível perceber o cloro 

residual livre pelo consumidor, pois desperta seus estímulos sensoriais, alterando seu 

sabor e odor, mesmo que não necessariamente isso implique risco à saúde humana. O 

percentil 95% ficou fixado em 3,0 mg/l em todas as amostras e em cerca de 22,61% das 

amostras analisadas ficaram acima de 2 mg/l, o que pode gerar o incoveniente citado 

acima. 

Em relação a qualidade da água na rede de distribuição, no ano de 2019, com exceção do 

parâmetro cor aparente, todos os demais não foram atendidas as quantidades mínimas 

de amostras exigidas. Apenas os meses de janeiro, fevereiro, junho e setembro 

apresentaram ausências de coliformes totais em todas as amostras. Por sua vez, os 

parâmetros bactérias heterotróficas e E. Coli estiveram em conformidade em 100% de 

todas as amostras analisadas em 2019. 
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Tabela 77 – Qualidade da água na saída da ETA Humberto Vilasboas Ledo do SAA de Caetité – Ano 2019 

Mês 
Cor Aparente Turbidez Cloro Residual Livre Flúor  Coliformes Totais Escherichia Coli pH 

Exig. Anal. Conf. 
%  

Conf. 
Exig. Anal. Conf. 

% 
Conf. 

Exig. Anal. Conf. 
% 

Conf. 
Exig. Anal. Conf. 

% 
Conf. 

Exig. Anal. Conf. 
% 

Conf. 
Exig. Anal. Conf. 

% 
Conf. 

Exig. Anal. Conf. 
%  

Conf. 

Janeiro 372 344 344 100% 372 344 344 100% 372 345 78 23% 372 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 372 337 337 100% 

Fevereiro 336 304 304 100% 336 304 304 100% 336 307 69 22% 336 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 336 8 8 100% 

Março 372 359 359 100% 372 359 359 100% 372 359 90 25% 372 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 372 8 8 100% 

Abril 360 340 340 100% 360 340 340 100% 360 339 106 31% 360 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 360 8 8 100% 

Maio 372 335 335 100% 372 335 335 100% 372 336 63 19% 372 9 9 100% 8 9 8 88,9% 8 9 9 100% 372 9 9 100% 

Junho 360 312 312 100% 360 312 312 100% 360 312 45 14% 360 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 360 8 8 100% 

Julho 372 317 317 100% 372 317 317 100% 372 311 46 15% 372 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 372 8 8 100% 

Agosto 372 299 297 99,3% 372 299 298 99,7% 372 299 29 10% 372 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 372 8 7 87,50% 

Setembro 360 293 293 100% 360 293 293 100% 360 293 0 0% 360 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 360 8 8 100% 

Outubro 372 199 199 100% 372 199 199 100% 372 199 2 1% 372 8 8 100% 8 8 8 100% 8 8 8 100% 372 8 8 100% 

Novembro 360 288 288 100% 360 288 287 99,7% 360 288 7 2% 360 0 0 100% 8 0 0 - 8 0 0 - 360 0 0 - 

Dezembro 372 333 333 100% 372 334 334 100% 372 334 39 12% 372 0 0 100% 8 0 0 - 8 0 0 - 372 0 0 - 

Total 4380 3723 3721 99,9% 4380 3724 3722 99,9% 4380 3722 574 15% 4380 81 81 100% 96 81 80 98,8% 96 81 81 100% 4380 410 409 99,76% 

VMP 15,0 UC 5 NTU 0,2 - 5,0 mg/L Cl2 1,5 mg/L F Ausência Ausência 6 a 9,5 

Fonte: Embasa, 2020. 
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Tabela 78 – Qualidade da água na rede de distribuição do SAA de Caetité – Ano 2019 

Mês 
Cor Aparente Turbidez Cloro Residual Livre Coliformes Totais Escherichia Coli Bactérias Heterotróficas 

Exig. Anal. Conf. 
% 

Conf. 
Exig. Anal. Conf. 

% 
Conf. 

Exig. Anal. Conf. 
% 

Conf. 
Exig. Anal. Conf. 

% 
Conf. 

Exig. Anal. Conf. 
% 

Conf. 
Exig. Anal. Conf. 

% 
Conf. 

Janeiro 44 51 50 98,04% 126 51 50 98,04% 126 51 1 1,96% 126 51 51 100% 126 51 51 100% 26 10 10 100% 
Fevereiro 44 51 51 100% 126 51 51 100% 126 51 3 5,88% 126 51 51 100% 126 51 51 100% 26 12 12 100% 
Março 44 51 51 100% 126 50 50 100% 126 51 1 1,96% 126 51 50 98,04% 126 51 51 100% 26 12 12 100% 
Abril 45 51 50 98,04% 126 51 50 98,04% 126 51 1 1,96% 126 51 49 96,08% 126 51 51 100% 26 12 12 100% 
Maio 45 51 51 100% 126 51 51 100% 126 51 2 3,92% 126 51 49 96,08% 126 51 51 100% 26 11 11 100% 
Junho 45 51 51 100% 126 51 51 100% 126 51 5 9,80% 126 51 49 96,08% 126 51 51 100% 26 10 10 100% 
Julho 44 51 51 100% 126 51 51 100% 126 51 9 17,65% 126 51 51 100% 126 51 51 100% 26 13 13 100% 
Agosto 44 51 51 100% 126 51 51 100% 126 51 3 5,88% 126 51 49 96,08% 126 51 51 100% 26 15 15 100% 
Setembro 44 51 51 100% 126 51 51 100% 126 51 0 0,00% 126 51 51 100% 126 51 51 100% 26 16 16 100% 
Outubro 45 51 51 100% 126 51 51 100% 126 51 1 1,96% 126 51 50 98,04% 126 51 51 100% 26 13 13 100% 
Novembro 45 51 51 100% 127 51 51 100% 127 51 5 9,80% 127 51 50 98,04% 127 51 51 100% 26 13 13 100% 
Dezembro 45 49 43 87,76% 127 49 43 87,76% 127 49 2 4,08% 127 49 46 93,88% 127 49 49 100% 26 14 14 100% 

Total 534 610 602 98,69% 1514 609 601 98,69% 1514 610 33 5,41% 1514 610 596 97,70% 1514 610 610 100% 312 151 151 100% 
VMP 15,0 UC 5 NTU 0,2 - 5,0 mg/L Cl2 Ausência em 95% Ausência em 100% 500 UFC/ml 

Fonte: Embasa, 2020. 
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8.2.3 Caracterização da Prestação dos Serviços 

Neste item, buscou-se levantar informações gerais e indicadores na base de dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), sempre quando possível 

apresentando a série histórica dos últimos 5 anos disponíveis.  

Como a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa) não 

dispõe de diretrizes para avaliação dos indicadores de desempenho da prestação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, será utilizado como 

referência o documento intitulado Metodologia para Avaliação dos Indicadores de 

Desempenho (revisão 01), publicado em 2017, pela Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (ARIS), localizada em Florianópolis/SC, formada pelo consorcio de 197 

municípios de Santa Catarina. 

8.2.3.1 Ligações e 

Economias 

Os prestadores dos serviços de água e esgoto, utilizam o termo economia como unidade 

de consumo independente para efeito de faturamento. Já as ligações de água não são 

independentes, no caso de mais de 1 (um) apartamento, casa e/ou sala comercial por 

imóvel, executa-se apenas 1 (uma) ligação de água que serve todas as unidades de 

consumo. 

As séries históricas sobre a quantidade de ligações e economias, apresentadas na Tabela 

79 e Tabela 80 revelam que entre 2015 e 2019 houve um aumento gradativo. 

Tabela 79 – Série histórica das ligações de água – Caetité/BA 

Ano 
AG021 - Quantidade 
de ligações totais de 

água 

AG002 - Quantidade 
de ligações ativas de 

água 

AG004 - Quantidade de 
ligações ativas de água 

micromedidas 

2015 11.123 10.179 10.179 

2016 11.901 10.676 10.676 

2017 12.257 10.761 10.761 

2018 12.628 11.016 11.016 

2019 13.263 11.539 11538 

Fonte: SNIS, 2020. 
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Tabela 80 – Série histórica das economias de água – Caetité/BA 

Ano 
AG003 - Quantidade 
de economias ativas 

de água 

AG014 - 
Quantidade de 

economias ativas 
de água 

micromedidas 

AG013 - Quantidade 
de economias 

residenciais ativas de 
água 

AG022 - Quantidade 
de economias 

residenciais ativas de 
água micromedidas 

2015 12.659 12.659 11.217 11.217 

2016 13.406 13.406 11.867 11.867 

2017 13.644 13.644 12.097 12.097 

2018 14.012 14.012 12.438 12.438 

2019 14.581 14.580 13.012 13.011 

Fonte: SNIS, 2020. 

8.2.3.2 Produção de Água  

De acordo com os dados do SNIS apresentados na Tabela 81 o volume de água 

produzido em 2019 foi de 1.472,13 k m³/ano, o que compreende ao volume de água 

captada e tratada pelo prestador de serviços. O volume de água efetivamente consumido 

foi de 1.275,73 k m³/ano e o volume faturado, aquele registrado na fatura de água e 

utilizado como base para cobrança, foi de 1.489,23 k m³/ano. Fazendo uma comparação 

entre esses volumes, nota-se que do total de água tratada, apenas cerca de 86,66% é de 

fato consumida pela população, o que equivale a dizer que cerca de 13,34% foi perdida. 

Essa perda reduz quando calculada em relação ao volume de água faturada, uma vez que 

o volume faturado é até maior que o volume produzido, sem considerar os 0,59 k 

m³/ano de volume de água de serviço. 

Uma análise geral da série histórica aponta para um aumento entre os anos de 2015 a 

2018 nos volumes de água produzido, tratado e consumido, exceto o volume faturado 

que reduziu de 2017 para 2018 e o volume de serviço que oscila durante todo o período. 

Já em 2019 houve redução no volume produzido e tratado, porém foi o único ano com 

registro de volume de água tratada importada de outro sistema de abastecimento de 

água. 

Tabela 81 – Volumes de água (1.000 m³/ano) – Caetité/BA 

Ano 

AG006 - 
Volume de 

água 
produzido 

AG007 - 
Volume de 

água tratada 
em ETAs 

AG018 - 
Volume de 

água tratada 
importado 

AG010 - 
Volume de 

água 
consumido 

AG011 - 
Volume de 

água 
faturado 

AG024 - 
Volume de 

serviço 

2015 1.501,34 1.426,40 0 1.220,86 1.694,84 1,46 

2016 1.566,41 1.493,56 0 1.252,82 1.757,35 22,25 

2017 1.598,39 1.539,47 0 1.253,87 1.712,38 1,25 
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Ano 

AG006 - 
Volume de 

água 
produzido 

AG007 - 
Volume de 

água tratada 
em ETAs 

AG018 - 
Volume de 

água tratada 
importado 

AG010 - 
Volume de 

água 
consumido 

AG011 - 
Volume de 

água 
faturado 

AG024 - 
Volume de 

serviço 

2018 1.619,38 1.564,27 0 1.243,87 1.424,22 8,59 

2019 1.472,13 1.432,31 8,04 1.275,73 1.489,23 0,59 

Fonte: SNIS, 2020. 

Segundo informações mais recentes, o volume de água aduzido mensalmente é de 

112.363 m³. O volume médio produzido no período de 2020 foi de 1.348.351 m³ 

(produção anual), sendo que a média mensal corresponde a 112.362 m³. A Figura 137 

mostra a série de produção de água no SAA de Caetité durante o período analisado e, a 

partir dela é possível perceber que a produção foi menor entre os meses de julho/2019 

a setembro/2019, justamente o período de estiagem na região. 

Figura 137 - Volumes produzidos no SAA de Caetité/BA entre janeiro e dezembro/2019 

 
Fonte: Embasa, 2020. 

Em relação ao volume consumido (Figura 138), o total no período analisado foi de 

1.160.863 m³ (consumo anual), o correspondente a um volume médio de 96.739 m³ por 

mês. 
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Figura 138 - Volumes consumidos no SAA de Caetité/BA entre janeiro/2019 e dezembro/2019 

 
Fonte: Embasa, 2020. 

O volume faturado por ano é maior que o volume consumido, cerca de 198.868 m³, 

sendo que a média mensal do volume faturado corresponde a 113.311 m³. Já o volume 

perdido por ano é de 178.780 m³, cuja média mensal é 14.898 m³. 

8.2.3.3 Consumo de 

Energia Elétrica 

O consumo de energia elétrica consiste em um dos maiores gargalos para prestação dos 

serviços de abastecimento de água, em virtude dos custos associados. O consumo de 

energia elétrica consiste em um dos maiores gargalos para prestação dos serviços de 

abastecimento de água, em virtude dos custos associados. O índice de consumo de 

energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN058) corresponde ao 

consumo total de energia elétrica (AG028), dividido pela soma do volume de água 

produzido (AG006) e importado (AG018). Na Tabela 82 observa-se que o ano com pico 

de consumo de energia elétrica no SAA de Caetité foi 2017, consequetemente o maior 

índice de consumo(kWh) por m³ de água produzido. 

Tabela 82 – Consumo de energia elétrica no SAA de Caetité/BA 

Ano 
AG028 - Consumo total de 

energia elétrica nos 
sistemas de água (KWH) 

IN058_AE - Índice de consumo de 
energia elétrica em sistemas de 

abastecimento de água (kWh/m³) 
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Ano 
AG028 - Consumo total de 

energia elétrica nos 
sistemas de água (KWH) 

IN058_AE - Índice de consumo de 
energia elétrica em sistemas de 

abastecimento de água (kWh/m³) 

2015 2.188,67 1,46 

2016 2.871,59 1,83 

2017 3.600,69 2,25 

2018 1.676,00 1,03 

2019 2.032,74 1,37 
 Fonte: SNIS, 2020. 

8.2.3.4 Índice de Perdas 

Na Tabela 83 são apresentados os índices de perdas do SAA de Caetité, onde PSP – 

Perda no sistema produtor, PSBA – Perda no sistema de água bruta, PST – perda no 

sistema de tratamento, IPD – Índice de perda de distribuição, ANC – água não 

contabilizada, ANF – água não faturada, IPL – índice de perda por ligação. 

Tabela 83 - Índices de Perdas do SAA de Caetité/BA 

PSP PSAB PST IPD ANC ANF IPL 

0% 0% 8,2% 13,3% 13,2% -1,4% 49 L/dia. Lig. 

  Fonte: Embasa, 2020. 

De acordo com os dados, nota-se que o índice de perdas no sistema produtor (PSP) e de 

tratamento (PST) é de 0,0%, inferior a faixa de consumo da ETA recomendada pela NBR 

12.215/1991 no dimensionamento de adutora de água bruta, que varia de 1 a 5%. 

Os indicadores ANC e IPD se referem às perdas na distribuição, sendo que há uma 

pequena diferença na forma de cálculo dos dois indicadores. As fórmulas utilizadas para 

calcular os dois índices são apresentadas a seguir: 

 

 

Portanto, o valor do indicador ANC sempre será inferior ao IPD, devido à diferença no 

denominador dos dois indicadores. De acordo com informações repassadas pela 

Embasa, o indicador utilizado atualmente para monitorar as perdas na distribuição é o 

IPD. 
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Portanto, as perdas no sistema de distribuição de Caetité correspondem a 13,3%. 

Normalmente resultados superiores a 40% representam más condições do sistema 

quanto às perdas, em uma condição intermediária estariam os sistemas com índice de 

perdas entre 40% e 25% e valores abaixo de 25% indicam sistema com bom 

gerenciamento de perdas (BRASIL, 2003). 

De acordo com a Embasa (2019), esse valor de perdas é decorrente de pressões elevadas 

e a baixa qualidade do material em alguns trechos da rede de distribuição. 

A diferença entre os volumes de água consumido ou faturado em relação ao produzido, 

apresentada no item 8.2.3.2, está associada às perdas de água no sistema.  

Na Tabela 84 são apresentados os índices de perdas do SAA do município de Caetité 

durante o período de 2015 a 2019. 

Tabela 84 - Índices de perdas no period de 2015 a 2019 – Caetité/BA 

Ano 
IN013_AE - Índice de 
perdas faturamento 

(%) 

IN049_AE - Índice 
de perdas na 
distribuição 

(%) 

IN050_AE - Índice 
bruto de perdas 

lineares 
(m³/dia/Km) 

IN051_AE - Índice 
de perdas por 

ligação 
(l/lig./dia) 

2015 -13 18,6 4,99 76,23 

2016 -13,81 18,87 5,14 76,55 

2017 -7,22 21,49 5,15 87,74 

2018 11,58 22,78 4,78 92,32 

2019 -0,65 13,78 2,54 49,52 

Fonte: SNIS, 2020. 

No que concerne as perdas na distribuição, de acordo com ARIS (2017), valores abaixo 

de 28% são considerados ideais, entre 28% e 35% são classificados como satisfatórios e 

acima de 35% são insatisfatórios. Sendo assim, em Caetité este indicador esteve no 

intervalo de referência classificado pela ARIS (2017) como satisfatório em todos os anos 

analisados.  

Cabe salientar que as consequências das perdas são diversas, com destaque para a 

redução da capacidade de investimento em melhorias, pois reflete na sustentabilidade 

econômico-financeira dos sistemas, uma vez que aumentam os custos com a produção 

de água (produtos químicos, energia elétrica, entre outros); além dos danos ambientais, 

na medida em que obriga as prestadoras a captarem mais água nos mananciais e 
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buscarem novos mananciais caso os existentes não estejam atendendo a demanda. Em 

resumo, quanto maiores forem as perdas, maiores serão os volumes necessários de 

captação e tratamento para o atendimento às demandas atuais e futuras, ampliando 

assim a necessidade de investimentos e despesas de exploração.  

8.2.3.5 Consumo Per 

capita e por 

Economia 

Analisando os consumos per capita e por economia (Tabela 85) é possível constatar 

redução no período da série histórica de 2015 a 2018. Porém, em 2019, houve um 

pequeno aumento, sendo registrado 86,18 L/hab.dia e 7,39 m³/economia. mês, valores 

que podem ser considerados satisfatórios se comparados com a média dos sistemas 

operados pela Embasa. 

Tabela 85 – Série histórica dos consumos médios per capita e por economia – Caetité/BA 

Ano 
IN022_AE - Consumo 
médio per capita de 

água (L/hab.dia) 

Média da 
Embasa do 
IN022_AE - 

Consumo médio 
per capita de 

água (L/hab.dia) 

IN014_AE - Consumo 
micromedido por 

economia 
(m³/mês.econ.) 

Média da Embasa do 
IN014_AE - Consumo 

micromedido por 
economia 

(m³/mês.econ.) 

2015 89,14 107,94 8,07 8,87 

2016 88,4 104,47 7,77 8,85 

2017 86,9 108,14 7,41 8,38 

2018 85,9 108,9 7,22 8,36 

2019 86,18 87,85 7,39 7,38 
Fonte: SNIS, 2020. 

Salienta-se que em se tratando de consumo per capita de água (l/hab.dia) a 

hidrometração é de extrema importância para o consumo racional da água, visto que na 

maioria das vezes o cidadão só se sensibiliza quando possui algum custo associado, ou 

seja, se a conta de água não estiver relacionada à quantidade de água consumida a 

tendência é que o consumo per capita aumente. 

8.2.3.6 Índice de 

Hidrometração e 

de Macromedição 
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Em pontos específicos do sistema de água, precisam ser instalados dispositivos que 

possibilitam o monitoramento das vazões de chegada e de saída (distribuição), 

permitindo, também, realizar pesquisas de vazamentos não visíveis na rede de 

distribuição por meio de macromedidores e micromedidores (hidrômetros). A Tabela 

86 apresenta os índices de hidrometração e macromedição do sistema. 

Tabela 86 – Índices de hidrometração e macromedição – Caetité/BA 

Ano 
IN009_AE - Índice de 

hidrometração (%) em 
Caetité 

Média da Embasa 
do IN009 - Índice 
de hidrometração 

IN011_AE - Índice de 
macromedição (%) em 

Caetité 

Média da 
Embasa do 

IN011 - Índice de 
macromedição 

2015 100 97,41 100 97,31 

2016 100 97,5 100 94,69 

2017 100 97,6 100 99,66 

2018 100 98,02 100 96,89 

2019 100 98,5 100 94,36 
Fonte: SNIS, 2020. 

A partir da série, nota-se que o índice de hidrometração em 2018 foi de 100%, 

alcançando a universalização desde 2015, inclusive sempre acima do valor médio 

registrado pela Embasa nos municípios que atende e do valor ideal estabelecido pela 

ARIS que é de 99,5%, como mostra a Figura 139.  

Figura 139 – Indicador de hidrometração – Caetité/BA 

 
Fonte: SNIS, 2020; ARIS, 2017. 
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No que concerne o índice de macromedição, a Aris (2017) definiu os seguintes 

intervalos de referência: Ideal (≥95%); satisfatório (≥ 75%; <95%); insatisfatório 

(<75%). No SSA de Caetité esse indicador já alcançou a marca de 100% antes mesmo do 

ano de 2014 sendo que em 2018 a média dos municípios que a Embasa atua o índice 

registrado foi de 96,89% (Figura 140). Tais resultados indicam que estão sendo 

realizados investimentos em Caetité direcionados para implantação de novos 

dispositivos e/ou substituição de medidores danificados. 

Figura 140 – Indicador de macromedição – Caetité/BA  

 
Fonte: SNIS, 2020; ARIS, 2017. 

8.2.4 Análise Crítica do Plano Diretor de Abastecimento de Água 

O município de Caetité não possui Plano Diretor de Abastecimento de Água elaborado. 

8.2.5 Visão Geral do Sistema de Abastecimento de Água da Sede Municipal e dos 

distritos de Brejinho das Ametistas, Pajeú do Vento e Maniaçu 

O sistema de abastecimento de água (SAA) operado pela Embasa no município de 

Caetité, além da sede municipal, que concentra cerca de 88,44% da população urbana do 

município, também atende os aglomerados urbano dos distritos de Brejinho das 
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Ametistas, Pajeú do Vento e Maniaçu e as localidades denominadas Lagoa de Dentro, 

Lagoa de Fora, Chão Duro, Umbu, Venda, Papagaio, Mata e Ingazeira (Comunidades 

rurais do distrito de Maniaçu). De acordo com a Embasa (2020), o índice de cobertura de 

abastecimento de água na sede do município é de 100%.  

Esse sistema está em operação desde 1972, sendo ampliado em 2014 na sede e em 2017 

interligando o distrito de Maniaçu a este SAA. É composto por 05 (cinco) captações 

superficiais e 1 subterrânea, 26 (vinte e seis) estações elevatórias de água tratada e 

bruta, 03 (três) estações de tratamento de água (ETA), 09 (nove) reservatórios apoiados 

(RAP) de capacidade variando entre 20 a 300 m³, além da rede de distribuição com 

extensão de 146.044 m. Os croquis desses sistemas e planta geral disponibilizados pela 

Embasa podem ser observados nas figuras (Figura 141, Figura 142, Figura 143 e 

Figura 144) a seguir. 
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Figura 141 - Croqui do Sistema de Abastecimento de Água da sede municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: Embasa, 2019. 
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Figura 142 - Croqui do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Pajeú do Vento – Caetité/BA 

 
Fonte: Embasa, 2019.
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Figura 143 - Croqui do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Maniaçu – Caetité/BA 

 
Fonte: Embasa, 2019.
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Figura 144 - Croqui do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

 
Fonte: Embasa, 2019.
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8.2.5.1 Manancial e 

Captação 

Os mananciais utilizados para abastecer a população atendida pelo SAA operado pela 

Embasa são em sua maioria do tipo superficial: Rio São Francisco e Barragem de 

Ceraíma, nos municípios de Malhada e Guanambi, respectivamente; e mananciais 

localizados no território do próprio município: Moita dos Porcos (Barragem), Santarém 

(Poço Amazonas) e Passagem das Pedras (Barragem). 

Rio São Francisco e Barragem de Ceraíma (SIAA do Algodão) 

As captações no Rio São Francisco e Barragem de Ceraíma é possível graças a 

implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água - SIAA do Algodão. Em 

2014 Caetité foi beneficiada com a 2ª Etapa da ampliação da Adutora/SIAA do Algodão, 

resultado de convênio entre o Governo Federal, através da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), e o Estado da 

Bahia, por meio da Embasa.  

Além de Caetité, o SIAA do Algodão atende os municípios de Guanambi, Iuiú, Palmas de 

Monte Alto, Matina, Candiba, Pindaí bem como dos Distritos de Mutans (Candiba), 

Maniaçu e Pajeú dos Ventos (Caetité). Uma terceira etapa está sendo viabilizada para 

atender o município de Lagoa Real e Ibitira, distrito de Rio do Antônio. 

As captações na barragem de Ceraíma e, no Rio São Francisco, são outorgados pelas 

portarias 1.369/2017 e 1.368/2017, respectivamente, pela Agência Nacional de Águas. A 

vazão média de captação outorgada no Rio São Francisco é de 1.654,36 m³/h. A 

capacidade do conjunto motobomba de captação do sistema é de 220 l/s na barragem de 

Ceraíma e de 450 l/s no Rio São Francisco. De acordo com a empresa, não há problemas 

de vazão, nem impactos que possam comprometer a segurança hídrica do manancial 

utilizado pelo sistema. 

A estrutura de captação no rio São Francisco é feita através de 03 conjuntos motobomba 

instalados em plataforma flutuante conforme apresentado na Figura 145A. O sistema de 

captação de água na barragem de Ceraíma também é feito através de uma captação 

flutuante, conforme mostra Figura 145B.  

https://agenciasertao.com/2019/09/22/adutora-do-algodao-vai-levar-agua-a-lagoa-real-e-ibitira/
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Figura 145 – Captação em mananciais superficiais do SAA da Embasa 

 
A - Captação de Água no Rio São Francisco. 
Coordenada: 14º 18’ 54.57” S e 43º 45’ 43.37” O 

 
B - Captação de Água no Rio Carnaíba de Dentro 
(Barragem de Ceraíma). Coordenadas: 14º 16’ 
55.7” S e 42º 40’ 56.9” O 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Pela imagem é possível perceber que a Barragem de Ceraíma possui coloração escura da 

água e ocorrência de vegetação aquática na superfície (macrófitas), indicativo de 

alteração da qualidade da água por nutrientes, favoráveis ao seu desenvolvimento, e 

possivelmente sedimento devido ao tipo de macrófita presente, semelhante ao junco, 

principalmente na direção das margens. Essa vegetação compromete à penetração da 

luz do sol, que em ambiente lêntico consiste em uma das principais formas de 

introdução de oxigênio dissolvido na massa líquida, este, por sua vez é essencial ao 

processo de autodepuração. 

A barragem de Ceraíma é operada pela CODEVASF, e apresentava capacidade máxima de 

acumulação correspondente a 58 milhões de m³ e volume útil de 53 milhões de m³, 

quando foi construída na década de 60. A barragem atualmente possui volume útil de 

45,9 milhões de metros cúbicos e, em fevereiro de 2020, o reservatório armazenava 

38,545 milhões de metros cúbicos, o que equivale a 84% de seu volume útil. A água do 

reservatório é usada ainda para abastecer o Projeto de Irrigação de Ceraíma, atendendo 

a mais de 110 agricultores. 

Por conta disso, há indicativo de futuros conflitos pelo uso dos recursos hídricos com a 

retomada da atividade de agricultura irrigada, no ano de 2019, nas margens do 

reservatório. A área do entorno produz frutas, verduras e hortaliças que vão para os 

centros de distribuição locais e para várias partes do país. Há uma pressão para que o 
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SIAA do algodão comece a operar usando água da Barragem de Poço do Magro em 

substituição a captação em Ceraíma. A Barragem do Poço do Magro, por sua vez, possui 

uma capacidade de 37 milhões de metros cúbicos e possui águas de baixa qualidade, o 

que comprometeria o abastecimento para consumo humano em vários municípios. 

A vazão atual de captação do sistema (Rio São Francisco e Ceraíma) é de 553 m³/dia e, 

de acordo com os operadores, os principais problemas apresentados na captação, 

envolvendo as duas unidades, é a ausência de conjunto motobomba reserva na 

barragem de Ceraíma.  

O SIAA do Algodão atende, além da sede municipal, os SAA’s dos distritos de Maniaçu e 

Pajeú dos Ventos, além de diversos outros municípios e localidades como pode ser 

observado na Figura 146. 

Figura 146 – Municípios e localidades atendidos pelo Sistema Integrado de Abastecimento de água 
– SIAA do Algodão 

 
Fonte: Embasa, 2021. 
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Moita dos Porcos (Barragem), Santarém (Poço Amazonas) e Passagem das Pedras 
(Barragem) 

O SAA de Caetité é preferencialmente atendido pelo sistema local que conta com três 

captações em manancial superficial, sendo uma na localidade conhecida como Moita dos 

Porcos, outra em um barramento de nível no Riacho das Pedras e outra no Rio Santarém, 

onde se implantou um poço amazonas. Porém, quando o nível destes mananciais está 

com fluxo inferior ao de captação nos meses mais secos (entre março a dezembro), o 

abastecimento é reforçado pelo SIAA do Algodão que, em conjunto com todos estes 

mananciais, tem capacidade de atender todo o sistema.  

Salienta-se que a segunda captação superficial é realizada somente uma vez por ano, por 

um curto período, no Riacho Passagem das Pedras, dada a sua prolongada intermitência. 

No ano de 2020, houve grande acúmulo de água na barragem, no entanto, por falta de 

manutenção, a tomada de água (descarga de fundo) no talude do barramento estava com 

entupimento, resultando em não aproveitamento do volume acumulado. 

A barragem de Moita dos Porcos (Figura 147) é o manancial de maior volume que 

abastece o SAA de Caetité. No entanto, o reservatório vem ao longo do tempo perdendo 

volume útil em detrimento do alto grau de assoreamento, notadamente após a 

implantação de aerogeradores e aberturas de estradas de acesso para servir o setor 

eólico. 

Figura 147 – Barragem de Moita dos Porcos que atende o SAA da sede de Caetité/BA 

 
Coord. 14°10'8.13"S e 42°31'17.58"O Banca de areia dentro do reservatório 
  Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Apesar de possuir acesso privativo, com as devidas sinalizações proibitivas de acesso 

não autorizado (Figura 148), é comum a invasão do local por populares com vista à 

realização de atividades recreativas de contato primário com a água armazenada. Foram 

identificadas trincas no talude da barragem na parte de jusante, com presença de 
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vegetação na face de concreto (Figura 149), o que pode indicar infiltração de água pelas 

trincas. Dado a pouca profundidade foi possível identificar um antigo flutuador de 

captação submerso que foi indevidamente afundado, ao invés de retirado, quando houve 

a substituição pelo novo que se encontra em uso. A água captada é bombeada para um 

reservatório apoiado (RAP 1) e, por meio de elevatória de água bruta (EEAB 02), segue 

para caixa de reunião que se encontra nas imediações da captação de Santarém (Figura 

150). 

Figura 148 – Acesso a Barragem de Moita dos Porcos – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

Figura 149 – Face de concreto da Barragem de Moita dos Porcos com surgimento de gramíneas, 
indicando infiltração de água pelas trincas existentes – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Figura 150 – EEAB e RAP da Barragem de Moita dos Porcos – Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A barragem de Passagem de Pedras (Figura 151), no Riacho de Pedras, opera poucos 

dias durante o ano, em decorrência da intermitência do manancial. O local também atrai 

banhistas no período de chuvas, quando o reservatório atinge sua capacidade máxima e 

a presença de resíduos sólidos (lixo) é comum no local. O talude de concreto também 

apresenta trincas na face a jusante, na crista e no vertedouro. Quando está em operação 

a água é captada e segue por gravidade diretamente para a ETA de Caetité.  

Figura 151 – Barragem de Passagem das Pedras que atende o SAA da sede de Caetité/BA. 

Coord. 14°10'7.40"S e 42°30'13.80"O Talude sem manutenção, apresentando trincas 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

Em Santarém está localizado o Poço Amazonas (Figura 152) instalado em rio 

intermitente homônimo e também uma caixa de reunião (Figura 153) que recebe água 

da Barragem de Moita dos Porcos. A partir de uma EEAB a água armazenada na caixa de 

reunião, advinda de ambos os mananciais, segue para a ETA em Caetité. A estrutura 

instalada em Santarém para atender o SAA de Caetité está localizado nas coordenadas 

geográficas Latitude 14°8'5,60" S e Longitude 42°31'42,20" O. 
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Figura 152 – Poço Amazonas de Santarém que atende o SAA da sede de Caetité/BA. 

 
                             Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

Figura 153 – Caixa de Reunião e EEAB de Santarém – Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

As imagens também possibilitam perceber que a faixa de vegetação nas margens dos 

rios e riachos, fundamental para o controle do processo erosivo, não tem sido 

preservada. Verifica-se, portanto, a necessidade de maior fiscalização do poder público 

local, prestador de serviço e órgão ambiental competente, com vistas interromper esse 

tipo de prática danosa e ilegal. 

Ressalta-se que a autorização pelo uso deste recurso hídrico é condicionada às medidas 

de proteção do manancial com o objetivo de assegurar a manutenção de sua boa 

qualidade e quantidade. 

A Figura 154 apresenta um croqui com todas as captações superficiais, no território 

municipal, que atende o sistema local do SAA de Caetité. 
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Além das referidas captações superficiais, o SAA de Caetité conta também com dois 

sistemas de captação subterrânea, sendo eles: o Sistema Pirajá, que contêm dois poços e 

o Sistema da Tabua, com três poços. Atualmente não são utilizados no abastecimento do 

município, desde a interligação com o SIAA do Algodão. Além desses sistemas, existe 

mais um poço (Figura 155), que se encontra em operação, localizado no fundo da ETA 

de Caetité. 

O Quadro 39 apresenta as outorgas concedidas à Embasa, para as captações superficiais 

e subterrâneas, utilizadas no abastecimento humano da sede do Município de Caetité. 

Salientando que as vazões outorgadas para a Barragem de Ceraíma e Rio São Francisco 

são volumes para atender a todos os municípios atendidos pelo SIAA do Algodão. 

Quadro 39 – Outorgas concedidas a Embasa, por tipo de captação, utilizadas no SAA da sede de 
Caetité/BA 

Outorga de direito de uso de recursos hídricos 
Captação em manancial superficial Captação em manancial subterrâneo 

Manancial Outorga 
Vazão 

outorgada 
Manancial Outorga 

Vazão 
outorgada 

Barragem de 
Passagem das 
Pedras 

Portaria SRH 
039/1994 

9.845 m³/dia 
Poço da ETA 
Paulo Humberto 
Vilasboas 

Portaria INEMA 
7.429/2014 

113 m³/dia 

Barragem 
Moita dos 
Porcos 

Portaria SRH 
284/2011 

2.880 m³/dia - - - 

Barragem de 
Ceraíma 

Resolução 
ANA 
1.369/2017 

8.381 m³/dia - - - 

Rio São 
Francisco 

Resolução 
ANA 
1.368/2017 

30.849 m³/dia - - - 

Fonte: Embasa, 2020. 
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Figura 154 – Sistema de Captações superficiais que atendem o SAA local da sede de Caetité/BA. 

  
 Fonte: Adaptado de relatório da ANA, 2009. 
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Figura 155 – Captação subterrânea localizada na ETA Humberto Vilasboas Ledo que atende o SAA 
da sede de Caetité/BA. 

 
 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

O Distrito de Brejinho das Ametistas possui um sistema de abastecimento de água 

próprio, que também é operado pela Embasa, com captação subterrânea (Figura 156). 

O Poço 13 se localiza em um ponto de cota inferior à zona urbana do distrito e as 

margens do Riacho Manoel Vicente, que recebe contribuições de esgotos. Do poço, a 

água é bombeada para uma caixa de reunião e, por meio de uma elevatória, é enviada 

para a estação de tratamento localizada na entrada da vila. 

Figura 156 – Captação subterrânea (P13) e EEAB que atende o SAA do Distrito de Brejinho das 
Ametistas – Caetité/BA 

Coord. 14°15'52.50"S e 42°31'20.40"O Coord. 14°15'52.50"S e 42°31'20.40"O 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.  
 

O poço 05, descrito no croqui do SAA apresentado na Figura 144, foi desativado. O poço 

13 (P13) possui outorga de direito de uso dos recursos hídricos por meio da Portaria 

INEMA 7.430/2014, com vazão máxima de 231 m³/dia. No entanto, atualmente a vazão 
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captada, segundo o operador local, está em torno de 55.000 l/h (1.320 m³/dia), ou seja, 

o volume captado é superior a vazão outorgada. 

a) Qualidade da água bruta 

A Resolução CONAMA nº 357/2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água de 

acordo com parâmetros de qualidade, e apresenta os tipos de uso permitidos para cada 

classificação. 

Os mananciais de captação do SAA local de Caetité, rios Moita dos Porcos e Santarém e 

riacho de Passagem das pedras, tratam-se de rios de água doce e não possuem 

enquadramento. O artigo 42º da Resolução CONAMA 357/2005, prevê que enquanto não 

forem aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas 

classe 2, destinadas ao abastecimento humano após tratamento convencional, e também 

demais atividades usuais como proteção aquática, recreação, irrigações e pesca, que 

estabelece limites máximos para os parâmetros de qualidade, com destaque para os 

seguintes parâmetros físico-químicos: cor de 75 uC, turbidez de 100 uT, fluoreto de 1,4 

mg/L e cloreto de 250 mg/L. 

Em relação ao parâmetro bacteriológico, a mesma resolução recomenda, que para 

coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser 

obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000, que define os critérios de 

balneabilidade em águas brasileiras. Para os demais usos, não deverá ser excedido um 

limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 

menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência 

bimestral. A resolução define, ainda, que a E. coli poderá ser determinada em 

substituição aos parâmetros coliformes termotolerantes de acordo com limites 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Quanto à presença de E.coli, a 

Resolução Conama nº 274/2000 estabelece como condições satisfatórias o limite de 800 

em 100 mL. 

As tabelas (Tabela 87, Tabela 88 e Tabela 89) apresentam dados de qualidade da água 

bruta dos mananciais de captação do SAA do Município de Caetité, disponibilizados pela 

Embasa, que atende a sede e os distritos de Brejinho das Ametistas, Maniaçu e Pajeú do 
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Vento. As análises apresentadas nas tabelas são dos meses de janeiro, março, maio, 

julho, setembro e novembro de 2019.  
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Tabela 87 – Resultados das análises da qualidade da água bruta dos mananciais que abastecem o SAA de Caetité, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e 
Pajeú – Janeiro e Março/2019 

NÁLISES DE ÁGUA BRUTA –JANEIRO/2019 

DATA DA 
COLETA 

LOCALIDADE / MANANCIAL 
COR 

(U.C.) 
TURBIDEZ 

(NTU) 
PH 

  
CLORETOS 

mg/L Cl 
DUREZA 

mg/L CaCO3 
FLUOR 
mg/L F- 

COLIFORMES 
TOTAIS 

(NMP/100ml) 

COLIFORMES 
E. COLI, 

(NMP/100ml) 

24/01/2019 BREJINHO DAS AMETISTAS/POÇO 5,00 1,92 5,60 3,33 18,22 0,04 AUSENTE AUSENTE 

24/01/2019 CAETITÉ / SANTARÉM 60,00 5,15 4,83 5,54 3,54 0,01 1354,00 1,00 

24/01/2019 CAETITÉ/MOITA DOS PORCOS 40,00 4,91 5,79 5,54 2,22 0,08 6131,00 48,00 

24/01/2019 CAETITÉ/PASSAGEM DAS PEDRAS 5,00 2,09 4,21 6,54 5,16 0,05 167,40 5,20 

23/01/2019 GUANAMBI / CERAÍMA 220,00 17,90 8,52 15,20 70,30 0,43 24196,00 3,10 

11/01/2019 JULIÃO/RIO SÃO FRANCISCO 650,00 293,00 6,90 0,50 25,67 0,00 3076,00 51,20 

               ANÁLISES DE ÁGUA BRUTA –MARÇO/2019  

DATA DA 
COLETA 

LOCALIDADE / MANANCIAL 
COR 

(U.C.) 
TURBIDEZ 

(NTU) 
PH 

  
CLORETOS 

mg/L Cl 
DUREZA 

mg/L CaCO3 
FLUOR 
mg/L F- 

COLIFORMES 
TOTAIS 

(NMP/100ml) 

COLIFORMES 
E. COLI, 

(NMP/100ml) 

22/03/2019 BREJINHO DAS AMETISTAS/POÇO 5,00 0,20 5,91 3,33 18,22 0,05 Ausente Ausente 

22/03/2019 CAETITÉ / SANTARÉM 30,00 4,95 5,50 5,54 3,54 0,00 2723,00 360,90 

22/03/2019 CAETITÉ/MOITA DOS PORCOS 15,00 3,25 5,65 5,54 2,22 0,05 2481,00 517,20 

22/03/2019 CAETITÉ/PASSAGEM DAS PEDRAS 5,00 1,29 4,85 6,54 5,16 0,04 2247,00 248,10 

29/03/2019 GUANAMBI / CERAÍMA 50,00 6,25 8,08 15,20 70,30 0,51 2481,00 50,40 

21/03/2019 JULIÃO/RIO SÃO FRANCISCO 120,00 15,80 6,25 0,50 25,67 0,08 1529,00 48,70 

Fonte: Embasa, 2019.
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Tabela 88 – Resultados das análises da qualidade da água bruta dos mananciais que abastecem o SAA de Caetité, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e 
Pajeú – Maio e Julho/2019 

ANÁLISES DE ÁGUA BRUTA –MAIO/2019 

DATA DA 
COLETA 

LOCALIDADE / MANANCIAL 
COR 

(U.C.) 
TURBIDEZ 

(NTU) 
PH 

  
CLORETOS 

mg/L Cl 
DUREZA 

mg/L CaCO3 
FLUOR 
mg/L F- 

COLIFORMES 
TOTAIS 

(NMP/100ml) 

COLIFORMES 
E. COLI, 

(NMP/100ml) 

22/05/2019 BREJINHO DAS AMETISTAS/POÇO 15,00 3,00 5,43 3,33 18,22 0,08 AUSENTE AUSENTE 

22/05/2019 CAETITÉ / SANTARÉM 10,00 2,38 5,11 5,54 3,54 0,02 2098,00 5,10 

22/05/2019 CAETITÉ/MOITA DOS PORCOS 10,00 2,38 5,11 5,54 2,22 0,04 1119,90 6,30 

22/05/2019 CAETITÉ/PASSAGEM DAS PEDRAS 5,00 0,75 5,36 6,54 5,16 0,00 3448,00 13,40 

22/05/2019 GUANAMBI / CERAÍMA 600,00 80,30 5,45 15,20 70,30 0,55 2187,00 1,00 

09/05/2019 JULIÃO/RIO SÃO FRANCISCO 100,00 40,10 6,21 0,50 25,67 0,00 648,80 12,10 

  ANÁLISES DE ÁGUA BRUTA –JULHO/2019 

DATA DA 
COLETA 

LOCALIDADE / MANANCIAL 
COR 

(U.C.) 
TURBIDEZ 

(NTU) 
PH 

  
CLORETOS 

mg/L Cl 
DUREZA 

mg/L CaCO3 
FLUOR 
mg/L F- 

COLIFORMES 
TOTAIS 

(NMP/100ml) 

COLIFORMES 
E. COLI, 

(NMP/100ml) 

23/07/2019 BREJINHO DAS AMETISTAS/POÇO 5,00 0,70 6,07 8,11 39,76 0,01 AUSENTE AUSENTE 

23/07/2019 CAETITÉ / SANTARÉM 10,00 2,81 5,61 4,29 30,13 0,10 727,00 8,50 

23/07/2019 CAETITÉ/MOITA DOS PORCOS 10,00 2,57 5,87 5,72 25,89 0,06 490,00 44,30 

23/07/2019 CAETITÉ/PASSAGEM DAS PEDRAS 5,00 1,61 5,90 3,81 10,66 0,00 47,30 1,00 

23/07/2019 GUANAMBI / CERAÍMA 400,00 49,70 6,25 21,46 64,30 0,50 12033,00 <1,0 

17/07/2019 JULIÃO/RIO SÃO FRANCISCO 50,00 20,10 6,46 2,38 37,59 0,00 1119,90 1,00 

Fonte: Embasa, 2019.
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Tabela 89 – Resultados das análises da qualidade da água bruta dos mananciais que abastecem o SAA de Caetité, Brejinho das Ametistas, Maniaçu e 
Pajeú – Setembro e Novembro/2019 

ANÁLISES DE ÁGUA BRUTA –SETEMBRO/2019 

DATA DA 
COLETA 

LOCALIDADE / MANANCIAL 
COR 

(U.C.) 
TURBIDEZ 

(NTU) 
PH 

  
CLORETOS 

mg/L Cl 

DUREZA 
mg/L 

CaCO3 

FLUOR 
mg/L F- 

COLIFORMES 
TOTAIS 

(NMP/100ml) 

COLIFORMES 
E. COLI, 

(NMP/100ml) 

18/09/2019 BREJINHO DAS AMETISTAS/POÇO 5,00 0,99 6,49 8,11 39,76 0,08 AUSENTE AUSENTE 

18/09/2019 CAETITÉ / SANTARÉM 5,00 0,80 6,46 4,29 30,13 0,09 10,00 4,10 

18/09/2019 CAETITÉ/MOITA DOS PORCOS 10,00 2,78 6,87 5,72 25,89 0,05 4884,00 50,40 

18/09/2019 CAETITÉ/PASSAGEM DAS PEDRAS 5,00 2,08 6,43 3,81 10,66 0,01 3,00 <1,0 

18/09/2019 GUANAMBI / CERAÍMA 250,00 32,90 6,35 21,46 64,30 0,43 15531,00 <1,0 

02/09/2019 JULIÃO/RIO SÃO FRANCISCO 180,00 13,50 6,67 2,38 37,59 0,11 3255,00 58,30 

ANÁLISES DE ÁGUA BRUTA –NOVEMBRO/2019 

DATA DA 
COLETA 

LOCALIDADE / MANANCIAL 
COR 

(U.C.) 
TURBIDEZ 

(NTU) 
PH 

  
CLORETOS 

mg/L Cl 

DUREZA 
mg/L 

CaCO3 

FLUOR 
mg/L F- 

COLIFORMES 
TOTAIS 

(NMP/100ml) 

COLIFORMES 
E. COLI, 

(NMP/100ml) 

25/11/2019 BREJINHO DAS AMETISTAS/POÇO 5,00 0,84 5,85 8,11 39,76 0,06 AUSENTE  AUSENTE 

25/11/2019 CAETITÉ / SANTARÉM 50,00 8,96 5,61 4,29 30,13 0,10 1046,20 14,60 

25/11/2019 CAETITÉ/MOITA DOS PORCOS 30,00 6,71 5,81 5,72 25,89 0,04 8164,00 464,10 

  CAETITÉ/PASSAGEM DAS PEDRAS 0,00 0,00 0,00 3,81 10,66 0,00     

25/11/2019 GUANAMBI / CERAÍMA 450,00 52,10 6,52 21,46 64,30 0,34 1722,00 7,20 

07/11/2019 JULIÃO/RIO SÃO FRANCISCO 120,00 8,74 5,38 2,38 37,59 0,17 1203,30 4,10 

Fonte: Embasa, 2020. 
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Comparando os resultados das análises físico-químicas fornecidas pela Embasa com os 

limites apresentados para água doce Classe 2, observa-se que vários parâmetros 

apresentaram valores superiores ao estabelecido na Resolução Conama nº357/2005. O 

parâmetro cor dos mananciais Rio São Francisco e Barragem de Ceraíma estiveram em 

desconformidades em praticamente todos os meses analisados. O parâmetro turbidez no 

Rio São Francisco teve o limite máximo ultrapassado em janeiro, justificado pelo período 

de cheia no rio e de chuvas no norte de Minas e oeste da Bahia. 

Coliformes termotolerantes estiveram presentes, acima do valor máximo definido na 

norma, em todas as captações superficiais em pelo menos um dos períodos analisados. A 

barragem de Ceraíma registrou os maiores valores de Número Mais Provável (NMP) nos 

meses de julho e setembro quando ultrapassou mais de 12.000 NMP para cada 100 ml 

da amostra, quando o valor de referência estabelecido pela norma é de 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros.  

No que concerne o parâmetro bacteriológico analisado (E. Coli) todas as análises 

disponibilizadas pela Embasa estão abaixo do estabelecido pela Resolução Conama 

274/2000, que é de 800/100 mL. 

A definição da tecnologia de tratamento a ser adotada considerará a qualidade da água 

afluente à ETA e a observância de normas específicas de qualidade da água, como 

destacado no artigo 40 da referida Resolução. Isto porque seu enfoque está direcionado 

para o controle e vigilância da qualidade da água com o objetivo de diminuir os custos 

de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. 

8.2.5.2 Adução de Água 

Bruta e Tratada 

O sistema adutor de Caetité é composto por várias Adutoras de Água Bruta - AAB e 

Adutoras de Água Tratada – AAT, devido as diversas fontes de captação utilizadas 

conforme descritas no item 8.2.5.1. O Quadro 40 apresenta o detalhamento do sistema 

adutor em relação aos diâmetros e materiais da tubulação. Para melhor entendimento, 

os trechos foram separados conforme mananciais e sistemas de captação. 
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Quadro 40 - Sistema Adutor do SAA da sede do Município de Caetité/BA 

Trecho 
Tipo 

(AAB ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo 
de Uso 

Extensão 
(m) 

Regime 
(gravidade 

ou recalque) 

Nome do 
Manancial 

Rio São 
Francisco - 

EEAB 
AAB FoFo 600 5 anos 70 Recalque 

Rio São 
Francisco 

EEAB – ETA 
Julião 

AAB PRFV 600 5 anos 11.625 Recalque 
Rio São 

Francisco 

ETA - Guanambi AAT PRFV 600 5 anos 104.315 Recalque 
Rio São 

Francisco 
Açude Ceraíma/ 
ETA Guanambi 

AAB FºFº 400 N.I.* 580 Gravidade 
ETA SIA 

Guanambi 
ETA 

Ceraíma/CP3 
AAT FºFº 400 N.I.* 16.165 Recalque 

ETA SIA 
Guanambi 

ETA 
Ceraíma/CP3 

AAT DEFºFº 400 N.I.* 17.250 Gravidade 
ETA SIA 

Guanambi 
CP3/ETA 

Caetité 
AAT DEFºFº 300 N.I.* 5.038 Gravidade 

ETA SIA 
Guanambi 

Trecho 
Tipo 

(AAB ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo 
de Uso 

Extensão 
(m) 

Regime 
(gravidade 

ou recalque) 

Nome do 
Manancial 

Moita dos 
Porcos/ CX. 

reunião 
Santarém 

AAB FºFº 150 N.I.* 200 Recalque 
Moita dos 

Porcos 

Moita dos 
Porcos/ CX. 

reunião 
Santarém 

AAB DEFºFº 150 N.I.* 3460 Recalque 
Moita dos 

Porcos 

Moita dos 
Porcos/ CX. 

reunião 
Santarém 

AAB DEFºFº 100 N.I.* 631 Recalque 
Moita dos 

Porcos 

Trecho 
Tipo 

(AAB ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo 
de Uso 

Extensão 
(m) 

Regime 
(gravidade 

ou recalque) 

Nome do 
Manancial 

Santarém/ETA 
Caetité 

AAB FºFº 250 N.I.* 2066 Recalque Santarém 

Santarém/ETA 
Caetité 

AAB FºFº 200 N.I.* 680 Recalque Santarém 

Santarém/ETA 
Caetité 

AAB FºFº 150 N.I.* 2000 Recalque Santarém 

Trecho 
Tipo 

(AAB ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo 
de Uso 

Extensão 
(m) 

Regime 
(gravidade 

ou recalque) 

Nome do 
Manancial 

Passagem das 
Pedras/ETA 

Caetité 
AAB FºFº 300 N.I.* 4316 Gravidade 

Passagem das 
Pedras 

Passagem das 
Pedras/ETA 

Caetité 
AAB FºFº 250 N.I.* 6179 Gravidade 

Passagem das 
Pedras 

N.I.* AAT PVC 75 N.I.* 1202 Recalque ETA Caetité 

N.I.* AAT DEFºFº 150 N.I.* 971 Recalque ETA Caetité 

N.I.* AAT FºFº 300 N.I.* 545 Gravidade ETA Caetité 
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Trecho 
Tipo 

(AAB ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo 
de Uso 

Extensão 
(m) 

Regime 
(gravidade 

ou recalque) 

Nome do 
Manancial 

N.I.* AAT FºFº 250 N.I.* 2309 Gravidade ETA Caetité 

N.I.* AAT FºFº 200 N.I.* 1431 Gravidade ETA Caetité 

N.I.* AAT FºFº 150 N.I.* 500 Gravidade ETA Caetité 

N.I.* AAT DEFºFº 250 N.I.* 1056 Gravidade ETA Caetité 

N.I.* AAT DEFºFº 200 N.I.* 1694 Gravidade ETA Caetité 

N.I.* AAT DEFºFº 150 N.I.* 249 Gravidade ETA Caetité 

*Não informado. 
Fonte: Embasa, 2019. 

Salienta-se que as adutoras de água bruta e água tratada do SIAA do Algodão não são de 

uso exclusivo do Município de Caetité e atendem a outros municípios da região. Os 

quadros (Quadro 41, Quadro 42 e Quadro 43) apresentam as estruturas de adução 

dos sistemas de abastecimento de água dos distritos de Pajeú do Vento, Maniaçu e 

Brejinho das Ametistas 

Quadro 41 - Sistema Adutor do SAA do Distrito de Pajeú do Vento – Caetité/BA 

Trecho 
Tipo  

(AAB ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo de 

Uso 
Extensão 

(m) 

Regime 
(gravidade 

ou 
recalque) 

Nome do 
Manancial 

ETA do 
algodão/Pajeú 

dos Ventos 
AAT  

PRFV 
DEFºFº 

200  N.I.* 8314,15  Recalque 
 Rio São 

Francisco 

ETA do 
algodão/Pajeú 

dos Ventos 
 AAT PVC F°F°  200 N.I.*  121,52  Recalque 

 Rio São 
Francisco 

ETA do 
algodão/Pajeú 

dos Ventos 
 AAT 

F°F° 
BLUTOP 

 110 N.I.*  13240 Recalque  
 Rio São 

Francisco 

ETA do 
algodão/Pajeú 

dos Ventos 
 AAT 

PVC 
DEFºFº  

 110 N.I.*  10271,18  Recalque 
 Rio São 

Francisco 

*Não informado. 
Fonte: Embasa, 2019. 
 

Quadro 42 - Sistema Adutor do SAA do Distrito de Maniaçu – Caetité/BA 

Trecho 

Tipo 
(AAB 

ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo 
de Uso 

Extensão 
(m) 

Regime 
(gravidade 

ou 
recalque) 

Nome do 
Manancial 

Açude Ceraíma/ 
ETA Guanambi 

AAB FºFº 700 N.I.* 50 Recalque 
Açude 

Ceraíma 
Açude Ceraíma/ 
ETA Guanambi 

AAB FºFº 400 N.I.* 580 Gravidade 
Açude 

Ceraíma 

ETA Ceraíma/CP3 AAT FºFº 400 N.I.* 16165 Recalque 
ETA SIA 

Guanambi 

ETA Ceraíma/CP3 AAT DEFºFº 400 N.I.* 17250 Gravidade ETA SIA 
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Trecho 

Tipo 
(AAB 

ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo 
de Uso 

Extensão 
(m) 

Regime 
(gravidade 

ou 
recalque) 

Nome do 
Manancial 

Guanambi 

CP3/ETA Caetité AAT DEFºFº 300 N.I.* 5038 Gravidade 
ETA SIA 

Guanambi 
ETA 

Caetité/elevatória 
Maniaçu 

AAT DEFºFº 150 N.I.* 581 Gravidade 
ETA SIA 

Guanambi 

ETA 
Caetité/elevatória 

Maniaçu 
AAT FºFº 150 N.I.* 6240 Gravidade 

ETA SIA 
Guanambi 

ETA 
Caetité/elevatória 

Maniaçu 
AAT DEFºFº 150 N.I.* 18160 Recalque 

ETA SIA 
Guanambi 

Elevatória 
Maniaçu/Distrito 

Maniaçu 
AAT DEFºFº 100 N.I.* 2000 Recalque 

ETA SIA 
Guanambi 

*Não informado. 
Fonte: Embasa, 2019. 
 

Quadro 43 - Sistema Adutor do SAA do Distrito de Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

Trecho 

Tipo  
(AAB 

ou 
AAT) 

Material 
DN 

(mm) 
Tempo 
de Uso 

Extensão 
(m) 

Regime 
(gravidade 

ou 
recalque) 

Nome do 
Manancial 

Vazão 
(L/s) 

POÇO 
/BREJINHO  

AAB  PVC 75  N.I.*  370  RECALQUE  POÇO 15 8,7M³/H 

*Não informado. 
Fonte: Embasa, 2019. 

Segundo a Embasa (2020), essas adutoras de água bruta e tratada existentes encontram-

se em bom estado de conservação e não apresentam problemas. 

8.2.5.3 Recalque 

O sistema de abastecimento da sede do Município de Caetité possui 6 estações 

elevatórias de água bruta (EEAB) e 8 estações elevatórias de água tratada (EEAT). A 

grande quantidade de dispositivos na rede advém tanto da topografia acidentada da 

cidade quanto das distâncias dos vários mananciais utilizados. As tabelas (Tabela 90 e 

Tabela 91) apresentam a descrição das estações elevatórias/estrutura de elevação da 

sede e dos distritos atendidos pela Embasa no Município de Caetité. 
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Tabela 90 - Descrição dos dispositivos de elevação do SAA da sede de Caetité/BA  
Tipo (EEAB/ 

EEAT/ 
Booster) 

Nome do 
Manancial / 

ETA  

Operação 
(automatizada/
com operador) 

Vazão 
(m³/h

) 

Altura Manométrica 
(mca) 

Quantidade 
CMB Existente 

Coord. Geográficas 
Potência 

(CV) 

EEAB 
Moita dos 

Porcos - CSP 
Automatizada/ 
Programador 

70 20 02 
LAT. 14,1688055555556 
LONG. 42,5216083333333 

05 

EEAB 
Moita dos 

Porcos 
Automatizada/ 
Programador 

70 92 02 
LAT. 14,1683694444444 
LONG. 42,5211027777778 

40 

EEAB Santarém 
Automatizada/ 
Programador 

140 130 01 
LAT. 14,1350361111111 
LONG. 42,5279527777778 

150 

EEAB Santarém 
Automatizada/ 
Programador 

68 126 01 
LAT. 14,13505833 
LONG. 42,5279916666667 

60 

EEAB Santarém 
Automatizada/ 
Programador 

40 10 01 N.I.*  11 

EEAT  São Vicente   Com operador 65 78 02 N.I.*  25 

EEAT  Alto do Cristo  Com operador 30 130 02 N.I.*  40 

EEAT 
Bosque do 

Jacaraci 
Com operador - - - 

LAT. 14,0721694444444 
LONG. 42,4877333333333 

- 

EEAB Ceraíma/ETA Com operador 740 17 01 
LAT. 14,2825138888889 
LONG. 42,6822222222222 

75 

EEAT EEAT 01 Automatizada 305 128 03 
LAT. 14,285075 
LONG. 42,6873138888889 

250 

EEAT EEAT 02 Automatizada 325 104 03 
LAT. 14,2638638888889 
LONG. 42,6857638888889 

200 

EEAT EEAT 03 Automatizada 281 128 03 
LAT. 14,2507027777778 
LONG. 42,6571305555556 

250 

EEAT EEAT 04 Automatizada 273 163 03 
LAT. 14,1259527777778 
LONG. 42,4130416666667 

300 

EEAT EEAT 05 Automatizada 273 176 03 
LAT. 14,2009388888889 
LONG. 42,5598472222222 

300 

*Não informado. 
Fonte: Embasa, 2020 
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Tabela 91 - Descrição dos dispositivos de elevação do SAA dos Distritos de Caetité/BA 

Fonte: Embasa, 2020. 

SAA DO DISTRITO DE MANIAÇU 

Tipo (EEAB/ 
EEAT/ 

Booster) 

Nome do 
Manancial / 

ETA  

Operação 
(automatizada/co

m operador) 

Vazão 
(m³/h) 

Altura Manométrica 
(mca) 

Quantidade CMB 
Existente 

Coord. Geográficas Potência (CV) 

EEAB Ceraíma ETA Com operador 740 17 01 
LAT. 14,2825138888889 
LOG. 42,6822222222222 

75 

EEAT EEAT1 Automatizada 305 128 03 
LAT. 14,285075 
LOG. 42,6873138888889 

250 

EEAT EEAT2 Automatizada 325 104 03 
LAT. 14,2638638888889 
LOG. 42,6857638888889 

200 

EEAT EEAT3 Automatizada 281 128 03 
LAT. 14,2507027777778 
LOG. 42,6571305555556 

250 

EEAT EEAT4 Automatizada 273 163 03 
LAT. 14,1259527777778 
LOG. 42,4130416666667 

300 

EEAT EEAT5 Automatizada 273 167 03 
LAT. 14,2009388888889 
LOG. 42,5598472222222 

300 

EEAT EEAT Maniaçu Automatizada 25 93 03 
LAT. 13,87525 
LOG. 42,4142361111111 

25 

SAA DO DISTRITO DE PAJEÚ DO VENTO 

Tipo (EEAB/ 
EEAT/ 

Booster) 

Nome do 
Manancial / 

ETA  

Operação 
(automatizada/co

m operador) 

Vazão 
(m³/h) 

Altura Manométrica 
(mca) 

Quantidade CMB 
Existente 

Coord. Geográficas Potência (CV) 

EEAT 
EEAT 03 São 

Francisco 
Com operador 6,6 65 02 

LAT. 14.025929 
LOG.  42.706885 

80 

SAA DO DISTRITO DE BREJINHO DAS AMETISTAS 

Tipo (EEAB/ 
EEAT/ 

Booster) 

Nome do 
Manancial / 

ETA  

Operação 
(automatizada/co

m operador) 

Vazão 
(m³/h) 

Altura Manométrica 
(mca) 

Quantidade CMB 
Existente 

Coord. Geográficas Potência (CV) 

EEAB 
Caixa de 
reunião 

COM OPERADOR 09 08 01 
LAT.14,2647111111111 
LONG. 42,52243333333 

05 
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De acordo com a Embasa (2020), os principais problemas apresentados nas estações 

elevatórias dos sistemas de abastecimento da sede de Caetité e do distrito de Maniaçu 

são: queda de energia elétrica e falhas na automação no sistema das elevatórias EEAT01, 

EEAT02, EEAT03, EEAT04 e EEAT05, Sentido Guanambi/Caetité. 

No SAA de Pajeú do Vento e Brejinho das Ametistas os principais problemas também 

estão relacionados a queda de energia elétrica. Desgaste de rotores e conjunto 

motobomba e desgaste do sistema anti-golpe nas elevatórias são problemas comuns a 

todos os sistemas de elevação operados pela Embasa na sede e nos distritos. 

Na Figura 157 estão de algumas das estruturas de elevação dos SAA do Município de 

Caetité. 

Figura 157 – Estações elevatórias de água do SAA do Município de Caetité/BA 

 
EEAT 04 - Sede  

 
EEAT Pajeú do Vento 

 
EEAT Maniaçu 

 
EEAT 02 – SIAA do Algodão 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.5.4 Tratamento  

O tratamento de água do SAA de Caetité é composto por duas estações de tratamento de 

água do tipo convencional, ETA Guanambi e ETA Julião, em que as fases do processo são: 

coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Nenhuma dessas 
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estações possui sistema de tratamento do lodo gerado na lavagem dos filtros e nos 

decantadores, ocorrendo apenas o reaproveitamento da água. A ETA Humberto 

Vilasboas Ledo, que compõe a estrutura local do SAA de Caetité, é do tipo Clarificador de 

Contato – Filtro Russo (Clarificação, Desinfecção, Fluoretação e Correção de pH) e que 

trata da água captada nos mananciais locais: Barragens Moita dos Porcos, Santarém e 

Passagem de Pedras, além da captação subterrânea. 

O distrito de Brejinho das Ametistas possui um sistema de Caixa de Reunião, onde se 

realiza simples desinfecção e fluoretação, tem capacidade para tratar a produção total 

dos poços.  

O Quadro 44 apresenta o resumo das características das ETAs que atendem o sistema 

de abastecimento da sede e dos distritos atendidos pela Embasa. 

Quadro 44 – Resumo das características das ETAs – Caetité/BA 

Nome da 
ETA 

Tipo da ETA 
Horas de 
operação

/ dia 

Localização 
e Coord. 

Geográficas 

Tipo de 
Tratamento 

Capacida
de 

Nominal 

Etapas do 
Tratamento 

de Água 

Tipo de 
Tratam
ento do 

lodo 

Nº de 
Filtros 

Paulo 
Humberto 
Vilasboas 

Ledo 

Clarificador 
(Filtro 
Russo) 

18 

LAT. -
14,06361111 
LONG. – 
42,51611111 

Filtração 
Direta, 

Coagulação. 
280m³/h 

Clarificação, 
Desinfecção, 
Fluoretação, 
Correção de 

pH (água 
Superfície) 

Leito de 
Secagem 

4 

ETA 
Guanambi 

Convencional 15 

LAT. – 
14,28468889 
LONG. – 
42,68722222 

Convencional 
1.080m³/

h 

Floculação, 
Decantação, 

Filtração, 
Desinfecção. 

Não 
Possui 

4 

ETA 
Julião 

Convencional N.I* 

LAT. – 
14,29149722 
LONG. – 
43,67594444 

Convencional, 
Fluoretação 

1.730m³/
h 

Floculação, 
Decantação, 

Filtração, 
Desinfecção. 

Não 
Possui 

12 

Fonte: Embasa, 2020. 

A ETA Guanambi, localizada nas coordenadas geográficas 14°17'5.44"S e 42°41'14.21"O, 

recebe água bruta da barragem de Ceraíma, possui capacidade nominal de tratamento 

de 1.080 m³/h, no entanto, atualmente só opera com 285 m³/h. Via de regra seu regime 

de operação é de 15 hrs por dia. 

O tratamento de água do Rio São Francisco é do tipo convencional. A água captada do 

manancial é aduzida até a Estação de Tratamento de Água de Julião, localizada nas 

coordenadas geográficas latitude 14°17'27.07"S e longitude 43°40'6.96"O, no município 

de Malhada, próximo à subestação da Coelba. A ETA dista em torno de 55 km da sede 
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municipal de Palmas de Monte Alto. Na Figura 158, é apresentada a visão geral da ETA 

de Julião em imagem por satélite. Em tempo, ressalta-se que a EEAT 1 está situada no 

mesmo local da ETA. 

Figura 158 - Visão geral das infraestruturas da ETA Julião 

 
Legenda: 1- guarita; 2 - subestação de energia elétrica; 3 - RAP de contato; 4 - EEAT 1; 5 - RHO; 6 - RAP de 
reaproveitamento da água de lavagem; 7 - concentradores de lodo; 8 - casa de desidratação do lodo; 9 - casa 
de química e laboratório; 10 - escritório e alojamento; 11 - tanques de armazenamento de sulfato de 
alumínio líquido; 12 - entrada da água bruta; 13 - floculadores; 14 - REL de reaproveitamento; 15 - 
decantadores; 16 - filtros. 

           Fonte: Google Earth, 2020. 

Segundo a Embasa (2020), a ETA de Julião possui uma capacidade nominal de 1.730 

m³/h, operando em regime de 20 horas ao dia para atender todo o SIAA de Algodão, 

inclusive cidades/localidade não abastecidas pelo SIAA Guanambi, quais sejam: 

Malhada, Julião, Iuiu, Palmas de Monte Alto, Mutans, Matina, Pajeú do Vento. Aos 

sábados, domingos e feriados, inclusive, a estação pode funcionar 24 horas ao dia. No 

entanto, ela opera abaixo da sua capacidade máxima, pois a vazão atual de 300 L/s 
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(equivalente a 1.080 m³/h) já é suficiente para atender todas as localidades. Para medir 

a vazão de entrada da ETA é utilizado o vertedor de fluxo livre – calha Parshall (Figura 

159) –, promovendo também a mistura rápida. 

Figura 159 - Calha Parshall da ETA do SIAA de Algodão/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

As etapas realizadas na ETA são: coagulação, floculação, decantação, filtração, 

desinfecção e fluoretação. O floculador (Figura 160) opera hidraulicamente com 192 

compartimentos para garantir maior rendimento do processo. Nele, há aplicação de 

polímero para auxiliar na remoção da matéria orgânica da água bruta e adequá-la ao 

parâmetro de cor, turbidez e sólidos totais, em conformidade à legislação de 

potabilidade vigente (Portaria da Consolidação n° 5/2017, do MS). Todavia, na visita 

diagnóstica, foi informado que a aplicação de corretor de pH, coagulante e polímero não 

tem sido requerida, diante da análise da água captada. 
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Figura 160 - Floculadores da ETA do SIAA de Algodão/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Posteriormente, a água passa pelo processo de sedimentação, que conta com 18 

decantadores de fluxo laminar (Figura 161). A frequência de limpeza dessas estruturas 

é bimestral, enquanto a descarga é feita quatro vezes ao dia (Embasa, 2020). 

Figura 161 - Decantadores da ETA do SIAA de Algodão/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Dessa etapa, segue-se para a filtração (Figura 162). A ETA conta com 12 filtros – 6 

unidades de cada lado – e sua limpeza é feita por compressão, utilizando o modo de 

contracorrente com auxílio de um reservatório elevado (Figura 163). Como informado 
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pelos operadores da estação de tratamento, cada filtro leva cerca de 6 minutos para ser 

lavado, com demanda de 81 m³ de água para essa atividade. Depois, esse volume é 

encaminhado até o reservatório de reaproveitamento (Figura 164), sendo direcionado 

posteriormente para a entrada da ETA, junto à água bruta. 

Figura 162 - Filtros da ETA do SIAA de Algodão/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

Figura 163 - Reservatório elevado na ETA do SIAA de Algodão/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Figura 164 - Estruturas de tratamento do lodo pós limpeza dos filtros na ETA do SIAA do 
Algodão/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os dois reservatórios de reaproveitamento de lavagem de filtro têm capacidade 200 m³, 

enquanto que os concentradores de lodo, 500 m³ cada um. No entanto, durante a visita 

técnica, foi informado que a casa de desidratação de lodo está fora de operação. Sobre 

esse fato, a Embasa (2020) reportou que já iniciaram os trâmites para a compra da BAG 

geotêxtil, cuja função é reduzir o teor de umidade dos resíduos provenientes do lodo, 

favorecendo seu descarte. 

A ETA Guanambi, localizada nas coordenadas 14°17'5.44"S e 42°41'14.21"O, recebe 

água bruta da barragem de Ceraíma, possui capacidade nominal de tratamento de 1.080 

m³/h, no entanto, atualmente só opera com 285 m³/h. Via de regra seu regime de 

operação é de 15 h por dia. A Figura 165 apresenta as infraestruturas existentes na ETA 

Gunambi e a Figura 166 os sistemas de floculadores e decantadores da referida estação 

de tratamento de água. 
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Figura 165 – Visão geral das infraestruturas da ETA Guanambi/BA 

 
Legenda: 1- guarita; 2 - subestação de energia elétrica; 3 – calha parshall; 4 – armazenamento de sulfato de alumínio 
em pó; 5 - floculação; 6 - decantação; 7 - filtração; 8 - desinfecção; 9 - EEAT; 10 - REL de reaproveitamento; 11 - 
subestação 

Fonte: Google Earth, imagem de 2019. 

Figura 166 – ETA Guanambi (Ceraíma) – Floculação e decantação 

 
   Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Salienta-se que na ETA Guanambi está em operação diária: 2 (dois) conjuntos 

floculadores com 60 (sessenta) blocos; 10 (dez) decantadores, apesar do conjunto de 20 

(vinte) unidades e 4 filtros em funcionamento. O coagulante utilizado é o sulfato de 

alumínio líquido e na desinfecção, cloro gasoso. Ressalta-se que a análise da água é 

realizada de 2 em 2 horas. 

Já a ETA Humberto Vilasboas Ledo, também conhecida como ETA Caetité, localizada nas 

coordenadas geográficas 14° 3'49.37"S e 42°30'58.68"O” W (Figura 167 e Figura 168), 

recebe água bruta das captações superficiais locais e opera com filtros russos. Possui 

capacidade para tratar 280 m³/h, e opera atualmente com 234 m³/h em média 18 horas 

por dia. 

Figura 167 – Visão geral das infraestruturas da ETA Caetité/BA 

 
Legenda: 1- Filtro russo; 2 – RAP de contato; 3 – Casa de Química; 4 – Laboratório Regional; 5 – Tanque de 
reaproveitamento; 6 – Tanque de armazenamento de Sultato; 7 – Sistema de desidratação de lodo; 8 - 
Almocharifado;  

 Fonte: Google Earth, imagem de 2019. 
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Figura 168 – ETA Humberto Vilasboas Ledo (ETA Caetité) 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

Das três ETA’s em operação para atender ao SAA de Caetité, a ETA Humberto Vilasboas é 

a que apresenta maiores problemas estruturais seja por falta de manutenção preventiva 

ou degradação devido ao tempo de uso dos equipamentos. Um dos filtros russos estava 

desativado no dia da visita de campo, ocorrida em setembro de 2020, mas ambos 

possuem os mesmos problemas estruturais: corrosão nas estruturas metálicas do 

guarda-corpo, concreto com trincas e deposição salina na base e laterais dos filtros. A 

Figura 169 apresenta esta e outras evidências das não conformidades no estado de 

conservação das unidades. 

Figura 169 – Desconformidades e estado de conservação de unidades da ETA Caetité/BA 

 
Deposição salina na parede lateral do filtro russo 

 
Armazenamento inadequado de produtos 
químicos 
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Má conservação no tanque de reaproveitamento Ferrugem nas estruturas metálicas da casa de 
química 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Em Brejinho das Ametistas, em função da captação subterrânea e pelas características 

da água do poço, o tratamento ocorre por simples desinfecção e fluoretação na caixa de 

reunião localizado na coordenada geográfica Latitude -14,26444444 e Longitude -

42,52222222 (Figura 170). O sistema produtor opera em média 18 horas por dia e a 

capacidade nominal é a mesma capacidade de produção dos poços. A água distribuída 

em Maniaçu é advinda da ETA Guanambi, enquanto a população de Pajeú do Vento é 

atendida pela ETA Julião. 

O SAA de Pajeú do Vento possui sistema de bomba dosadora para recloração no 

reservatório apoiado de distribuição localizados na saída para Caetité Km02. O mesmo 

ocorre no SAA de Maniaçu cuja água recebe recloração na EEAT06 de modo a garantir 

potabilidade da água distribuída. 

Figura 170 – Caixa de Passagem do SLA de Brejinho das Ametistas, onde ocorre o tratamento de 
água por desinfecção e fluoretação – Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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A estrutra do SLA de Brejinho das Ametistas é relativamente nova e está em bom estado 

de conservação. 

Os produtos químicos, utilizados no tratamento, e quantidade anual por produto em 

cada estação de tratamento são informados no Quadro 45. 

Quadro 45 – Quantitativos anuais dos produtos químicos utilizados no tratamento de água do SAA 
do Município de Caetité/BA 

Produtos Químicos 
ETA 

Caetité 
ETA  

Guanambi 
ETA Julião 

(Sistema do Algodão) 

SLA Brejinho (Simples 
Desinfecção, 
Fluoretação) 

Dicloro 2.725Kg - - - 

Sulfato de Alumínio Líquido 1.864Kg 55.500Kg 316.442Kg - 

Sulfato Sólido - 2.375kG - - 

Ácido Fluossilícico 60 Litros - 26.020 Litros 86KG 

Clorogás - 6.582Kg 19.350Kg - 

Hipoclorito de Cálcio - - - 136,68KG 

OBS: ETA do Julião (Algodão) e ETA de Ceraíma: Quantidade informada: total utilizado no tratamento em 
todo o Sistema Integrado. 
Fonte: Embasa, 2020. 

No sistema de bomba dosadora para recloração de Pajeú do Vento são gastos, em média, 

38,5KG de Dicloro por ano, enquanto em Maniaçu o sistema de recloração consome 

anualmente cerca de 64,98Kg de Hipoclorito de Cálcio. A Figura 171 mostra os cilindros 

de cloro gasoso utilizados no tratamento de água que atende ao município de Caetité. 

Figura 171 - Cilindros de cloro gás na ETA Julião e ETA Guanambi (Ceraíma) 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A lavagem dos filtros ocorre com frequência variada em cada uma das estações de 

tratamento. Na ETA de Caetité os 04 filtros são lavados de forma ascendente utilizando 
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água do reservatório, em um volume médio de 250m³/por lavagem com frequência de 

01 lavagem por mês. 

A ETA do Julião, por sua vez, os 12 filtros são lavados em contracorrente, com auxílio de 

compressor, por meio de carga hidráulica de um reservatório elevado. O volume médio 

de água utilizado nas lavagens é de 81 m³/por lavagem e a duração média é de 6 

minutos em cada filtro.  

Os 4 filtros da ETA de Ceraíma também são lavados em contracorrente, com auxílio de 

compressor. O volume médio de água utilizado nas lavagens é de 202 m³/por lavagem e 

a duração média é de 5 minutos em cada filtro. 

Atualmente, o sistema de tratamento do lodo na ETA de Julião não está em operação 

(Figura 172) e na ETA Guanambi (Ceraíma) não existe nenhum sistema implantado, de 

acordo com a Embasa encontra-se em andamento elaboração de projeto para 

contratação de obra com a finalidade de construir sistema de reaproveitamento dos 

efluentes de processos da ETA Guanambi.  

O lodo proveniente das unidades, após secagem, é lançado no solo ao lado da própria 

estação de tratamento. 

Figura 172 – Sistema de tratamento de efluentes inoperante da ETA Julião – Malhada/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os principais problemas apresentados nas ETA’s são: proliferação de algas (água fora do 

padrão) na ETA Caetité no período chuvoso; ausência de sistema de desidratação de 
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lodo na ETA do Julião e ausência de sistema de reaproveitamento dos efluentes de 

processos e desidratação de lodo na ETA Guanambi (Ceraíma). 

Nos laboratórios das ETAs (Figura 173) são realizadas análises de turbidez pós 

filtração, cor, flúor, cloro residual livre, pH, coliformes e Escherichia coli. No caso da ETA 

de Caetité apenas os parâmetros cor, turbidez, PH, cloro são analisados, e o laboratório 

regional instalado no próprio município realizam as demais análises. Os equipamentos 

existentes são: colorímetro, turbidímetro, pHmetro, fluorímetro e comparador de cloro. 

Figura 173 - Laboratório regional localizado na ETA Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.5.5 Reservação 

Atualmente, estão em operação 09 reservatórios apoiados (RAD) na sede de Caetité; 1 

RAD no Distrito de Pajeú do Vento; 04 reservatórios elevados (REL) no Distrito de 

Maniaçu e 1 RAD e 1 REL no Distrito de Brejinho das Ametistas. A maior capacidade 

total de reservação se encontra no SAA de Caetité com 1.170 m³. A Figura 174 

apresenta alguns dos reservatórios do município e a Tabela 92 apresenta as 

características desses reservatórios  
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Figura 174 –Reservatórios apoiados e elevados dos sistemas de abastecimento do Município de 
Caetité/BA 

RAP Alto do Cristo RAP’s Bosque do Jacaraci 

RAP São Vicente RAP 01 - Observatório 

RAP 02 - Observatório RAP Igrejinha 

RAP 01 ETA Caetité RAP Pajeú do Vento 
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RAP 01 Brejinho das Ametistas RAP 02 Brejinho das Ametistas 

 
REL Maniaçu RAP 02 ETA Caetité 

 
REL Lagoa de Dentro  REL Lagoa de Fora 

  Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Tabela 92 – Características dos reservatórios dos sistemas de abastecimento de água do Município de Caetité/BA 
SAA de Caetité 

Reservatório 
Tipo 

(EL/AP) 
Capacidade 

(m³) 
Cota 

Terreno (m) 
Cota Fundo 

(m) 
NA máx. 

(m) 
Forma Material Localização e Coordenada Geográfica 

ETA de Caetité AP 200 940 941,6 945,6 Circular Concreto 
Endereço: Rodovia Caetité – Guanambi KM 04 
Latitude 14,093730556 Longitude 42,57525278 

ETA de Caetité AP 300 927,5 927,5 930,5 Circular Concreto 
Endereço: Rodovia Caetité – Guanambi KM 04 
Latitude 14,093730556 Longitude 42,57525278 

Bosque do 
Jacaraci 

AP 20 N.I* N.I* N.I* Circular Fibra 
Endereço: Rua Jerusalém Latitude 14,078725 
Longitude 42,49316666667 

Bosque do 
Jacaraci 

AP 20 N.I* N.I* N.I* Circular Fibra 
Endereço: Rua Jerusalém Latitude 14,078725 
Longitude 42,4931666666667 

Alto do Cristo AP 200 986 985,5 989,5 Circular Concreto 
Endereço: Rua Ver. Olímpio C. Junior Latitude 
14,0802388889 Longitude 42,494919445 

São Vicente AP 150 950 949,4 952,61 Circular Concreto 
Endereço: AV III   - Lot São Vicente Latitude 
14,0770194444444 Longitude 42,49419444 

Igrejinha AP 300 875,5 874,9 878,3 Circular Concreto 
Endereço: Rua do Cruzeiro Latitude 14,0627556 
Longitude 42,48785555556 

Observatório AP 250 881,5 881,3 884,4 Circular Concreto 
Endereço: Rua Josué Manoel Do Nascimento 
Latitude 14,07216944 Longitude 42,487733 

Observatório AP 100 880,7 880,7 883,1 Circular Concreto 
Endereço: Rua Josué Manoel Do Nascimento 
Latitude 14,07216944 Longitude 42,487733 

SAA do Distrito de Pajeú dos Ventos 

01 AP 50 N.I* N.I* N.I* Circular Concreto 
Saída para Caetité KM02 Latitude 14,026102778 
Longitude 42,7068083333333 

SAA do Distrito de Maniaçu 

Maniaçu EL 150 N.I* N.I* N.I* Circular Concreto 
Rua: Rua Teodolino Alves Frota Latitude 
14,8377888888889 Longitude 42,38175 

EEAT EL 08 N.I* N.I* N.I* Circular Fibra Latitude 13,875252778 Longitude 42,41418056 

Lagoa de 
Dentro 

EL 
10 N.I* N.I* N.I* Circular Fibra Latitude 13,87043889 Longitude 42,425755556 
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Lagoa de Fora EL 10 N.I* N.I* N.I* Circular Fibra Latitude 13,862725 Longitude 42,4388694444 

SAA do Distrito de Brejinho das Ametistas 

ETA AP 50 931 931 934 Circular Concreto Latitude 14,256302778 Longitude 42,52295556 

Caixa de 
reunião 

EL 10 N.I* N.I* N.I* Circular Fibra Latitude 14,26471111 Longitude 42,52243333 

Fonte: Embasa, 2020. 
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Seguindo as diretrizes fixadas na Norma NBR 12217/11 - Projeto de reservatório de 

distribuição, calcula-se o volume de reservação como um terço da demanda diária da 

população abastecida, considerando o coeficiente de segurança K1 de 20%, referente ao 

dia de maior consumo no ano. Assim, temos: 

 

Onde: 

• V – Volume de reservação, em m³; 

• Q – Demanda de água da população, em m³/hab.dia; 

• K1 – Coeficiente de máxima vazão diária, considerando 1,2 (ou 20%); 

• P – População abastecida, em hab. 

Temos: 

 

Como resultado, obtém-se um volume de reservação demandado para a sede do 

Município de Caetité é de 864,5 m³, ou seja, abaixo do volume disponível atualmente que 

é 1.170 m³, indicando necessidade de ampliação. Para as sedes distritais, a Tabela 93 

apresenta o volume de reservação demandado e o volume de reservação disponível. 

Apenas a sede do distrito de Brejinho das Ametistas apresentou um volume de 

reservação atual menor que o demandado. 

Tabela 93 – Demanda e capacidade atual de reservação nas sedes distritais do município de 
Caetité/BA 

Sedes distritais 
Volume de reservação 

demandado (m³) 
Volume de reservação 

demandado (m³) 

Brejinho das 
Ametistas 

66,5 60 

Pajeú do Vento 25,1 50 
Maniaçu 56,8 150 

                             Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.5.6 Distribuição 

A Tabela 94 mostra dados do Snis da extensão total da rede de água e extensão por 

ligação. Observa-se que nos últimos 5 anos a extensão total aumentou quase 74 km e 

quanto a extensão de rede por ligação, também ocorreu aumento progressivo no 

período analisado. Esse indicador mede o adensamento horizontal ou a distância média 
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entre as ligações. É extremamente relevante para contextualizar a universalização, pois 

um baixo adensamento horizontal exige maiores investimentos para disponibilizar a 

rede de água à população (ARIS, 2015). 

Tabela 94 – Extensão da rede água – Caetité/BA 

Ano 
AG005 - Extensão da 

rede de água (Km) 
IN020_AE - Extensão da rede de 

água por ligação 

2015 154,26 14,01 

2016 156,12 13,48 

2017 209,35 15,13 

2018 211,27 16,90 

2019 227,88 16,96 

                Fonte: SNIS, 2020. 

A Tabela 95 apresenta extensão da rede de distribuição por diâmetro, conforme 

informações da Embasa. Salienta-se, no entanto, que não foram computados neste 

levantamento a extensão da rede do SIAA do Algodão desde sua captação. 

Tabela 95 - Extensão da rede de distribuição por diâmetro – Caetité/BA 

SAA de Caetité 

DN (mm) Material Extensão (m) 

20 PVC  2801  

25 PVC  783 

32 PVC  125 

50 PVC  3424 

60 PVC  88600 

75 PVC  6149 

85 PVC 4702 

100 PVC 6978 

110 PVC 11647 

150 PVC 7420 

160 PVC 4893 

200 DEFOFO 3962 

250 DEFOFO 4018 

300 DEFOFO 542 

Subtotal: 146.044  

SAA de Maniaçu 

DN (mm) Material Extensão (m) 

60 PVC 8330 

Subtotal: 8.330 

SAA de Pajeú do Vento 

DN (mm) Material Extensão (m) 

60 PVC 7528  

Subtotal: 7.528  

SAA de Brejinho das Ametistas 
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DN (mm) Material Extensão (m) 

32  PVC 430  

60  PVC  4552 

75  PVC  120 

110  PVC  970 

Subtotal: 6.072  

TOTAL GERAL  167.974 m 

Fonte: Embasa, 2020. 

A Embasa não possui dados quanto a pressão máxima e a mínima verificadas nas redes 

dos SAA’s operados por ela no município de Caetité. Estima-se que a pressão na rede 

varia entre 6 a 80 mca. Na sede do município, as localidades onde se registram baixa 

pressão são: Bairro Rancho Alegre; Bairro Observatório (Rua Plínio de Lima); Parte do 

Bairro Ovídio Teixeira (Travessas José Bonifácio e Osvaldo de Andrade).  Por sua vez, as 

localidades onde se registram alta pressão são: Avenida Dácio Oliveira, Rua José Joaquim 

de Oliveira, Rua Armindo Soares (Bairro Rancho Alegre), Rua Cap. João Fraga 

(Loteamento Village Caetité), Travessa Idalino B. da Silva (Bairro Observatório) e Rua 12 

de Outubro. 

No SAA de Brejinho das Ametistas, a Rua do Morro e uma parte da Rua Caetité são as 

zonas de baixa pressão, enquanto a Rua João Pessoa é a zona de pressão elevada. A 

Embasa informa que não há zonas com pressões diferentes nos sistemas de 

abastecimento dos distritos de Maniaçu e Pajeú do Vento. 

De acordo com a Resolução nº 002/2017 da Agersa, a prestadora deverá assegurar 

pressão dinâmica mínima de 10 mca (dez metros de coluna de água) – equivalente a 100 

kPa – e pressão estática máxima de 50 mca (cinquenta metros de coluna de água) – 

equivalente a 500 kPa –, referidos ao nível do eixo da respectiva via pública, em 

qualquer ponto da rede de distribuição de água. Comparando os resultados ocorridos 

em Caetité, com os limites fixados na citada resolução, tem-se que a pressão estática 

máxima está muito acima da fixada e a pressão estática mínima também vem sendo 

descumprida. 

Segundo a Embasa (2019), o município de Caetité realiza manobras para o 

abastecimento de água, com equipe em campo. Outros problemas são a baixa capacidade 

das linhas-tronco da rede e a dificuldade de abastecimento dos pontos elevados. 
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No que concerne as áreas de ligações clandestinas, essas são tratadas sistematicamente 

pela área comercial e operacional, que realiza o combate e a retirada das mesmas em 

áreas de invasão ou executa extensão de rede e regularização da ligação.  

8.2.5.7 Plano de 

Contingência 

O Município de Caetité não possui nenhum plano de contingência para a componente 

abastecimento de água, independentemente do prestador de serviços. A inexistência de 

plano setorial de abastecimento de água, comumente produzido pela Embasa, corrobora 

para a falta de planejamento para contornar eventuais ocorrências e emergências nos 

sistemas de abastecimento de água do município. 

8.2.6 Visão Geral dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 

Enquanto a Embasa abastece toda a sede do município, as sedes dos distritos de Pajeú 

do Vento e Brejinho das Ametistas, além da sede do distrito de Maniaçu e algumas 

comunidades rurais deste distrito, os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 

(SSAA) são responsáveis por abastecer o distrito de Caldeiras e todas as demais 

localidades da zona rural. 

Segundo a Resolução de Consolidação nº 5/2017, Anexo XX, artigo 5º, inciso VII, os SSAA 

são uma “modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com 

captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização”.  

A implantação dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) existentes 

em Caetité foi realizada, em sua maioria, pela Companhia de Engenharia Hídrica e 

Saneamento da Bahia (Cerb), no Programa Água Para Todos. Há ainda sistemas 

implantados pela INB – Indústrias Nucleares do Brasil, CODEVASF e outros pelo Poder 

Público Municipal com recursos próprios. A operação dos mesmos é de responsabilidade 

do Poder Público Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos. 

Em todas as localidades a operação do sistema é realizada por um representante local, 

designado e contratado pelo Poder Público Municipal ou ainda pela própria comunidade 
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beneficiada. Essas pessoas são responsáveis por ligar e desligar a bomba que recalca 

água para os reservatórios de distribuição, manusear os registros de manobra, se 

existirem, e levar à secretaria responsável solicitações de reparo. Em nenhuma 

localidade existe cobrança pela água distribuída. 

Durante as visitas técnicas foram visitadas 23 localidades rurais a fim de diagnosticar a 

situação de abastecimento de água, além da sede do distrito de Caldeiras, que também 

possui SSAA. Dos sistemas visitados, cerca de 75% dos SSAA’s estão em operação e 25% 

destes estão inativos ou parcialmente ativos, como mostra o Quadro 46 e a Tabela 96.  

Quadro 46- Existência e situação dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água das 
Localidades Rurais de Caetité/BA 

Localidade 
Existência de Sistema 

Simplificado de 
Abastecimento de Água 

Situação do 
Sistema 

Motivo da inativação 

Caldeiras Sim Ativo  

Sambaíba Sim 
Parcialmente 

ativo 
Filtro redutor de ferro (Filtro 

Russo) desativado 

Cuba Sim Ativo  

Maracujá Sim Ativo  

Lagoa de Dentro Sim Ativo  

Barra de Caetité Sim Inativo 
Poço secou e dessalinizador sem 

manutenção 

Vereda Suja Sim Ativo  

Adutora do 
Pinga/Sistema INB 

Sim Ativo  

São Simão Sim 
Parcialmente 

ativo 
Conflito entre usuários 

Angico da Formosa Sim Ativo  

Alagoas/Formosa I Sim Ativo  

Formosa II Sim 
Parcialmente 

ativo 
Ausência de eletrificação do 

sistema 

Malhada Sim Inativo Poço secou 

Lagoa da 
Pedra/Contendas 

Sim Ativo  

Angico-Carrapato e 
Passagem de Areia 

Sim Ativo  

Lagoa da Venda Sim Ativo  

Lagoa do Davi Sim Ativo  

Tanque do Governo Sim Ativo  

Passagem do Limoeiro Sim Ativo  

Tigre Sim Inativo 
Poço vandalizado e 

dessalinizador sem manutenção 

Pirajá Sim Ativo  
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Localidade 
Existência de Sistema 

Simplificado de 
Abastecimento de Água 

Situação do 
Sistema 

Motivo da inativação 

Barrinha I e 
II/Barbatimão 

Sim Ativo  

Barreira II e Lagoa 
Azul 

Sim Ativo  

Povoado de Santa 
Luzia 

Sim Ativo  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

Tabela 96- Quantidade de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água visitados ativos e 
inativos – Caetité/BA 

Quantidade de 
Sistemas Visitados 

Quantidade de 
Sistemas 

Existentes (%) 
Sistemas ativos  

Sistemas 
inativos  

Parcialmente ativo 

24 100% 75% 12,5% 12,5% 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

Os sistemas inoperantes correspondem a 12,5%% dos sistemas visitados, ou seja, 03 

localidades. Desses, dois estão desativados devido a vazão do poço ter secado e o 

terceiro houve vandalismo na estrutura, danificando desde as instalações elétricas até a 

bomba. Os sistemas parcialmente ativos, atualmente abastecem a poucas residências, 

estão nessas condições devido à ausência de instalação elétrica, filtro removedor de 

ferro com problemas operacionais e o outro não opera em sua totalidade por conflitos 

de uso, conforme será explicado na descrição do sistema. 

Com relação a qualidade da água fornecida pelos sistemas simplificados de 

abastecimento de água em operação ou operando parcialmente, 66,67% das localidades 

visitadas a considera de boa qualidade, 23,81% é considerada de qualidade ruim e 

apenas 9,52% consideram a água com qualidade ótima (2 localidades, sendo uma com 

captação em nascentes), como pode ser observado no Quadro 47 e Tabela 97.  

As localidades que declararam má qualidade da água, tem seu sistema simplificado 

abastecido com água bruta de poços salinos ou com excesso de ferro. 

Quadro 47 - Qualidade da Água dos Sistemas Simplificados nas localidades de Caetité/BA 
Localidade Qualidade da água  

Caldeiras Boa  

Sambaíba Ruim/Excesso de ferro 
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Localidade Qualidade da água  

Cuba Ruim/Excesso de ferro 

Maracujá Boa 

Lagoa de Dentro Boa 

Barra de Caetité Não se aplica 

Vereda Suja Ruim/Salina 

Adutora do Pinga/Sistema 
INB 

Ótima 

São Simão Boa 

Angico da Formosa Ruim/Salina 

Alagoas/Formosa I Boa 

Formosa II Boa 

Malhada Não se aplica 

Lagoa da 
Pedra/Contendas 

Boa 

Angico-Carrapato Boa 

Lagoa da Venda Boa 

Lagoa do Davi Boa 

Tanque do Governo Boa 

Passagem do Limoeiro Boa 

Tigre Não se aplica 

Pirajá Boa 

Barrinha I e 
II/Barbatimão 

Ruim/Salina 

Barreira II e Lagoa Azul Boa 

Povoado de Santa Luzia Ótima 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

Tabela 97- Qualidade da água dos Sistemas Simplificados ativos ou parcialmente ativos – 
Caetité/BA 

Qualidade da água Boa Ruim Ótima  

Total 66,67% 23,81% 9,52% 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

Quanto aos usos (Quadro 48), aqui classificados em: 

• Primário: Destinada ao consumo humano; 

• Secundário: Destinadas a outras atividades domésticas, exceto consumo; 

• Terciário: Destinada a lavagem e dessedentação animal. 
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Tem-se que a água do sistema simplificado é de uso primário em 14 localidades, 

representando 58,33%. Nas localidades em que se registrou uso primário e secundário 

representando 29,17%, sete ao total, sendo que em cinco delas a água é considerada 

ruim (Tabela 98). Nestes casos, devido à ausência de dessalinizadores ou filtros 

removedores de ferro o uso primário ocorre preferencialmente por meio das cisternas 

de captação de água de chuva, mas quando esta se acaba no período das secas, a 

população sem alternativas precisa fazer uso desses sistemas para consumo.  

Quadro 48- Uso e qualidade dos Sistemas Simplificados – Caetité/BA 
Localidade Uso da água Qualidade da água  

Caldeiras Primário Boa  

Sambaíba Primário e Secundário Ruim/Excesso de ferro 

Cuba Primário e Secundário Ruim/Excesso de ferro 

Maracujá Primário Boa 

Lagoa de Dentro Primário Boa 

Barra de Caetité - Não se aplica 

Vereda Suja Primário e Secundário Ruim/Salina 

Adutora do Pinga/Sistema 
INB 

Primário Ótima 

São Simão Primário Boa 

Angico da Formosa Primário e Secundário Ruim/Salina 

Alagoas/Formosa I Primário Boa 

Formosa II Primário Boa 

Malhada - Não se aplica 

Lagoa da 
Pedra/Contendas 

Primário 
Boa 

Angico-Carrapato Primário Boa 

Lagoa da Venda Primário Boa 

Lagoa do Davi Primário Boa 

Tanque do Governo Primário Boa 

Passagem do Limoeiro Primário Boa 

Tigre - Não se aplica 

Pirajá Primário Boa 

Barrinha I e 
II/Barbatimão 

Primário e Secundário Ruim/Salina 

Barreira II e Lagoa Azul Primário e Secundário Boa 

Povoado de Santa Luzia Primário e Secundário Excelente 

     Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Tabela 98- Uso da água dos Sistemas Simplificados Visitados – Caetité/BA 

Uso da água Primário 
Primário e 
secundário 

Não se aplica ou 
sem informação 

Total de localidades 14 7 3 

Total (%) 58,33% 29,17% 12,50% 

  Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

De maneira geral, os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água das localidades 

de Caetité, possuem uma estrutura constituída por uma captação de água subterrânea 

com um poço tubular, uma casa de bomba, reservatórios apoiados ou elevados a 

depender da topografia local e rede de distribuição. Com exceção de alguns sistemas que 

possuem Dessalinizadores ou Filtros Russos Pressurizados (FRP), os demais não 

possuem nenhum tipo de tratamento. 

8.2.6.1 Sistema Simplificado de Abastecimento de Caldeiras 

A Figura 175 mostra o croqui do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 

(SSAA) do distrito de Caldeiras, que foi reestruturado em 2019 a partir de implantação 

de poço tubular executado pela CERB. 

Figura 175 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água de Caldeiras – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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O sistema de abastecimento de água do Distrito de Caldeiras era por meio de estruturas 

de barragem em uma região de afloramentos de água, próximo do atual sistema de 

captação. Com a redução gradativa do volume destas nascentes, após sucessivos 

períodos prolongados de estiagem, a estrutura de barramento foi então desativada como 

mostra a Figura 176. 

Figura 176 – Vista geral do antigo Sistema de Abastecimento de Água de Caldeiras – Caetité/BA 

 
               Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Atualmente o sistema é composto por captação superficial em uma série de pequenas 

nascentes, localizadas próximo a vila de Caldeiras (coordenada geográfica 13°37'54.89"S 

e 42°34'37.11"O) e ao antigo sistema de captação. Visando a ampliação do sistema, a 

CERB perfurou em 2019, equivocadamente, um poço bem ao lado das nascentes, o que 

tem alterado o volume de água antes aflorado. Esse sistema atende aproximadamente 

600 habitantes, sendo a demanda de 60 m³/dia (Figura 177). 

Figura 177 – Sistema de captação de água do SSAA de Caldeiras – Caetité/BA 

Estrutura de captação em nascentes Captação subterrânea por meio de poço 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.  
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As águas captadas nas nascentes e no poço tubular são direcionadas para uma caixa de 

reunião e, por meio de uma EEAA, são direcionadas para o único reservatório (elevado) 

do SSAA de onde é distribuída, sem nenhum tipo de tratamento, a população. A Figura 

178 apresenta o reservatório elevado, de capacidade de 10 m³, utilizado no sistema de 

distribuição da sede do distrito de Caldeiras. A Figura 179 mostra os chafarizes em 

operação na vila, que são utilizados pela população em geral e também para irrigação de 

jardins e outros serviços congêneres.  

Figura 178 – Reservatório elevado do sistema de abastecimento de Caldeiras – Caetité/BA 

 
                       Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Figura 179 – Chafarizes instalados na vila do Distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Próximo ao atual sistema de captação do SSAA do Distrito de Caldeiras há também um 

poço para captação de água para o abastecimento humano da comunidade de Sapé 

(Figura 180), que se reconhece como quilombolas, porém, ainda não conseguiram a 

certificação da Fundação Cultural Palmares. Funcionando a 15 anos, o poço da 

comunidade de Sapé abastece cerca de 30 famílias. 
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Figura 180 – Poço e estrutura de elevação do SSAA da Comunidade de Sapé – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os sistemas simplificados de abastecimento de água do Distrito de Caldeiras e da 

Comunidade de Sapé são operados pelo Poder Público Municipal e não há cobranças 

pelo uso da água. A água é considerada doce e de boa qualidade pelos residentes das 

duas localidades. A Figura 181 apresenta o mapa de localização dos principais pontos 

de interesse deste SSAA. 

Figura 181 – Estruturas do SSAA do Distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

 
Fonte: Imagens Google Earth, 2019. 

8.2.6.2 Sistema Simplificado de Abastecimento de Água de Sambaíba 
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O Sistema Simplificado de Abastecimento de água de Sambaíba atende a uma 

comunidade quilombola, de mesmo nome. Esse sistema é composto por 1 (uma) 

captação em poço, 1 filtro redutor de ferro do tipo russo pressurizado (FRP) e 1 

reservatório de capacidade de 10m³. A rede de adução é composta por tubulação de PVC 

de 50 mm e extensão de 84 m, enquanto a distribuição ocorre por meio de tubulação de 

75 mm de PVC (84 m) e de 50 mm em extensão total de 3.269 m. Esse sistema atende 

aproximadamente 266 habitantes desde 2012, sendo que todas as ligações domiciliares 

não possuem hidrômetros. O poço e a casa de bombas se localizam nas coordenadas 

geográficas 13°37'30.4"S e 42°42'19.2"O.  

O croqui desse SSAA é apresentado nos anexos deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

De acordo com o operador local e morador da comunidade, a vazão que o manancial 

oferece é capaz de encher o reservatório de 10 m³ em médio em torno de 2 horas. O 

operador também informou que incialmente a adutora passou a apresentar problemas, 

devido a instalação de pontos clandestinos de captação de água (derivações) na 

tubulação, com vistas a atender as demandas da população crescente, acarretando 

redução da pressão da água e, por consequência, comprometendo o abastecimento das 

residências contempladas pelo sistema. Assim sendo, foi instalada uma rede paralela 

com vistas a levar água para as famílias residentes mais distantes do ponto de captação e 

distribuição. 

Atualmente o filtro redutor de ferro (Figura 182) está desativado por problemas no 

registro, o que tem ocasionado a distribuição de água imprópria para consumo. A 

população de Sambaíba utiliza a água da rede apenas para usos secundários e para 

consumo são utilizadas as águas armazenadas nas cisternas de captação de água de 

chuva. 

Em Sambaíba, as cisternas de aproveitamento de água de chuva para consumo humano 

são do tipo plástico de capacidade de 16.000 l, doadas pelo Ministério da Integração 

Nacional, ou do tipo cisterna de placas de cimento, doadas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social (Figura 183). 
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Figura 182 – Visão geral do sistema de abastecimento de água do SSAA de Sambaíba – Caetité/BA 

 
Poço tubular 

 
Reservatório elevado 

 

Filtro redutor de ferro 
 

Adutora de Água Bruta 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Figura 183 – Cisternas de aproveitamento de água da chuva para consumo humano na comunidade 
quilombola de Sambaíba – Caetité/BA 

 
Cisterna de placas de cimento 

 
Cisterna de material plástico 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

O sistema carece de reparos nas instalações físicas, como a troca de trechos de 

tubulação. Além disso, é fundamental retomar as práticas operacionais das unidades que 

compõem o sistema de tratamento, a saber o filtro redutor de ferro. 

O filtro precisa ser periodicamente lavado, cuja frequência depende da vazão e da 

qualidade da água afluente à unidade. É fundamental inicializar as práticas operacionais, 

tal como a lavagem do filtro e consequente descarga de lodo. Em complemento, a casa de 

química precisa ser reativada, produtos químicos adquiridos e colocado à disposição de 

técnicos capacitados. Vale destacar que além da preocupação com a qualidade da água 

distribuída, é necessário atentar para a forma como essa água é manuseada nos 

domicílios.  

8.2.6.3 Sistema Simplificado de Abastecimento de Água da Comunidade de Cuba 

A comunidade rural do Cuba possui sistema simplificado de abastecimento de água 

implantado pela Cerb, em funcionamento desde 13 de setembro de 2010, abastecendo 

cerca de 72 habitantes. A captação é realizada em manancial subterrâneo e segue para o 

reservatório de distribuição por meio de uma adutora de PVC de 50 mm e com 850 m de 

extensão. A rede de distribuição com 2.232 m de extensão também é de material de PVC 

e com diâmetro da tubulação de 50 mm. 

O croqui desse sistema, assim como dos demais, é apresentado como ANEXO A, por meio 

do As Built desenvolvido pela CERB que projetou e implantou. 
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O poço utilizado (Figura 184) possui excesso de ferro, o que torna a água imprópria 

para o consumo humano e não há unidade de tratamento. Na comunidade foi perfurado 

por particulares um novo poço que produziu água com boa vazão e qualidade. Segundo 

técnico da Secretaria de Recursos Hídricos, o Poder Público Municipal de Caetité vem 

intermediando uma negociação junto ao proprietário para ativar este novo poço de 

forma comunitária, integrando ao sistema já implantado.  

O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

Figura 184 – Casa de bomba e poço do SSAA da Comunidade do Cuba - Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

O sistema de distribuição conta com dois reservatórios de 10.000 litros, como mostra a 

Figura 185. 
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Figura 185 – Reservatórios elevados do SSAA da Comunidade do Cuba - Caetité/BA 

  
        Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

8.2.6.4 Sistema Simplificado de Abastecimento de Água de Maracujá 

O SSAA do Maracujá integra o sistema integrado da Comunidade de Cabeça da Vargem e 

foi implantado pela CERB em 28 de março de 2015. A captação ocorre em manancial 

subterrâneo em poço perfurado pela CODEVASF e possui tubulação de PVC de 50 mm de 

diâmetro e comprimento de 2.510 m e está localizado nas coordenadas geográficas Lat. 

14°00'40"S e Long. 42°35'03.7"O.  

O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

O SSAA da Comunidade de Maracujá atende ainda a comunidade de Lagoa de Félix 

Pereira. O poço e a casa de bombas do sistema de abastecimento de água da comunidade 

de Cabeça da Vargem carecem de manutenção, dado o atual estado de conservação das 

estruturas. O reservatório elevado deste sistema nesta comunidade também apresenta 

problemas estruturais com aparente esmagamento da coluna e ferragem exposta, o que 

causa preocupação entre os residentes vizinhos a estrutura, como mostra a Figura 186. 
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Figura 186 – Visão geral do SSAA de Cabeça da Vargem, que integra o SSAA de Maracujá - 
Caetité/BA 

 
Poço tubular 

 
Casa de bombas 

 
Reservatório elevado 

 
Problemas estruturais nos pilares 

                    Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

O poço que abastece a comunidade de Maracujá e Lagoa de Félix Pereira possui vazão de 

12 m³/h e a demanda de abastecimento de água da comunidade é de 3,28 m³/dia. Na 

rede de distribuição para a comunidade de Maracujá há um reservatório apoiado de 

10m³, enquanto para Lagoa de Félix Pereira o abastecimento é feito por tomada direta 

na rede (Figura 187). 
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Figura 187 – Poço e RAP do SSAA de Maracujá - Caetité/BA 

Poço tubular - CODEVASF  RAP 10m³ 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.5 Sistema Simplificado de Abastecimento de Água de Lagoa de Dentro 

O Sistema Simplificado de Abastecimento de água de Lagoa de Dentro é composto por 1 

(uma) captação em poço e 2 reservatórios de capacidade de 10m³ cada. A adução é 

realizada por tubulação de PVC de 50 mm extensão de 1.554 m, enquanto a rede de 

distribuição tem em extensão total de 2.792 m em material similar a tubulação da 

adutora. Esse sistema atende aproximadamente 266 habitantes desde 2012, sendo que 

todas ligações domiciliares não possuem hidrômetros. O poço e a casa de bombas se 

localizam nas coordenadas geográficas 14°01'08.2"S e 42°32'02.0"O. 

O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

A estrutura de captação se encontra em bom estado de conservação, com o poço 

possuindo uma vazão, na época de perfuração, de 6,71 m²/h e profundidade de 90 

metros (Figura 188). 
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Figura 188 – Estrutura de captação do SSAA de Lagoa de Dentro - Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.6 Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Barra de Caetité 

O Sistema Simplificado de Abastecimento de água de Barra de Caetité era composto por 

1 (uma) captação em poço, 3 reservatórios de capacidade de 10m³ cada e ainda 1 

dessalinizador e 1 bebedouro para dessedentação animal. A rede de adução é composta 

por tubulação de PVC de 50 mm e extensão de 120 m, enquanto que a distribuição tem 

em extensão total de 390. Quando em funcionamento este sistema atendia 

aproximadamente 150 habitantes desde que havia sido instalado em setembro de 2015 

O croqui desse sistema está apresentado no ANEXO A. O poço, com vazão de abertura de 

2,59 m³/h, acabou secando e assim todo sistema de tratamento para remoção do 

excesso de salinidade da água deste poço foi desativado. 

Nas localidades onde a água disponível tem elevado teor de salinização, a Cerb costuma 

instalar aparelhos dessalinizadores, como foi o caso em Barra de Caetité (Figura 189), 

que através do processo de osmose reversa, retira o excesso de sais da água. Isso 

permite com que haja transformação da água imprópria para o consumo humano em 

água potável, viabilizando o aproveitamento de inúmeros poços salinizados (Figura 

190). 
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O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

Figura 189 – Dessalinizador do SSAA da Comunidade de Barra de Caetité que se encontra 
desativado atualmente - Caetité/BA 

 
                         Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Figura 190 – Poço e casa de bombas do SSAA da Comunidade de Barra de Caetité que se encontram 
desativados atualmente - Caetité/BA 

 
  Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Atualmente, a estrutura de distribuição deste SSAA ainda é utilizada para fornecer água 

por rede geral a comunidade de Barra de Caetité, no entanto, a captação agora ocorre em 

manancial superficial através de nascentes localizadas próximos ao povoado de Santa 

Luzia. Este sistema de abastecimento com captação em nascentes, que abarca a nova 

captação para abastecimento da comunidade de Barra de Caetité, será descrito no tópico 

8.2.6.24. 
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8.2.6.7 Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Vereda Suja 

O Sistema Simplificado de Abastecimento de água de Vereda Suja, implantado em 2013, 

é composto por 1 (uma) captação em poço, 3 (três) chafarizes e 1 (um) reservatório de 

capacidade de 10m³ (Figura 192). A rede de adução é composta por tubulação de PVC 

de 50 mm e extensão de 850 m, enquanto que a distribuição tem em extensão total de 

3019 m. O sistema atende aproximadamente 140 habitantes das Comunidades de 

Vereda Suja e Umburana.  

O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

Localizado na coordenada geográfica Lat. 14°01'08.2"S e Long. 42°32'02.0"o (Figura 

191), o poço possui águas salobras e profundidade de 110 m e uma vazão de perfuração 

de 1,4 m³/h. Devido a redução da vazão, um poço auxiliar foi implantado como reforço 

do volume captado 

Figura 191 – Poço tubular e casa de bomba do SSAA da Comunidade de Vereda Suja – Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Figura 192 – Reservatório elevado do SSAA da Comunidade de Vereda Suja ao lado do antigo 
prédio escolar – Caetité/BA 

 
                                   Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.8 Sistema Simplificado de Abastecimento Adutora do Pinga 

O Sistema Simplificado de Abastecimento de Água Adutora do Pinga é o maior do 

Município de Caetité, com os poços de maior vazão. São dois poços perfurados, um pelo 

Poder Público Municipal de Caetité com vazão de 13.600 l/h e o segundo implantado e 

operado pela INB - Indústrias Nucleares do Brasil com vazão de 40.000 l/h, e ambos 

localizados próximo ao outro com a estação de bombeio conjunta localizada na 

coordenada geográfica Lat. 13°50'18.40"S e Long. 42°28'55.3"O. A Figura 193 apresenta 

o croqui deste sistema. 

O Poço do sistema INB, PC137, é utilizado como manancial de captação de água bruta 

para distribuição de água para consumo humano das operações do exército brasileiro, 

do Poder Público Municipal e de ações socioambientais da própria estatal federal. 

Alguns poços da região de entorno da mina de urânio foram lacrados por determinação 

do IBAMA por conter elevados teores de radionuclídeos, como é o caso da Comunidade 

de Gameleira (Figura 194). Nestes casos, a empresa presta apoio na operação –pipa no 

município, utilizando o PC 137 como manancial de captação. 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

498 

Além da operação-pipa o poço da INB (PC 137) é responsável ainda pelo abastecimento 

de água das Comunidades de Quebra-braço e Fundo dos Morros, que possuem 2 

reservatórios de 20m³ cada. 
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Figura 193 – SSAA da Adutora do Pinga e Sistema INB Poço PC 137 – Caetité/BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

500 

A vazão total dos dois poços tubulares é de 53,6 m³/h, operando 8 h/dia de segunda a 

quinta e 4 h/dia às sextas e sábados, com a água considerada de excelente qualidade. 

Apenas o sistema da Adutora do Pinga atende aproximadamente 1.120 habitantes, 

sendo que todas ligações domiciliares não possuem hidrômetros e não há nenhum tipo 

de tratamento. Não há informações sobre o número de famílias beneficiadas pela 

operação carro-pipa do Exército, Poder Público Municipal e INB que são abastecidas 

exclusivamente por este manancial. Salienta-se que na operação carro-pipa do Exército 

são adicionadas pastilhas de cloro na água armazenada para desinfecção simples. 

Figura 194 – Comunidade de Gameleira com poço com alta concentração de radionuclídeos e 
localização da cava de mineração e planta industrial da INB – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.9 Sistema Simplificado de Abastecimento Água de São Simão 

O Sistema Simplificado de Abastecimento de água de São Simão é composto por 1 (uma) 

captação em poço e 1 reservatório de capacidade de 10m³. A rede de distribuição é 

composta por tubulação de PVC de 50 mm e extensão total de 3.240 m e foi projetado 

para atender cerca de 9 famílias quando implantado em 2014. O poço e a casa de 

bombas se localizam nas coordenadas geográficas 13°47'48.7"S e 42°32'10.7"O. 

O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 
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Cabe salientar que uma parte da Comunidade de São Simão não recebe a água deste 

SSAA devido a conflitos pelo uso do manancial. A família que detém a propriedade do 

poço alega que o mesmo pertence a eles, justificando que o poço foi perfurado pela 

Diocese de Caetité e doado a proprietária. Salienta-se, no entanto, que todo o sistema 

envolvendo a casa de bombas (Figura 195), a tubulação da rede de distribuição e o 

reservatório foram implantados pela CERB e visando atender a toda a comunidade. Por 

problemas na energia, e conflito pelo uso, o reservatório está desativado e o sistema 

atende basicamente a família e outras 4 residências que moram próximo. 

Figura 195 – Casa de Bombas e poço tubular da Comunidade de São Simão, que possui conflitos de 
uso – Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.10  Sistema Simplificado de Abastecimento Água do Povoado de Angico da 

Formosa 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Angico da Formosa é composto por 

1 (uma) captação em poço de águas salinizada, 1 (uma) unidade dessalinizador com 

chafariz eletrônico, 03 (Três) reservatórios de distribuição e 1 bebedouro para animal 

de grande porte. A rede adutora é composta por tubulação de PVC de DN de 50 mm e 

extensão de 560 m e tubulação de ferro galvanizado (FoGo) de DN de 2 polegadas e 

extensão de 66 m. A rede de distribuição é de PVC de 50 mm e 25 metros de extensão. O 

SSAA de Angico da Formosa foi projetado para atender cerca de 34 habitantes e foi 

implantado em 2015. O poço e a casa de bombas se localizam nas coordenadas 

geográficas Lat. 13°40'40.7"S e Long. 42°25'15.3"O. 
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O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

Devido a vazão e a forma de operação do sistema do chafariz eletrônico do 

dessalinizador (Figura 196), a população de Angico da Formosa é também abastecida 

com a água das cisternas de placa de cimento para captação de água de chuva e também 

por meio de carro pipa da operação carro-pipa do município. 

Figura 196 – Unidade dessalinizadora com chafariz eletrônico implantados pela CERB - SSAA de 
Angico da Formosa – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.11  Sistema Simplificado de Abastecimento de Água de Alagoas I e II e Formosa 

I 

O sistema simplificado de abastecimento de água das comunidades Alagoas I e II, 

também conhecida como Alagoas de Cima e Alagoas de Baixo, e Formosa I atendem 

também outras comunidades como Elefante, Formosa, Encruzilhada e parte da 

comunidade do tabuleiro. O sistema atende aproximadamente 320 habitantes, sendo 

que todas ligações domiciliares não possuem hidrômetros e não há nenhum tipo de 

tratamento. O sistema é composto por 1 (um) poço tubular, (2) dois reservatórios 

elevados, sendo um de 20.000 l e outro de 10.000 l, e 1 (um) chafariz público. O poço 

possuía vazão de 12.000 l/h quando foi instalado pelo Poder Público Municipal em 
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parceria com a CERB, mas logo em seguida a vazão reduziu para 5m³/h e atualmente 

estima-se ser menor ainda.  

A Figura 197 apresenta o croqui do SSAA das Comunidades Alagoas I e II e Formosa I. E 

a Figura 198 apresenta as estruturas deste sistema de abastecimento. 

Figura 197 – Croqui do SSAA Alagoas I e II e Formosa I – Caetité/BA 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Figura 198 – Estruturas do SSAA Alagoas I e II e Formosa I – Caetité/BA 

Poço tubular e casa de bombas RED 20 m³ 

 
RED 10 m³ Chafariz público 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.12  Sistema Simplificado de Abastecimento de Água de Formosa II 

O sistema simplificado de abastecimento de água da comunidade de Formosa II foi 

implantado em 2019 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba – CODEVASF, projetado para atender a 50 famílias. No entanto, por falta de 

energização elétrica do sistema o mesmo opera por meio de um gerador que alimenta a 

bomba de 1,0 cv e, por isso, fornece água apenas para cerca de 10 famílias que moram 

próximo ao poço tubular (Figura 199). 

Figura 199 – Poço tubular e casa de bomba movido a gerador do SSAA Formosa II – Caetité/BA 

 
            Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A CODEVASF repassou o SSAA de Formosa II o Poder Público Municipal de Caetité, por 

meio de termo de transferência de responsabilidade e não há previsão de quando o 

sistema será concluído. 

8.2.6.13  Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Malhada 

O sistema simplificado de abastecimento de água da Comunidade Quilombola de 

Malhada implantado pela CERB era composto por 1 (uma) captação em poço, que 

atualmente se encontra desativado por ter exaurido todo o manancial (Figura 200). O 
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croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

O SSAA da Comunidade Quilombola de Malhada possui uma adutora com tubulação de 

PVC de 75 mm (55 m de extensão) e de 50 mm (1.401 m de extensão). Já o sistema de 

distribuição possui 2.048 m de extensão de tubulação de PVC de DN 50 mm. Como o 

sistema foi desativado, uma parte da população abriu poços particulares profundos (80 

a 120 m), com pouca vazão, e de águas salinas, enquanto que outros são abastecidos por 

operações do carro-pipa do Poder Público Municipal de Caetité ou do Exército. 

Figura 200 – SSAA desativado na Comunidade Quilombola de Malhada – Caetité/BA 

 
            Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.14  Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Lagoa da Pedra/Contendas 

O sistema simplficado de abastecimento de água da Comunidade de Lagoa da Pedra é 

composto por 1 (um) poço tubular e 1 (um) reservatório apoiado de 10.000 l. O poço se 

localiza nas coordenadas geográficas Lat. 13°48'31.8"S e 42°18'54.4"O, na comunidade 

denominada de Barreiro, mas que atende exclusivamente as comunidades de Lagoa da 

Pedra e Contendas.  O sistema atende aproximadamente 264 habitantes, sendo que 

todas ligações domiciliares não possuem hidrômetros e não há nenhum tipo de 

tratamento. A Figura 201 apresenta o croqui deste sistema e a Figura 202 mostra as 

respectivas estruturas do SSAA. 
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Figura 201 – Croqui do SSAA de Lagoa de Pedra e Contendas – Caetité/BA 

 
 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

Figura 202 – Poço e RAP do SSAA de Lagoa de Pedra e Contendas – Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.15  Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Angico/Carrapato e 

Passagem de Areia 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Angico/Carrapato atende a própria 

comunidade, de mesmo nome, e ainda o mesmo manancial é utilizado para abastecer 

outro SSAA na Comunidade de Passagem de Areia. No SSAA Angico/Carrapato esse 

sistema é composto por 1 (uma) captação em poço e 2 (dois) reservatórios de 

capacidade de 10m³ cada. O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste 

diagnóstico, por meio de As Built desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este 

sistema. 
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A rede de distribuição do SSAA de Angico Carrapato é composta por tubulação de PVC de 

50 mm e extensão de 2.950 m. O Poder Público Municipal instalou no ano de 2020 uma 

estação elevatória de água bruta (EEAB) para ampliar o sistema e perfurou novo poço (Q 

de perfuração: 15m³/h), tendo em vista que o instalado pela CERB em 2013 estava com 

vazão insuficiente (Q de perfuração: 1,26m³/h). 

A rede de adução do SSAA de Passagem de Areia é composta por tubulação de PVC de 50 

mm e extensão de 1.401 m, enquanto que a distribuição ocorre por meio de tubulação de 

75 mm de PVC (7.974 m) e de 50 mm em extensão de 195 m. Os SSAA’s de 

Angico/Carrapato e Passagem de Areia, que dividem o mesmo manancial de captação de 

água, atende aproximadamente 301 habitantes, sendo que todas ligações domiciliares 

não possuem hidrômetros. O poço da CERB se localiza nas coordenadas geográficas 

13°53'56,5"S e 42°19'41.1"O. A Figura 203 apresenta a estrutura destes sistemas. 

Figura 203 – Croqui do SSAA de Angico/Carrapato e Passagem de Areia – Caetité/BA 

 
Poço tubular 

 
RED 10 m³ e EEAB 

 
REL 10 m³ Angico/Carrapato 

 
RED 20m³ Passagem de Areia 

 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Na comunidade de Passagem de Areia I ainda possui um outro poço, instalado pela 

CADEVASF, para atender algumas residências dispersas da comunidade que não pôde 

ser comtemplada pela rede do SSAA de Passagem de Areia/Angico/Carrapato por 

estarem distantes. Por falta de eletrificação, o sistema opera com placa solar fotovoltaica 

que bombeio a água do poço (Q=1m³/h) e distribui por uma pequena rede instalada 

(Figura 204). 

Figura 204 – Poço operado com energia solar na Comunidade de Passagem de Pedra I 

 
        Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.16  Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Lagoa da Venda/Venda e 

Mata 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Lagoa da Venda atende a uma 

comunidade, de mesmo nome, e ainda as localidades de Venda e Mata. Esse sistema é 

composto por 1 (uma) captação em poço e 2 reservatórios de capacidade de 10m³ cada. 

A rede de adução é composta por tubulação de PVC de 50 mm e extensão de 1.220 m, 

enquanto que a distribuição ocorre por meio de tubulação de 50 mm de PVC e extensão 

total de 2.752. Esse sistema atende aproximadamente 120 habitantes desde 2017, sendo 

que todas ligações domiciliares não possuem hidrômetros. O poço e a casa de bombas se 

localizam nas coordenadas geográficas 13°55'57.87"S e 42°26'3.12"O (Figura 205). 
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O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

Uma parte da Comunidade de Venda e parte da Comunidade de Mata recebe água da 

Adutora do Algodão (SIAA do Algodão) por meio da EEAT de Maniaçu, operada pela 

Embasa. No entanto, alguns moradores se tornaram resistentes a aderir ao 

abastecimento de água fornecido pela Embasa porque este sistema simplificado de 

Lagoa da Venda atende a estas comunidades sem nenhum tipo de cobrança pelo 

consumo ou controle de vazão, ainda que seja distribuída água bruta sem nenhum tipo 

de tratamento.  

Figura 205 – Poço, casa de bombas e RED do SSAA de Lagoa da Venda/Venda/Mata – Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.17  Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Lagoa do Davi e 

Cachoeirinha 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Lagoa do Davi atende a uma 

comunidade, de mesmo nome, e ainda a localidade de Cachoeirinha. Esse sistema é 

composto por 1 (uma) captação em poço tubular e 1 reservatório de capacidade de 

10m³. A rede de adução é composta por tubulação de PVC de 50 mm e extensão de 932 

m, enquanto que a distribuição ocorre por meio de tubulação de 50 mm de PVC e 

extensão total de 772. Esse sistema atende aproximadamente 126 habitantes desde 

2013, sendo que todas ligações domiciliares não possuem hidrômetros. O poço, de vazão 

de 6,71 m³/h, e a casa de bombas se localizam nas coordenadas geográficas 

13°58'03.2"S e 42°26'54.5"O (Figura 206). 
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O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. 

Este é outro sistema que também poderia ser abastecido pela adutora da Embasa, tendo 

em vista que a mesma se localiza ao lado da rodovia Caetité/Maniaçu. Por conta dos 

custos, a população preferiu continar com o acesso a água bruta tendo em vista que não 

há nenhum tipo de cobrança pela oferta de água distribuída pelo sistema simplificado 

operado pelo Poder Público Municipal. A vazão de abertura do poço é de 6,71 m³/h e há 

algumas residências e ocupações muito próximas da casa de bomba com fossas 

rudimentares como solução para os esgotos domésticos. O terreno em frente à casa de 

bombas foi ocupado e o acesso bloqueado, o que se torna um impedimento em caso de 

necessidade de acesso de transporte para manutenção da bomba de sucção. 

Figura 206 – Poço e RAD do SSAA de Lagoa do Davi/Cachoeirinha – Caetité/BA 

  
 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.18  Sistema Simplificado de Abastecimento Água do Povoado de Tanque do 

Governo 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Tanque do Governo é composto por 

1 (uma) captação em poço tubular e 1 reservatório de capacidade de 10m³. A rede de 

adução é composta por tubulação de PVC de 50 mm e extensão de 184 m, enquanto a 

distribuição ocorre por meio de tubulação de 50 mm de PVC em extensão total de 8.953, 

sendo umas das maiores redes de distribuição dos sistemas aqui apresentados. No 

entanto, o sistema atende aproximadamente 222 habitantes desde 2012, sendo que 

todas ligações domiciliares não possuem hidrômetros. O que justifica a grande extensão 
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da rede de distribuição é que os domicílios são dispersos no território da comunidade. O 

croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. O poço e a casa de 

bombas se localizam nas coordenadas geográficas 13°59'39.1"S e 42°28'7.2"O (Figura 

207). 

A casa de bombas está em péssimas condições e o proprietário do terreno vizinho ao 

poço tubular (e que também operada o sistema) utiliza o sistema elétrico, por meio de 

ligação clandestina, para alimentar um triturador forrageiro de sua propriedade. O 

sistema, projetado para atender cerca de 222 habitantes, vem sofrendo constantes 

intermitências com o rápido crescimento populacional, sobretudo devido a construção 

de casas de veraneio que, só nos últimos anos, aumentou cerca de 100 novas residências, 

aumentando assim a demanda hídrica do sistema. 

Figura 207 – Casa de bomba do SSAA de Tanque do Governo em péssimas condições de 
conservação e atendendo a outros interesses particulares – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.19  Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Passagem do Limoeiro 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Passagem do Limoeiro é composto 

por 1 (uma) captação em poço, 1 filtro redutor de ferro do tipo russo pressurizado (FRP) 

e 1 reservatório de capacidade de 10m³. A rede de adução é composta por tubulação de 

PVC de 50 mm e extensão de 300 m, enquanto que a distribuição ocorre por meio de 

tubulação de 50 mm de PVC com extensão total de 2.230 m. O croqui desse SSAA é 
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apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built desenvolvido pela 

CERB que projetou e implantou este sistema. 

Esse sistema atende aproximadamente 58 habitantes desde 2012, sendo que todas 

ligações domiciliares não possuem hidrômetros. O poço e a casa de bombas se localizam 

nas coordenadas geográficas 14°03'09.0"S e 42°39'45.9"O (Figura 208). 

Figura 208 – Estruturas do SSAA de Passagem do Limoeiro – Caetité/BA 

Poço tubular e casa de bomba 

RED de 10 m³ Filtro Redutor de Ferro do tipo FRP 

     Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.20 Sistema Simplificado de Abastecimento Água das Comunidades de Tigre e 

Tanquinho de Aroeira 

O sistema simplificado de abastecimento de água das Comunidades de Tigre e 

Tanquinho de Aroeira é composto por 1 (uma) captação em poço, 2 (dois) 

dessalinizadores, sendo um em cada comunidade e 3 (três) reservatórios de capacidade 
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de 10m³ em cada comunidade. O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste 

diagnóstico, por meio de As Built desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este 

sistema. 

A rede de adução é composta por tubulação de PVC de 75 mm e extensão de 3.862 m, 

enquanto que a distribuição ocorre por meio de tubulação de 50 mm de PVC em 

extensão total de 150 m. Esse sistema atende aproximadamente 498 habitantes desde 

2012. O poço, de vazão de 6,83 m³/h, se localiza nas coordenadas geográficas 

14°04'03.4"S e 42°46'10.2"O (Figura 209). Na semana que antecedeu a visita de campo 

para diagnósticos das estruturas em 18 de agosto de 2020, o poço foi totalmente 

vandalizado incluindo a destruição de toda a parte elétrica. Não há conhecimento de 

quem destruiu o sistema de captação, o poço é isolado e distante das residências e não 

há nenhum tipo de controle de acesso. Assim, todo o sistema de abastecimento por meio 

de dessalinizadores com chafarizes automáticos nas comunidades de Tigre e Tanquinho 

de Aroeiras estavam desativados (Figura 210). 

Figura 209 – Dessalinizadores do SSAA das Comunidades de Tigre e Tanquinho de Aroeira – 
Caetité/BA 

 
Dessalinizador I – Tigre 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e 
Consultoria, 2020. 

 
Dessalinizador II – Tanquinho de Aroeira 
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Figura 210 – Poço vandalizado do SSAA das Comunidades de Tigre e Tanquinho de Aroeira – 
Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.21  Sistema Simplificado de Abastecimento de Água do Pirajá 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Pirajá é composto por 1 (uma) 

captação em poço tubular, 1 reservatório apoiado de distribuição (RAD) de 20 m³ e 1 

reservatório elevado de capacidade de 10m³. A rede de adução é composta por 

tubulação de PVC de 50 mm e extensão de 402 m, enquanto que a distribuição ocorre 

por meio de tubulação de 50 mm de PVC (6.897 m) e de Ferro Galvanizado (FG) de 2 

polegadas em extensão de 8 m. O poço e os reservatórios ficam do lado esquerdo da BR 

030 sentindo Guanambi, enquanto que a comunidade do Pirajá fica do lado direito e por 

isso o uso da tubulação de ferro galvanizado para passar pela rodovia abaixo do nível do 

solo por meio de um furo direcional. 

Esse sistema atende aproximadamente 340 habitantes desde 2013, sendo que todas 

ligações domiciliares não possuem hidrômetros. O croqui desse SSAA é apresentado no 

ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built desenvolvido pela CERB que projetou e 

implantou este sistema. O poço e a casa de bombas se localizam nas coordenadas 

geográficas 14°05'09.4"S e 42°33'34.2"O (Figura 211). 
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O aumento do número de residências na região de Pirajá, sobretudo com casas de 

veraneio de moradores da zona urbana do distrito sede de Caetité, tem contribuído 

muito com o aumento significativo da demanda hídrica. O que tem gerado grande 

explotação do recurso subterrâneo. 

Figura 211 – Estruturas do SSAA de Pirajá – Caetité/BA  

  
 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.22  Sistema Simplificado de Abastecimento Água de Barrinha I e II e 

Barbatimão 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Barrinha I e II e Barbatimão é 

composto por 1 (uma) captação em poço tubular, 08 caixas de registro para manobra do 

sistema filtro redutor de ferro do tipo russo pressurizado (FRP) e 1 reservatório de 

distribuição com capacidade de 20m³. A rede de adução é composta por tubulação de 

PVC de 60 mm (extensão de 930 m) e de 75 mm com extensão de 930 m, enquanto que a 

distribuição ocorre por meio de tubulação DN 75 mm de PVC (4,975 m) e DN 60 mm 

(3.455) em extensão total de 8.430 m. Esse sistema atende aproximadamente 198 

habitantes desde 2016, sendo que todas ligações domiciliares não possuem 

hidrômetros.  

O croqui desse SSAA é apresentado no ANEXO A deste diagnóstico, por meio de As Built 

desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. O poço e a casa de 

bombas se localizam na coordenada geográfica 14°06'36.2"S e 42°24'42.2"O (Figura 

212). 
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A qualidade da água é considerada ruim pela população beneficiada por ser salobra. O 

SSAA de Barrinha I e II e Barbatimão teve um orçamento aproximado de R$ 284.720,21 

tendo como referência o ano de 2016. Utilizando a calculadora do Banco Central, o valor 

corrigido para 2020, por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), é de R$ 

325.999,89. 

Figura 212 – Poço e casa de bomba do SSAA de Barrinha I e II e Barbatimão – Caetité/BA 

 
     Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.  

8.2.6.23  Sistemas Simplificados de Abastecimento Água de Barreira II e Lagoa Azul 

O sistema simplificado de abastecimento de água de Barreira II e Lagoa Azul é composto 

por 1 (uma) captação em poço tubular e 1 reservatório de capacidade de 10m³. A rede 

de adução é composta por tubulação de PVC de 50 mm e extensão de 1470 m, enquanto 

que a distribuição ocorre por meio de tubulação de 50 mm de PVC em extensão total de 

4052 m. O croqui desse SSAA é apresentado nos anexos deste diagnóstico, por meio de 

As Built desenvolvido pela CERB que projetou e implantou este sistema. O poço e a casa 

de bombas se localizam nas coordenadas geográficas 14°14'32.0"S e 42°29'07.2"O 

(Figura 213). 

Esse sistema atendia aproximadamente 164 habitantes desde 2016 quando foi 

implantado, sendo que todas ligações domiciliares não possuem hidrômetros. O poço 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

517 

possuía uma vazão de 1,68 m³/dia mas foi sendo reduzida com o passar do tempo. Em 

2019 um novo poço foi perfurado pelo Poder Público Municipal com vazão de 1,5 m³/h. 

Em nova tentativa de buscar uma fonte de abastecimento viável para expandir o SSAA, 

em 2020, novo poço foi perfurado e a vazão registrou 34 m³/h. Diante dessa nova vazão, 

somada a dos poços anteriores, o Poder Público Municipal realizou a extensão de rede 

de adução em cerca de 60 km, beneficiando cerca de 300 famílias por esse sistema. 

Figura 213 – Estruturas do SSAA de Barreira II e Lagoa Azul – Caetité/BA 

Poço e casa de bombas Barreira II  Poço e casa de bombas Lagoa Azul 

RED 10 m³ Novo poço tubular 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.  

8.2.6.24  Abastecimento de água por nascentes no Povoado de Santa Luzia 

Por se tratar de uma região rica em pequenos afloramentos de água, é comum encontrar 

nascentes e pequenos rios na região do Povoado de Santa Luzia, o maior povoado da 

zona rural e com características de zona urbana. Em sua maioria, os afloramentos 
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fornecem água de baixa turbidez, baixa cor e sem odor, de maneira que os usuários têm 

a impressão de que se trata de água potável. Apesar dos indícios, é necessário que sejam 

realizadas análises laboratoriais para conhecer as características físico químicas e 

microbiológicas da água das nascentes, o que não ocorre. A Figura 214 mostra o 

conjunto de nascentes e pequenos rios do povoado de Santa Luzia. 

Foi observado que a população rural de Santa Luzia, utiliza água das nascentes, com 

características desconhecidas, sem que haja qualquer tipo de tratamento, além da 

filtração, normalmente em filtro de barro, antes de consumir.  

Este sistema simplificado opera há mais de 30 anos, segundo os operadores locais e, 

além do povoado de Santa Luzia, outras comunidades utilizam destes mananciais como 

fonte de abastecimento de água, como Condonga e Barra de Caetité. Salientando que, no 

caso de Barra de Caetité, começou a utilizar esta fonte de abastecimento de água desde 

que o seu SSAA foi desativado, incluindo o dessalinizador, por conta do poço tubular que 

secou. 

A captação e adução ocorrem sempre por gravidade por meio de tubos de PVC por 

tomada direta, tendo em vista que as nascentes e pequenos rios afloram na região das 

serras que circundam o povoado e domicílios dispersos. Por isso, normalmente a cota da 

residência é menor que a cota da nascente e os moradores canalizam a água diretamente 

para os reservatórios residenciais utilizando tubos em PVC. 

Figura 214 – Nascentes e rios na região do Povoado de Santa Luzia – Caetité/BA 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.  

Em alguns casos para facilitar a captação são feitos pequenos barramentos de nível para 

facilitar a tomada direta, como pode ser visto na Figura 215. Neste exemplo é possível 

visualizar as mangueiras utilizadas para captar água diretamente para as residências 

nas adjacências do manancial. 
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Figura 215 - Captação por tomada direta em pequenos barramentos de nível na região do Povoado 
de Santa Luzia – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A Figura 216 mostra o croqui do SSAA da Vila de Santa Luzia, onde se concentra o maior 

número de residências do povoado. Um conjunto de nascentes são direcionadas a uma 

caixa de passagem construída em alvenaria, cujo fundo também é um afloramento de 

uma nascente. Por gravidade, a água é direcionada a um reservatório semi-apoiado e 

distribuído as residências do povoado. Na praça central de Santa Luzia um chafariz 

instalado (Figura 217) possui água encanada, 24 horas/dia, e muitas comunidades 

próximas, que possuem SSAA com poços salinos, vêm buscar água neste chafariz para 

consumo humano. 

Figura 216 – Croqui do SSAA do Povoado de Santa Luzia – Caetité/BA 

 
    Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Figura 217 – Chafariz na praça central do Povoado de Santa Luzia, utilizado também por outras 
comunidades adjacentes – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

As nascentes se encontram em bom estado de preservação de suas matas ciliares. Nas 

nascentes da Fazenda Boa vista, por exemplo, em 2014 foi realizado o plantio de 

espécies nativas da caatinga, em uma área de 1,5 hectares, nas áreas de preservação 

permanente destes mananciais. Esta ação foi realizada pela Coelba como condicionante 

de sua licença ambiental para o empreendimento de linhas de transmissão (LD 69 KV 

Coletora SE II). 

 No entanto, nos últimos tempos, a região tem experimentado um crescimento 

vertiginoso de visitação principalmente na Nascente da Água Quente (Figura 218), sem 

nenhum tipo de controle. Alguns dos visitantes, inclusive, têm utilizado a cachoeira da 

Água Quente para recreação de contato primário, localizada acima do ponto de captação 

de água bruta para consumo da comunidade. 
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Figura 218 – Manancial superficial da Água Quente, na região do Povoado de Santa Luzia – 
Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.2.6.25  Outros Sistemas Simplificados de Abastecimento Água da zona rural do 

Município de Caetité 

Além dos sistemas simplificados de abastecimento de água visitados, o Município de 

Caetité possui outros SSAA espalhados pelas diversas comunidades rurais de seu 

território. São sistemas implantados pelo Poder Público Municipal em parceria com a 

CERB e CODEVASF ou por meio de recursos próprios. No total são 82 SSAA espalhados 

nas áreas rurais, em sua maioria (81) utilizando poços tubulares para captação de água 

subterrânea como fonte de abastecimento de água. O Poder Público Municipal não 

possui cadastro técnico destes sistemas, de modo que não há informações sobre a 

tubulação (extensão e DN das redes de adução e distribuição) e características dos 

reservatórios.  

O Quadro 49 traz a relação destes sistemas no município de Caetité. Ao Poder Público 

Municipal cabe a parte de manutenção do poço e bombas de sucção e a contratação de 

operadores, que no município são conhecidos como “posseiros” (operadores de poços). 

O Poder Público Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Finanças ou de 

Recursos Hídricos, na Gestão 2017-2020, durante a fase de diagnóstico, não repassou 

informações financeiras para levantamento das despesas e custos para operação de 
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todos os SSAA descritos neste documento. Como não há hidrômetros nas ligações 

domiciliares e nenhum tipo de cobrança, a arrecadação pela prestação de serviços é 

nula. 

Esses sistemas atendem aproximadamente 3.781 famílias, sendo que todas as ligações 

domiciliares não possuem hidrômetros. Quanto ao uso, em decorrência da qualidade da 

água, alguns são primários ou secundários, quando envolve consumo ou apenas outros 

usos domiciliares, respectivamente. 
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Quadro 49 – Outros SSAA da zona rural do Município de Caetité/BA 

Item  Localidade/Comunidade Manancial Nº De Famílias Atendidas Vazão M³/H Profundidade Alimentação  

01 Buracão dos Magalhães  Poço tubular 21 0,8 68 metros Energia 

02 Morros  Poço tubular 80 4,00 68 metros Energia 

03 Lagoa Rasa Poço tubular 250 7,00 - Energia 

04 Gerais da Pindobeira Poço tubular 23 3,00 55 metros Energia 

05 Vargem do Sal  Poço tubular 30 1,50 70 metros Energia 

06 Baixa dos Cardoso Poço tubular 10 2,00 70 metros Energia 

07 Serragem  Poço tubular 56 10,00 76 metros Energia 

08 Umbu Poço tubular 60 2,20 - Energia 

09 Lagoa do Canto Poço tubular 60 2,00 - Energia 

10 Vereda Suja Poço tubular 30 1,60 110 metros Energia 

11 Espinho  Poço tubular 45 12,00 66 metros Energia 

12 Açoita Cavalo I Poço tubular 48 6,00 80 metros Energia 

13 Lagoa da Vaca  Poço tubular 28 2,00 80 metros Energia 

14 Sitio do Ouro  Poço tubular 31 1,80 68 metros Energia 

15 Pau Ferro de Juazeiro II Poço tubular 25 3,00 - Energia 

16 Pau Ferro de Juazeiro I Poço tubular 25 3,00 - Energia 

17 Lagoa da Pedra  Poço tubular 51 3,00 74 metros Energia 

18 Lagoa da Venda Poço tubular 36 3,20 80 metros Energia 

19 Passagem de Areia Poço tubular 60 4,50 60 metros Energia 

20 Passagem de Areia/Angico/Carrapato Poço tubular 12 4,50 60 metros Energia 

21 Cajazeiras  Poço tubular 32 4,00 74 metros Energia 

22 Manoel Vicente / Pau a Piqui Poço tubular 67 6,00 80 metros Energia 

23 Lagoa de Baixo  Poço tubular 62 5,00 73 metros Energia 

24 João Barroca  Poço tubular 117 2,40 73 metros Energia 

25 Sucupira Poço tubular 30 1,50 124 metros Energia 
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Item  Localidade/Comunidade Manancial Nº De Famílias Atendidas Vazão M³/H Profundidade Alimentação  

26 Invernada/ mangabeira/ Gangorra/ Rio Grande  Nascente/Mangabeira 300 - - Por Gravidade 

27 Lagoa da Pedra – Pajeú  Poço tubular 16 13,00 60 metros Energia 

28 Lagoa do Araçá Poço tubular 63 11,50 64 metros Energia 

29 Olho D’ Água - Maniaçú Poço tubular 75 6,00 72 metros Energia 

30 Cristina - Pajeú Poço tubular 40 5,00 70 metros Energia 

31 Morros - Maniaçú  Poço tubular 15 2,50 - Energia 

32 Taperinha -  Maniaçú Poço tubular 11 1,20 130 metros Energia 

33 São José - Caldeiras  Poço tubular 15 3,00 100 metros Energia 

34 Olho D’ Água - Pajeú Poço tubular 47 5,50 40 metros Energia 

35 Tamboril -  Maniaçú Poço tubular 80 8,00 60 metros Energia 

36 Aguani – Pajeú  Poço tubular 46 24,00 - Energia 

37 Pirajá – sede  Poço tubular 12 1,00 120 metros Energia 

38 Malhada – Maniaçú  Poço tubular 60 Seco 68 metros Energia 

39 Berinjela – caldeiras  Poço tubular 26 12,50 120 metros Energia 

40 Vargem do Anguá  Poço tubular 22 1,50 100 metros Energia 

41 Chapada- Caldeiras  Poço tubular 56 5,40 180 metros Energia 

42 Chapada- Cachoeira - Caldeiras  Poço tubular 17 1,40 100 metros Energia 

43 Lagoa da Aparecida -  Maniaçú Poço tubular 23 1,20 65 metros Energia 

44 Tanquinho -Salinas - Pajeú  Poço tubular 70 6,60 80 metros Energia 

45 Barra de Aroeiras  Poço tubular 52 6,00 70 metros Energia 

46 Cuba - sede  Poço tubular 36 8,56 50 metros Energia 

47 Sitio Mandacaru /Lagoa de Dento- sede  Poço tubular 42 6,71 96 metros Energia 

48 Gameleira - Pajeú  Poço tubular 35 22,00 94 metros Energia 

49 Lagoa do Barro - Maniaçú  Poço tubular 17 1.200 54 metros Energia 

50 Vargem Formosa  Poço tubular 80 10,00 86 metros Energia 

51 Fazenda Ilha – Pajeú  Poço tubular 25 3,00 80 metros Energia 
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Item  Localidade/Comunidade Manancial Nº De Famílias Atendidas Vazão M³/H Profundidade Alimentação  

52 Ingazeira /Vargem da Onça-Maniaçú  Poço tubular 45 2,50 72 metros Energia 

53 Ingazeira/ Papagaio- Maniaçú Poço tubular 60 10,00 81 metros Energia 

54 Jatobazinho  Poço tubular 28 0,85 60 metros Energia 

55 Mata -  Maniaçú Poço tubular 18 5,00 70 metros Energia 

56 Umburana / Santa Luzia  Poço tubular 08 1,00 80 metros Energia 

57 Mata -  Maniaçú Poço tubular 44 7,50 100 metros Energia 

58 Escadinha/Pirajá – sede  Poço tubular 80 6,50 80 metros Energia 

59 Quessengue / Juazeiro  Poço tubular 20 2,60 70 metros Energia 

60 Sambaíba  Poço tubular 70 6,286 70 metros Energia 

61 Vereda do Tabuleirinho – Caldeiras  Poço tubular 35 4,50 60 metros Energia 

62 Lagoa do Vilão / Ingazeira – Maniaçú Poço tubular 90 12,80 88 metros Energia 

63 São Miguel – Santa Luzia  Poço tubular 20 1,70 65 metros Energia 

64 Lagoa do Araçá – Maniaçú  Poço tubular 10 2,00 70 metros Energia 

65 Furadinho  Poço tubular 32 2,50 90 metros Energia 

66 Lagoinha – Juazeiro  Poço tubular 17 4,00 80 metros Energia 

67 Vereda do Cercado – Pajeú  Poço tubular 26 2,60 55 metros Energia 

68 Vereda das Cacimbas  Poço tubular 20 6,00 78 metros Energia 

69 Fundo da Várzea – Caldeiras   Poço tubular 35 8,00 - Energia 

70 Serrote - Maniaçú  Poço tubular 42 0,80 90 metros Energia 

71 Caldeiras  Poço tubular 140 14,00 60 metros Energia 

72 Mata de Aroeiras - Pajeú Poço tubular 18 12,00 60 metros Energia 

73 Barra - sede  Poço tubular 30 4,00 - Energia 

74 Bacamarte - Maniaçú Poço tubular 12 2,50 60 metros Energia 

75 Taperinha 2 – Maniaçú  Poço tubular 13 0,70 105 metros Energia 

76 Lagoa do Davi – Cachoeirinha  Poço tubular 112 6,71 - Energia 

77 Escadinha do Camburongo  Poço tubular - - - Energia 
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Item  Localidade/Comunidade Manancial Nº De Famílias Atendidas Vazão M³/H Profundidade Alimentação  

78 Pedra Grande – Santa Luzia  Poço tubular 68 4,50 72 Energia 

79 Lagoinha do Juazeiro – Maniaçú  Poço tubular - - - Energia 

80 Baixão - Santa Luzia  Poço tubular 49 - - Energia 

81 Vintém - Maniaçú Poço tubular 30 6,20 75 Energia 

82 Lagoa da Cobra Poço tubular 39 2,50 70 Energia 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caetité, 2020. 
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Com o objetivo de fortalecer o Saneamento Rural, o Governo do Estado da Bahia, por 

meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), está implantando a 

Central Comunitária para Manutenção de Sistemas de Saneamento (CENTRAL). 

As Centrais de Associações Comunitárias funcionam como um modelo de gestão que 

assegura a prestação continuada dos serviços de saneamento básico, de forma 

autogerida e autossustentável, que contribui para o desenvolvimento social e econômico 

das zonas rurais.  

Desde 2020, encontra-se em implantação a CENTRAL Caetité que deve atender a 23 

municípios da região. Em primeiro momento os sitemas simplificados de abastecimento 

de água do Distrito de Caldeiras e das localidades rurais de Chapada e Cachoeira, 

Cinzeiro e Lagoa de Dentro, Invernada e Vargem, Lagoa do Canto, Jurema e Lagoa do 

Maciel, Cristal, Lagoa Azul, Serra do Cachimbo, Barreira, Morro, Varginha, Salinas, 

Campinas, Baixão de Santa Luzia, Canabrava, Tamanduá, Lagoa da Vargem, Jacaré, Jacú e 

Galho Torto passarão em breve a serem geridos e operados pela CENTRAL DAS ÁGUAS 

CAETITÉ. 

8.2.7 Caracterização das soluções alternativas individuais 

No município de Caetité, além dos sistemas operados pela Embasa e das soluções 

alternativas coletivas, ambos apresentados no item 8.2.1, são praticadas outras formas 

de abastecimento de água, principalmente na zona rural dispersa. 

Portanto, o presente tópico tem como objetivo caracterizar as soluções alternativas 

individuais de abastecimento de água que, segundo a Resolução de Consolidação nº 

5/2017, artigo 5º, inciso VIII, trata-se da “modalidade de abastecimento de água para 

consumo humano que atenda a domicílios residenciais com uma única família, incluindo 

seus agregados familiares”. 

Das localidades visitadas, registrou-se formas alternativas de abastecimento de água por 

meio de poços tubulares particulares. Como já mencionado, o sistema simplificado está 

presente em quase todas as localidades visitadas, porém, em alguns casos, a rede não 

atende a todas as residências, em outros, o sistema não está em operação. Há ainda os 

https://agenciasertao.com/category/rural/
https://agenciasertao.com/tag/governo/
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casos de domicílios dispersos que não são atendidos por rede devido a falta de 

viabilidade técnica e econômica e ainda aquelas propriedades particulares que possuem 

sistemas próprios de abastecimento e irrigação. 

A Tabela 99 apresenta a quantidade e os tipos de captação individuais identificados nas 

24 comunidades rurais com SSAA coletivos operados pelo Poder Público Municipal que 

foram visitadas no levantamento de campo. 

Tabela 99 - Presença de abastecimento de água alternativo nas localidades de Caetité/BA 

Forma de abastecimento Presente Ausente Total 

Captação em rios, nascentes, 
córregos, açudes e afins 

03 21 24 

Barragem 0 24 24 

Poço 24 0 24 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.  

Vale destacar que o abastecimento de água aqui descrito se refere à captação feita 

separadamente em cada residência, não incluindo os casos de distribuição em sistemas 

simplificados, objeto do tópico anterior. 

8.2.7.1 Abastecimento de 

água por poços 

Dentre as localidades visitadas em Caetité, incluindo os distritos do município (Sede, 

Brejinho das Ametistas, Pajeú do Vento, Maniaçu e Caldeiras), Povoados e comunidades 

rurais possuem propriedades com captação de água subterrânea por meio de poços 

tubulares profundos. 

A perfuração de poços para uso particular é uma prática comum no município e, em sua 

maioria, não possuem outorga de perfuração nem de direito de uso do recurso hídrico. 

Já os poços cadastrados no CPRM foram apresentados no item 5.2.2-Recursos Hídricos 

Subterrâneos. 

8.2.7.2 Abastecimento de 

água por cisternas 

O Censo Demográfico 2010, utilizou em sua pesquisa a respeito da forma de 

abastecimento de água a classificação “carro-pipa ou água da chuva”, englobando assim 
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as cisternas e carro-pipa em um mesmo grupo. Em Caetité, os carros-pipa são 

significativamente utilizados em diversas comunidades rurais como complemento da 

água fornecida pela rede geral de abastecimento de água ou devido as condições do 

manancial possuir poços salinos ou com excesso de ferro.  

As cisternas de captação de água de chuva são importantes fontes de abastecimento de 

água para a população rural, principalmente a dispersa. Em todos os casos em que se 

encontrou esse reservatório, eles foram implantados pelo Governo Federal, por meio do 

Programa 1 Milhão de Cisternas e Água Para Todos. 

Dentre os equipamentos implantados em Caetité, estão: 

• Cisterna familiar de água para consumo, instaladas ao lado das casas e com 

capacidade de armazenar 16.000 litros de água potável, que foram construídas 

em placas de concreto ou instaladas em polietileno, e; 

• Cisterna de água para produção, com capacidade de 52.000 litros de água, de uso 

individual ou coletivo das famílias. 

A água armazenada na cisterna familiar é dimensionada para abastecer uma família de 

05 pessoas, durante o período de estiagem de 08 meses, consumindo em média 13 litros 

de água por pessoa por dia exclusivamente para beber, cozinhar, escovar os dentes e 

lavar as mãos e utensílios domésticos de uso imediato (PROGRAMA CISTERNAS, 2015). 

De acordo com a Embrapa (2017), existem 259 cisternas agrícolas registrada e 597 

cisternas de consumo humano e nenhuma escolar, como mostra a Tabela 100. 

Tabela 100 – Quantidade de cisternas e uso em Caetité/BA 

Ano 
Quantidade 

Agrícola 
Quantidade 

Humano 
Quantidade 

Escolar 

2017 259 597 0 

Fonte: Embrapa, 2017. 

 

A quantidade de cisterna agrícolas apresenta um valor coerente ao que foi visto em 

campo, mas não se pode dizer o mesmo quanto ao exposto para as cisternas para 

consumo, uma vez que elas existem em grande quantidade no município e não são 

computadas no sistema mencionado.  
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Como Caetité devido a qualidade de água dos mananciais utilizados nos sistemas 

simplificados de abastecimento de água, a maioria das residências que possuem 

cisternas faz uso primário dessa água. Em alguns casos ela é a única fonte de 

abastecimento de água utilizada em períodos de seca. 

A Figura 219 mostra imagens de cisternas implantadas na comunidade quilombola de 

Sambaíba, em diferentes tipos construtivos, sendo a de polietileno a mais comum no 

município. 

Figura 219 – Tipos de Cisternas familiares encontradas nos setores rurais de Caetité/BA 

Cisterna de placas de cimento Cisterna de material plástico (Polietileno) 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Portanto, em Caetité, as soluções alternativas individuais são normalmente utilizadas 

para complementar a oferta hídrica dos domicílios, dado ao fato de existirem diversos 

sistemas simplificados com água salinas, com presença de ferro e com elevados teores 

de radionuclídeos ou em vazão inferior a demanda local. 

8.2.8 Abastecimento Industrial 

O Município de Caetité não possui distrito industrial, as unidades industriais do 

Município são abastecidas pela própria Embasa ou possuem poços tubulares 

particulares para uso na própria planta. 

Este é o caso da INB que, segundo a empresa, água usada é por meio de poços profundos 

e, após o uso, reaproveitada no próprio processo industrial. O tratamento de água para 

consumo da planta industrial e dos efluentes sanitários e de operação e beneficiamento 

do mineral são tratados em estações dentro da própria unidade. 
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8.2.9 Avaliação dos Sistemas de Controle e Vigilância da Qualidade da Água 

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável por exercer a vigilância da qualidade da 

água, por meio do programa VIGIAGUA. São realizadas coletas mensais, em locais 

distintos do sistema de distribuição de água da sede municipal e, posteriormente, 

encaminhadas para o Laboratório de Referência em Brumado onde são processadas as 

análises físico-químicas e microbiológicas.  

A Tabela 101 apresenta o relatório mensal de fevereiro de 2019 do controle do sistema 

de abastecimento de água da sede, para os parâmetros microbiológicos, físico-químicos, 

organoléptico e desinfecção, com o valor de referência de acordo às exigências da 

Portaria do Ministério da Saúde. 

Entre as amostras analisadas, os resultados referentes ao parâmetro Turbidez 

apresentaram inconformidade em 2 amostras. Para os demais parâmetros os resultados 

estavam satisfatórios. 

Tabela 101 – Monitoramento da Vigilância Sanitária na rede de distribuição – Caetité/BA 

Parâmetro 
Cloro R. 

Livre 
pH Turbidez Coliformes T. Escherichia c. 

Valor Referência 
≥ 0,2 e ≤ 
2,0mg/L 

6,0 a 9,0 5 uT 
Ausência em 

100 mL 
Ausência em 

100 mL 

Cavalete da Residência da Eliana 
dos Anjos 

Não 
realizada 

7,45 0,02 Ausência Ausência 

Saída da ETA 1,5 6,12 0,02 Ausência Ausência 

Cavalete do Hospital Senhora 
Santana 

0,6 6,44 10,7 Ausência Ausência 

Cavalete da Faculdade Ciência e 
Letras 

1,5 6,85 10,7 Ausência Ausência 

Cavalete da Residência da Mae 
de Barberino 

1,0 7,13 3,04 Ausência Ausência 

Cavalete do Seminário São Jose 1,5 7,04 0,02 Ausência Ausência 

Cavalete da Igreja rua Asdrúbal 
Meira 

1,5 7,32 1,54 Ausência Ausência 

Cavalete da Art Silk 1,5 7,41 0,02 Ausência Ausência 

Cavalete da escola Ielita 1,5 7,32 0,02 Ausência Ausência 

Cavalete Ao Lado da Borracharia 
Gomes Rodovia Caetité Brumado 

1,5 7,29 0,020 Ausência Ausência 

Cavalete do Posto de Saúde 1,5 7,41 0,020 Ausência Ausência 

Cavalete da Residência do Sr 
Joao Rodrigues N 364 

1,5 7,43 3,69 Ausência Ausência 

Fonte: VIGIÁGUA, 2019. 
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Além dos parâmetros microbiológicos, físico-químicos, organoléptico e desinfecção, no 

sistema de distribuição de água da sede, devido as características minerárias do 

Município, são realizadas ainda a análise de Urânio de soluções alternativas (poços e 

cisternas) da zona rural.  

O valor máximo permitido (VMP) para urânio presente na água foi extrapolado no Poço 

Artesiano do Sr Lucio Fabio Frota, em que o resultado apresentado é superior ao valor 

de referência em mais de 7.673% em termos de diferença percentual entre os dois 

valores. 

Os resultados da análise, registrados no VIGIAGUA em outubro de 2018, são 

apresentados na Tabela 102. 

Tabela 102 – Monitoramento da Vigilância Sanitária para o parâmetro Urânio nos sistemas 
coletivos de abastecimento da zona rural – Caetité/BA 

Identificação Tipo 
Urânio - VMP: 

0,03 mg/L 

Poço Artesiano do Sr Jose Adolfo Malheiro Poço artesiano 0,00558 

Poço Artesiano do Sr Lucio Fabio Frota Poço artesiano 2,332 

Poço Artesiano do Sr Lucio Francisco Da Silva Poço artesiano 0,023 

Poço Amazonas do Sr Arquilino Onorato Da Silva Poço freático (raso) 0,00086 

Poço Artesiano do Sr Jairo Alves Poço freático (raso) 0,013 

Poço Amazonas do Sr. Ari Ricardo Poço freático (raso) 0,00053 

 Fonte: VIGIÁGUA, 2019. 

8.2.10 Consumo e Demanda de Abastecimento de Água 

A análise do consumo e demanda de abastecimento de água é fundamental para saber se 

atualmente existe déficit com relação ao volume de água disponibilizada para o consumo 

humano ou em relação ao volume que seria necessário para atender a toda a população 

(FUNASA, 2018). 

Possibilita, também, analisar esse déficit considerando a capacidade atual dos sistemas, 

envolvendo as áreas urbana e rural e na perspectiva da universalização. São informações 

que certamente viabilizam a gestão da demanda, instrumento relevante para a 

integridade dos recursos hídricos e a redução de perdas no sistema (FUNASA, 2018). 

A gestão de demanda, por sua vez, inclui conhecer os diversos tipos de consumidores, 

que além do consumo humano, pode-se citar o consumo animal, industrial, agricultura, 

mineração, entre outras. 
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8.2.10.1  Consumos de água 

A estrutura de consumo do abastecimento de água em Caetité é caracterizada pelos 

dados como ligações, economias, volumes, consumo per capita, entre outros, 

disponibilizados diretamente pela Embasa ou coletados no Snis, referentes aos SAAs da 

sede municipal e sedes distritais de Caetité. Já os dados de consumo dos SSAA, de 

responsabilidade do Poder Público Municipal, são inexistentes, uma vez que não é 

realizado qualquer tipo de monitoramento. Nesses casos, foi feito uma estimativa 

baseada em dados de campo e informações fornecidas pela Cerb. 

A. Economias e ligações 

A Embasa utiliza o termo economia como unidade de consumo independente para efeito 

de faturamento. Já as ligações de água não são independentes, no caso de mais de 01 

(um) apartamento, casa e/ou sala comercial por imóvel, executa-se apenas 01 (uma) 

ligação de água que serve todas as unidades de consumo, ou economias. 

Ligações de água constituem a infraestrutura de tubulação, medição e conexões que 

estabelecem uma comunicação hidráulica entre as instalações do prestador de serviços 

de saneamento básico e a instalação do consumidor de água (TSUTIYA, 2014). Enquanto 

em lugares que as medições de água são feitas coletivamente, as economias podem ser 

consideradas iguais ao número de cada família residente do local, por isso que pode 

haver quantidades de economias maiores que a quantidade de ligações, como visto na 

Tabela 103. 

Segundo dados do SNIS (Tabela 103), em 2019 havia 13.263 ligações de água, das quais 

11.539 eram ativas e 11.538 micromedidas. O total de economias ativas (Tabela 104) 

era 14.581, sendo 14.580 micromedidas.  

Tabela 103 – Série histórica das ligações de água dos SAAs de Caetité/BA 

Ano 
(AG021) Quantidade de 
ligações totais de água 

(AG002) Quantidade de 
ligações ativas de água 

(AG004) Quantidade de 
ligações ativas de água 

micromedidas 

2019 13.263 11.539 11.538 
Fonte: SNIS, 2020. 
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Tabela 104 – Série histórica das economias de água dos SAAs de Caetité/BA 

Ano 

(AG003) 
Quantidade de 

economias ativas 
de água 

(AG014) Quantidade 
de economias ativas 

de água 
micromedidas 

(AG013) Quantidade 
de economias 

residenciais ativas de 
água 

(AG022) Quantidade 
de economias 

residenciais ativas de 
água micromedidas 

2019 14.581 14.580 13.012 13.011 
Fonte: SNIS, 2020. 

Com relação as economias e ligações existentes na Zona Rural, levou-se em consideração 

as informações fornecidas nos croquis dos SSAAs das localidades rurais. Sendo assim 

tem-se uma estimativa da quantidade de ligações em cada localidade rural visitada e do 

distrito de Caldeiras, na Tabela 105. Os dados dos demais distritos (Maniaçu, Brejinho 

das Ametistas e Pajeú do Vento) estão inseridos nos dados apresentados na Tabela 103 

e na Tabela 104, uma vez que no SNIS os dados informados não faz distinção entre os 

distritos, sendo apresentado conjuntamente como sistema operado pelo prestador 

declarante em todo o território municipal. Salienta-se que não há nenhum tipo de 

cobrança na prestação de serviços de abastecimento dos SSAAs das localidades rurais. 

Tabela 105- Quantidade estimada de ligações dos SSAAs das localidades rurais – Caetité/BA 

Localidade Rural/Distrito 
Quantidade de ligações 

estimadas de água 
Quantidade de 

economias 

Caldeiras 150 150 

Sambaíba 66 66 

Cuba 18 18 

Maracujá 20 20 

Lagoa de Dentro 18 18 

Barra de Caetité 38 38 

Vereda Suja 35 35 

Adutora do Pinga/Sistema INB 280 280 

São Simão 5 5 

Angico da Formosa 7 7 

Alagoas/Formosa I 80 80 

Formosa II 10 10 

Malhada 0 0 

Lagoa da Pedra/Contendas 66 66 

Angico-Carrapato e Passagem de Areia 78 78 

Lagoa da Venda 30 30 

Lagoa do Davi 35 35 

Tanque do Governo 156 156 

Passagem do Limoeiro 15 15 

Tigre 125 125 

Pirajá 85 85 

Barrinha I e II/Barbatimão 59 59 
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Localidade Rural/Distrito 
Quantidade de ligações 

estimadas de água 
Quantidade de 

economias 

Barreira II e Lagoa Azul 300 300 

Povoado de Santa Luzia 80 80 

Total 1.756 1.756 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; Cerb,2018.  

B. Volumes de água 

De acordo com os dados do Snis apresentados na Tabela 106, o volume de água 

produzido em 2019 foi de 1.472,13 m³, uma média de 122,67 m³ por mês, o que 

compreende ao volume de água captada pelo prestador de serviços e a água bruta 

importada. Já o valor correspondente ao volume tratado em ETAs é de 1.432,31m³. 

O volume de água efetivamente consumido no ano de 2019 foi de 1.275,73 m³, cerca de 

106,31 m³/mês e o volume faturado, aquele registrado na fatura de água e utilizado 

como base para cobrança, foi de 1.489,23 m³ ao ano. Fazendo uma comparação entre 

esses volumes, nota-se que do total de água tratada, apenas cerca de 86,66% é de fato 

consumida pela população, o que equivale a dizer que cerca de 13,34% foi perdida. Essa 

perda reduz quando calculada em relação ao volume de água faturada, uma vez que o 

volume faturado é até maior que o volume produzido, sem considerar os 0,59 k m³/ano 

de volume de água de serviço. 

Tabela 106 – Volumes de água (1.000 m³/ano) dos SAAs de Caetité/BA 

Ano 

AG006 - 
Volume de 

água 
produzido 

AG007 - 
Volume de 

água tratada 
em ETAs 

AG018 - 
Volume de 

água tratada 
importado 

AG010 - 
Volume de 

água 
consumido 

AG011 - 
Volume de 

água 
faturado 

AG024 - 
Volume de 

serviço 

2019 1.472,13 1.432,31 8,04 1.275,73 1.489,23 0,59 

Fonte: SNIS, 2020. 

A diferença entre os volumes de água consumido ou faturado em relação ao produzido 

está associada às perdas de água no sistema.  

Na Tabela 107 são apresentados os índices de perdas médios dos SAAs existentes no 

município no ano mais recente disponível no Snis, que é 2019. 

Tabela 107 - Índices de perdas nos últimos 5 anos nos SAAs de Caetité/BA 

Ano 
IN013_AE - Índice 

de perdas 
faturamento 

IN049_AE - 
Índice de perdas 
na distribuição 

IN050_AE - Índice 
bruto de perdas 

lineares 

IN051_AE - 
Índice de perdas 

por ligação 

2019 -0,65 13,78 2,54 49,52 

Fonte: SNIS, 2020. 
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Em pontos específicos do sistema de água, é necessária a instalação de dispositivos que 

possibilitam o monitoramento das vazões de chegada e de saída (distribuição). Esses 

dispositivos, macromedidores e micromedidores (hidrômetros), permitem realizar 

pesquisas de vazamentos não visíveis na rede de distribuição. A Tabela 108 apresenta 

os índices de hidrometração e macromedição do sistema no ano de 2019, ambos 100%. 

Tabela 108 – Índices de hidrometração e macromedição – Caetité/BA 

Ano 
IN009_AE - Índice de 
hidrometração (%) 

IN011_AE - Índice de 
macromedição (%) 

2019 100 100 

                                        Fonte: SNIS, 2020. 

Analisando o consumo per capita (Tabela 109) em 2019 observa-se que é relativamente 

baixo, quando comparado à média estadual de 115,6 L/hab.dia e nacional de 159,9 

L/hab.dia. Além disso, esse valor está abaixo do recomendado pela ONU, de 100 

L/hab.dia. 

Tabela 109 – Série histórica dos consumos médios per capita e por economia – Caetité/BA 

Ano 
(IN022) Consumo médio per capita de água 

(L/hab.dia) 

2019 86,18 
Fonte: SNIS, 2020. 

De posse dos volumes produzidos no ano de 2019 para os SAA da sede Municipal e dos 

distritos atendidos pela Embasa, comparou-se esses volumes com as demandas 

calculadas. Para encontrar a população na sede municipal e nos distritos, utilizou-se as 

informações de população total e urbana estimada para o Município de Caetité, pelo 

IBGE para o ano de 2019, e a população total atendida pelos sistemas de abastecimento 

operadas pela concessionária. Dessa forma, como pode ser visto na Tabela 110 os 

volumes anuais produzidos e faturados nos SAAs são maiores que a demanda estimada 

para consumo humano.  

Tabela 110 - Comparação de produção e demanda nos SAA (1000 m³/ano) – Caetité/BA 

SAA 
Volume produzido 

(m³/ano) 
Volume consumido 

(m³/ano) 
Volume Faturado 

(m³/ano) 
Demanda 
(m³/ano) 

Sede municipal 1.099,39 952,72 1112,16 959,97 

Sede dos Distritos de 
Pajeú do Vento, 

Maniaçu e Brejinho 
das Ametistas 

372,74 323,01 377,07 325,47 

Fonte: SNIS, 2019 e IBGE, 2019. 
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Diante da análise, é possível inferir que não há déficit hídrico nos referidos sistemas, 

uma vez que os volumes produzidos suprem a demanda com folga. 

Quando se tratar das localidades rurais, é possível estimar a demanda de água nos 

Sistemas Simplificados. Porém, devido à falta de medições ao longo do sistema, não é 

possível comparar a demanda com os volumes efetivamente disponibilizados. Outro 

fator é que parte da demanda de água da zona rural é suprida por água de chuva, 

capitada em cisternas, e pela captação direta em nascentes, córregos e barragens. 

Não há informações sobre o consumo per capita rural no Município, uma vez que os 

SSAAs implantados não há micro ou macromedição. Desta forma adotou-se o valor 

referendado como média per capita regional indicado pela Nota Técnica nº 

56/2015/SPR/ANA para o Estado da Bahia como sendo 100 l/hab.dia para a zona rural. 

Com base na estimativa da quantidade de ligações, apresentada na Tabela 105, na 

média 3,85 habitantes por domicílio na zona rural de Caetité e no consumo de 100 

L/hab dia, tem-se que o consumo para abastecimento humano nos SSAA da zona rural 

gira em torno de 20.280 m³ por mês, como mostra a Tabela 111. 

Tabela 111 - Estimativa do consumo humano nos SSAA – Caetité/BA 

Qtd. de 
ligações/economias 

População 
atendida 

Consumo 
per capita 

(l/hab.dia) 

Demanda 
(m³/dia) 

Demanda 
(m³/mês) 

1.756 6.760 100 676 20.280 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os produtores agropecuários de Caetité normalmente utilizam fontes alternativas de 

abastecimento, como captações superficiais em cursos d’água ou utilizam produção de 

sequeiro. Sendo assim, não há qualquer tipo de cadastro ou medição de consumo por 

parte dos produtores. As estimativas realizadas a adiante se basearam nas médias de 

consumo por cultura, baseado em estudo da Agência Nacional de Água – ANA, e na área 

cultivada de cada uma delas. Situação semelhante ocorre em relação ao consumo das 

atividades de mineração. 

8.2.10.2  Demanda de água 
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A estimativa da demanda levará em consideração a população do município, o consumo 

per capita, os tipos de atividades praticadas no município e suas especificidades. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) publicou em dezembro de 2019, o Manual de Usos 

Consuntivos da Água no Brasil, que contemplou a definição de métodos, a construção de 

bases de dados e a produção, armazenamento e disponibilização de resultados de 

estimativas de usos consuntivos da água para todos os municípios brasileiros.  

Nos tópicos a seguir, será apresentada uma análise dessas demandas para o município 

de Caetité com base nos indicadores definidos no estudo citado e em outras referências. 

A. Demanda para abastecimento humano 

A metodologia utilizada para estimar a demanda do abastecimento humano urbano e 

rural consistiu nas seguintes considerações: 

• Adotou-se o valor de população total estimada pelo IBGE para o ano de 2019 no 

município de Caetité, 50.975 habitantes. 

• Os índices de população urbana e rural obtidos com base nos dados do Censo 

Demográfico de 2010, para estimativa da população urbana e rural em 2019. Para 

Caetité, a população urbana correspondia a 59,87% e a rural a 40,13% do total.  

• Consumo per capita do ano de 2018 informado pelo Snis e adotado para ambas as 

zonas, rural e urbana. 

Dessa forma, a Tabela 112 apresenta a demanda de água para consumo humano da 

zona urbana e da zona rural do município de Caetité, estimadas com dados de 2019. 

Portanto, são necessários cerca de 3.521,75 m³ de água por dia para abastecer toda a 

população do município, ou seja, universalizar o serviço de abastecimento de água. 

Tabela 112 – Demanda para abastecimento humano urbano e rural – Caetité/BA 

Zona 
População 

(hab.) 
Consumo per 

capita (L/hab.dia) 
Demanda 
(m³/dia) 

Demanda 
(m³/mês) 

Demanda 
(m³/ano) 

Urbana 30.518 86,18 2.630,04 78.901,24 946.814,85 

Rural 10.347 86,18 891,70 26.751,13 321.013,61 

Total 50.975 - 3.521,75 105.652,37 1.267.828,45 

Fonte: Snis, 2018. 
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Analisando a Tabela 112 e comparando esses valores calculados para a estimativa de 

volume da demanda de água nas áreas urbanas e rurais com os dados de volume 

produzido, percebe-se que é possível haver uma defasagem nas áreas citadas, pois o 

volume produzido de água em 2019, alcançou 4.089,25 m³/dia, equivalente a 122.677,5 

m³/mês. Isso porque, nem todo volume produzido é consumido, pois, há perdas e 

volumes de serviços utilizados na produção. 

B. Demanda para dessedentação animal 

Para estimar a demanda da dessedentação animal foi utilizado o efetivo de rebanhos por 

município, publicados pelo IBGE, por meio da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), 

ano 2019. Outra variável utilizada foi o consumo por cabeça, de cada tipo de rebanho, 

mesmos valores adotados pela ANA (2019) no Manual de Usos Consuntivos da Água no 

Brasil. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 113. 

Tabela 113 – Demanda de dessedentação animal do município de Caetité/BA 

Rebanho Cabeças1 
Demanda2 

(L/cabeça.dia) 

Demanda 

(L/dia) 

Demanda 

(m³/dia) 

Demanda 

(m³/mês) 

Demanda 

(m³/ano) 

Bovino 26.503 50 1.325.150 1.325,15 39.754,50 477.054,00 

Equino 1.890 40 75.600 75,60 2.268,00 27.216,00 

Suíno - total 10.772 12,5 134.650 134,65 4.039,50 48.474,00 

Caprino 480 10 4.800 4,80 144,00 1.728,00 

Ovino 1.620 10 16.200 16,20 486,00 5.832,00 

Galináceos - total 91.102 0,18 16.398 16,40 491,95 5.903,41 

Total 132.367   1.572.798 1.573 47.184 566.207 

Fonte: (1)IBGE/PPM, 2018 e (2)ANA, 2019. 

Dessa forma, a demanda de água para dessedentação animal em Caetité é de 1.573 

m³por dia, o equivalente a 47.184 m³ por mês. Percebe-se que a maior demanda é para a 

criação de bovinos, que consomem 84,24% do total estimado. 

C. Demanda de irrigação 

O cálculo da demanda de irrigação em Caetité levou em consideração a metodologia 

definida pela ANA, por meio da Portaria nº 1.939, de 30 de outubro de 2017, que dispõe 

sobre o processamento de outorgas eletrônicas e de direito de uso de recursos hídricos. 

A resolução define, em seu Anexo I, as expressões utilizadas no cálculo da 
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evapotranspiração da cultura (ETc), da necessidade de irrigação líquida (NIL), da 

necessidade de irrigação bruta (NIB) e do volume mensal (Vmn). 

A estimativa dos parâmetros envolvidos em cada expressão, levou em consideração os 

valores fixados no Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos de Outorga de 

Direito de Uso de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA, 2013). 

Os dados de temperatura (T), precipitação mensal (P) e evapotranspiração potencial 

(ETP) foram obtidos no Inmet, série histórica do período de 1961 a 1990, da estação do 

município de Caetité (Tabela 114). 

Tabela 114 - Dados climáticos de Caetité no período de 1961 a 1990 - Caetité/BA 

Mês T (ºC) P (mm) ETP 

Jan 22 156 93 

Fev 22,1 88 87 

Mar 22,6 97 99 

Abr 21,6 67 83 

Mai 20,7 17 75 

Jun 19,7 15 63 

Jul 19,3 10 62 

Ago 20,1 6 69 

Set 21,1 12 77 

Out 22,3 77 94 

Nov 22,2 165 93 

Dez 22,2 180 98 

Totais 255,9 890 993 

Médias 21,3 74 83 

Fonte: Inmet, 2020. 

A área cultivada foi obtida a partir de dados publicados pela pesquisa Produção Agrícola 

Municipal (PAM) do IBGE, referente ao ano 2019. O ciclo de cultivo de cada cultura e o 

mês de cultivo, foram obtidos, principalmente nas publicações da Embrapa. A eficiência 

média para os métodos de irrigação, foi adotado conforme a Resolução da ANA nº 707, 

de 21 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos de natureza técnica e 

administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga, como sendo de 

80% (aspersão convencional). Nas tabelas (Tabela 115, Tabela 116, Tabela 117, 

Tabela 118, Tabela 119, Tabela 120, Tabela 121 e Tabela 122), estão apresentados 

os resultados obtidos em cada cultura. 
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Tabela 115 - Estimativa de demanda hídrica para o cultivo da banana em Caetité/BA 

Mês 

Tm - 
Precipitação 

total 
(mm/mês) 

Pmp 
(precipitação 

mensal 
provável) - 
mm/mês  

Pp% 
(precipitação 

provável 
efetiva) - 
mm/mês 

Eto 
(mm/mês) 

Kc 
Etc 

(mm/mês) 
NIL 

(mm/mês) 
Ei (%) 

NIB 
(mm/mês) 

Volume 
médio 
mensal 

(m3/mês) 

Número 
de dias 
no mês 

Cm 
(L/s/hectare) 

Janeiro 156,0 100,800 84,543 93,0 1,10 102,3 17,757 80 22,20 2.885,52 31,00 0,08 

Fevereiro 88,0 46,400 42,955 87,0 1,10 95,7 52,745 80 65,93 8.571,02 28,00 0,27 

Março 97,0 53,600 49,003 99,0 1,10 108,9 59,897 80 74,87 9.733,22 31,00 0,28 

Abril 67,0 30,200 28,741 83,0 1,10 91,3 62,559 80 78,20 10.165,88 30,00 0,30 

Maio 17,0 0,200 0,200 75,0 1,10 82,5 82,300 80 102,88 13.373,76 31,00 0,38 

Junho 15,0 -1,000 -1,002 63,0 1,10 69,3 70,302 80 87,88 11.424,01 30,00 0,34 

Julho 10,0 -4,000 -4,026 62,0 1,10 68,2 72,226 80 90,28 11.736,66 31,00 0,34 

Agosto 6,0 -6,400 -6,466 69,0 1,10 75,9 82,366 80 102,96 13.384,40 31,00 0,38 

Setembro 12,0 -2,800 -2,813 77,0 1,10 84,7 87,513 80 109,39 14.220,79 30,00 0,42 

Outubro 77,0 37,600 35,338 94,0 1,10 103,4 68,062 80 85,08 11.060,08 31,00 0,32 

Novembro 165,0 108,000 89,338 93,0 1,10 102,3 12,962 80 16,20 2.106,39 30,00 0,06 

Dezembro 180,0 120,000 96,960 98,0 1,10 107,8 10,840 80 13,55 1.761,50 31,00 0,05 

Demanda anual (m3/ano) 110.423,22 

MÉDIA 0,27 Demanda (m3/s) 0,00 

Demanda (L/s) 3,50 

Duração do ciclo: 12,67 meses. 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.
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Tabela 116 - Estimativa de demanda hídrica para o cultivo do feijão em Caetité/BA 

Mês 

Tm - 
Precipitação 

total 
(mm/mês) 

Pmp 
(precipitação 

mensal 
provável) - 
mm/mês  

Pp% 
(precipitação 

provável 
efetiva) - 
mm/mês 

Eto 
(mm/mês) 

Kc 
Etc 

(mm/mês) 
NIL 

(mm/mês) 
Ei 

(%) 
NIB 

(mm/mês) 

Volume 
médio 
mensal 

(m3/mês) 

Número 
de dias 
no mês 

Cm 
(L/s/hectare) 

Janeiro 156,0 100,800 84,543 93 1,05 97,65 13,107 80 16,38 212.989,14 31,00 0,06 

Fevereiro 88,0 46,400 42,955 87 1,05 91,35 48,395 80 60,49 786.414,46 28,00 0,25 

Março 97,0 53,600 49,003 99 1,05 103,95 54,947 80 68,68 892.884,46 31,00 0,26 

Abril 67,0 30,200 28,741 83 1,05 87,15 58,409 80 73,01 949.150,54 30,00 0,28 

Maio                         

Junho                         

Julho 10,0 -4,000 -4,026 62 1,05 65,1 69,126 80 86,41 1.123.291,00 31,00 0,32 

Agosto 6,0 -6,400 -6,466 69 1,05 72,45 78,916 80 98,64 1.282.377,46 31,00 0,37 

Setembro 12,0 -2,800 -2,813 77 1,05 80,85 83,663 80 104,58 1.359.516,34 30,00 0,40 

Outubro 77,0 37,600 35,338 94 1,05 98,7 63,362 80 79,20 1.029.632,76 31,00 0,30 

Novembro                         

Dezembro                         

Demanda anual (m3/ano) 7.636.256,16 

MÉDIA 0,28 Demanda (m3/s) 0,24 

Demanda (L/s) 242,11 

Duração do ciclo: 3,67 meses. 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020.
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Tabela 117 - Estimativa de demanda hídrica para o cultivo do café em Caetité/BA 

Mês 

Tm - 
Precipitação 

total 
(mm/mês) 

Pmp 
(precipitação 

mensal 
provável) - 
mm/mês  

Pp% 
(precipitação 

provável 
efetiva) - 
mm/mês 

Eto 
(mm/mês) 

Kc 
Etc 

(mm/mês) 
NIL 

(mm/mês) 
Ei 

(%) 
NIB 

(mm/mês) 

Volume 
médio 
mensal 

(m3/mês) 

Número 
de dias 
no mês 

Cm 
(L/s/hectare) 

Janeiro 156,0 100,800 84,543 93 1,10 102,3 17,757 80 22,20 2.219,63 31,00 0,08 

Fevereiro 88,0 46,400 42,955 87 1,10 95,7 52,745 80 65,93 6.593,09 28,00 0,27 

Março 97,0 53,600 49,003 99 1,10 108,9 59,897 80 74,87 7.487,09 31,00 0,28 

Abril 67,0 30,200 28,741 83 1,10 91,3 62,559 80 78,20 7.819,91 30,00 0,30 

Maio 17,0 0,200 0,200 75 1,10 82,5 82,300 80 102,88 10.287,51 31,00 0,38 

Junho 15,0 -1,000 -1,002 63 1,10 69,3 70,302 80 87,88 8.787,70 30,00 0,34 

Julho 10,0 -4,000 -4,026 62 1,10 68,2 72,226 80 90,28 9.028,20 31,00 0,34 

Agosto 6,0 -6,400 -6,466 69 1,10 75,9 82,366 80 102,96 10.295,69 31,00 0,38 

Setembro 12,0 -2,800 -2,813 77 1,10 84,7 87,513 80 109,39 10.939,07 30,00 0,42 

Outubro 77,0 37,600 35,338 94 1,10 103,4 68,062 80 85,08 8.507,75 31,00 0,32 

Novembro 165,0 108,000 89,338 93 1,10 102,3 12,962 80 16,20 1.620,30 30,00 0,06 

Dezembro 180,0 120,000 96,960 98 1,10 107,8 10,840 80 13,55 1.355,00 31,00 0,05 

Demanda anual (m3/ano) 84.940,94 

MÉDIA 0,27 Demanda (m3/s) 0,00 

Demanda (L/s) 2,69 

Duração do ciclo: 12,17 meses. 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Tabela 118 - Estimativa de demanda hídrica para o cultivo da cana-de-açúcar em Caetité/BA 

Mês 

Tm - 
Precipitação 

total 
(mm/mês) 

Pmp 
(precipitação 

mensal 
provável) - 
mm/mês  

Pp% 
(precipitação 

provável 
efetiva) - 
mm/mês 

Eto 
(mm/mês) 

Kc 
Etc 

(mm/mês) 
NIL 

(mm/mês) 
Ei (%) 

NIB 
(mm/mês) 

Volume 
médio 
mensal 

(m3/mês) 

Número 
de dias 
no mês 

Cm 
(L/s/hectare) 

Janeiro 156,0 100,800 84,543 93 1,25 116,25 31,707 80 39,63 79.267,56 31,00 0,15 

Fevereiro 88,0 46,400 42,955 87 1,25 108,75 65,795 80 82,24 164.486,84 28,00 0,34 

Março 97,0 53,600 49,003 99 1,25 123,75 74,747 80 93,43 186.866,84 31,00 0,35 

Abril 67,0 30,200 28,741 83 1,25 103,75 75,009 80 93,76 187.523,16 30,00 0,36 

Maio 17,0 0,200 0,200 75 1,25 93,75 93,550 80 116,94 233.875,16 31,00 0,44 

Junho 15,0 -1,000 -1,002 63 1,25 78,75 79,752 80 99,69 199.379,00 30,00 0,38 

Julho 10,0 -4,000 -4,026 62 1,25 77,5 81,526 80 101,91 203.814,00 31,00 0,38 

Agosto 6,0 -6,400 -6,466 69 1,25 86,25 92,716 80 115,89 231.788,84 31,00 0,43 

Setembro 12,0 -2,800 -2,813 77 1,25 96,25 99,063 80 123,83 247.656,36 30,00 0,48 

Outubro 77,0 37,600 35,338 94 1,25 117,5 82,162 80 102,70 205.405,04 31,00 0,38 

Novembro 165,0 108,000 89,338 93 1,25 116,25 26,912 80 33,64 67.281,00 30,00 0,13 

Dezembro 180,0 120,000 96,960 98 1,25 122,5 25,540 80 31,93 63.850,00 31,00 0,12 

Demanda anual (m3/ano) 2.071.193,80 

MÉDIA 0,33 Demanda (m3/s) 0,07 

Demanda (L/s) 65,67 

Duração do ciclo: 16 meses. 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Tabela 119 - Estimativa de demanda hídrica para o cultivo da laranja em Caetité/BA 

MÊS 

Tm - 
Precipitação 

total 
(mm/mês) 

Pmp 
(precipitação 

mensal 
provável) - 
mm/mês  

Pp% 
(precipitação 

provável 
efetiva) - 
mm/mês 

Eto 
(mm/mês) 

Kc 
Etc 

(mm/mês) 
NIL 

(mm/mês) 
Ei (%) 

NIB 
(mm/mês) 

Volume 
médio 
mensal 

(m3/mês) 

Número 
de dias 
no mês 

Cm 
(L/s/hectare) 

Janeiro 156,0 100,800 84,543 93 0,65   60,45 -24,093 80 -30,12 -301,16 31,00 

Fevereiro 88,0 46,400 42,955 87 0,65   56,55 13,595 80 16,99 169,93 28,00 

Março 97,0 53,600 49,003 99 0,65   64,35 15,347 80 19,18 191,83 31,00 

Abril 67,0 30,200 28,741 83 0,65   53,95 25,209 80 31,51 315,12 30,00 

Maio 17,0 0,200 0,200 75 0,65   48,75 48,550 80 60,69 606,88 31,00 

Junho 15,0 -1,000 -1,002 63 0,65   40,95 41,952 80 52,44 524,40 30,00 

Julho 10,0 -4,000 -4,026 62 0,65   40,3 44,326 80 55,41 554,07 31,00 

Agosto 6,0 -6,400 -6,466 69 0,65   44,85 51,316 80 64,14 641,44 31,00 

Setembro 12,0 -2,800 -2,813 77 0,65   50,05 52,863 80 66,08 660,78 30,00 

Outubro 77,0 37,600 35,338 94 0,65   61,1 25,762 80 32,20 322,03 31,00 

Novembro 165,0 108,000 89,338 93 0,65   60,45 -28,888 80 -36,11 -361,10 30,00 

Dezembro 180,0 120,000 96,960 98 0,65   63,7 -33,260 80 -41,58 -415,75 31,00 

Demanda anual (m3/ano) 2.908,47 

MÉDIA 0,09 Demanda (m3/s) 0,00 

Demanda (L/s) 0,09 

Duração do ciclo: 12,17 meses. 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Tabela 120 - Estimativa de demanda hídrica para o cultivo da mandioca em Caetité/BA 

Mês 

Tm - 
Precipitação 

total 
(mm/mês) 

Pmp 
(precipitação 

mensal 
provável) - 
mm/mês  

Pp% 
(precipitação 

provável 
efetiva) - 
mm/mês 

Eto 
(mm/mês) 

Kc 
Etc 

(mm/mês) 
NIL 

(mm/mês) 
Ei (%) 

NIB 
(mm/mês) 

Volume 
médio 
mensal 

(m3/mês) 

Número 
de dias 
no mês 

Cm 
(L/s/hectare) 

Janeiro 156,0 100,800 84,543 93 0,80 74,4 -10,143 80 -12,68 -88.751,04 31,00 -0,05 

Fevereiro 88,0 46,400 42,955 87 0,80 69,6 26,645 80 33,31 233.141,44 28,00 0,14 

Março 97,0 53,600 49,003 99 0,80 79,2 30,197 80 37,75 264.221,44 31,00 0,14 

Abril 67,0 30,200 28,741 83 0,80 66,4 37,659 80 47,07 329.518,56 30,00 0,18 

Maio 17,0 0,200 0,200 75 0,80 60 59,800 80 74,75 523.250,56 31,00 0,28 

Junho 15,0 -1,000 -1,002 63 0,80 50,4 51,402 80 64,25 449.764,00 30,00 0,25 

Julho 10,0 -4,000 -4,026 62 0,80 49,6 53,626 80 67,03 469.224,00 31,00 0,25 

Agosto 6,0 -6,400 -6,466 69 0,80 55,2 61,666 80 77,08 539.573,44 31,00 0,29 

Setembro 12,0 -2,800 -2,813 77 0,80 61,6 64,413 80 80,52 563.609,76 30,00 0,31 

Outubro 77,0 37,600 35,338 94 0,80 75,2 39,862 80 49,83 348.792,64 31,00 0,19 

Novembro 165,0 108,000 89,338 93 0,80 74,4 -14,938 80 -18,67 -130.704,00 30,00 -0,07 

Dezembro 180,0 120,000 96,960 98 0,80 78,4 -18,560 80 -23,20 -162.400,00 31,00 -0,09 

Demanda anual (m3/ano) 3.339.240,80 

MÉDIA 0,15 Demanda (m3/s) 0,11 

Demanda (L/s) 105,87 

Duração do ciclo: 12 meses 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Tabela 121 - Estimativa de demanda hídrica para o cultivo do maracujá em Caetité/BA 

Mês 

Tm - 
Precipitação 

total 
(mm/mês) 

Pmp 
(precipitação 

mensal 
provável) - 
mm/mês  

Pp% 
(precipitação 

provável 
efetiva) - 
mm/mês 

Eto 
(mm/mês) 

Kc 
Etc 

(mm/mês) 
NIL 

(mm/mês) 
Ei (%) 

NIB 
(mm/mês) 

Volume 
médio 
mensal 

(m3/mês) 

Número 
de dias 
no mês 

Cm 
(L/s/hectare) 

Janeiro 156,0 100,800 84,543 93 0,80 74,4 -10,143 80 -12,68 -6.339,36 31,00 -0,05 

Fevereiro 88,0 46,400 42,955 87 0,80 69,6 26,645 80 33,31 16.652,96 28,00 0,14 

Março 97,0 53,600 49,003 99 0,80 79,2 30,197 80 37,75 18.872,96 31,00 0,14 

Abril 67,0 30,200 28,741 83 0,80 66,4 37,659 80 47,07 23.537,04 30,00 0,18 

Maio 17,0 0,200 0,200 75 0,80 60 59,800 80 74,75 37.375,04 31,00 0,28 

Junho 15,0 -1,000 -1,002 63 0,80 50,4 51,402 80 64,25 32.126,00 30,00 0,25 

Julho 10,0 -4,000 -4,026 62 0,80 49,6 53,626 80 67,03 33.516,00 31,00 0,25 

Agosto 6,0 -6,400 -6,466 69 0,80 55,2 61,666 80 77,08 38.540,96 31,00 0,29 

Setembro                         

Outubro                         

Novembro 165,0 108,000 89,338 93 0,80 74,4 -14,938 80 -18,67 -9.336,00 30,00 -0,07 

Dezembro 180,0 120,000 96,960 98 0,80 78,4 -18,560 80 -23,20 -11.600,00 31,00 -0,09 

Demanda anual (m3/ano) 173.345,60 

MÉDIA 0,13 Demanda (m3/s) 0,01 

Demanda (L/s) 5,50 

Duração do ciclo: 10 meses 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 



 

 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

549 

 

Tabela 122 - Estimativa de demanda hídrica para o cultivo do milho em Caetité/BA 

Mês 

Tm - 
Precipitação 

total 
(mm/mês) 

Pmp 
(precipitação 

mensal 
provável) - 
mm/mês  

Pp% 
(precipitação 

provável 
efetiva) - 
mm/mês 

Eto 
(mm/mês) 

Kc 
Etc 

(mm/mês) 
NIL 

(mm/mês) 
Ei (%) 

NIB 
(mm/mês) 

Volume 
médio 
mensal 

(m3/mês) 

Número 
de dias 
no mês 

Cm 
(L/s/hectare) 

Janeiro                         

Fevereiro                         

Março                         

Abril 67,0 30,200 28,741 83 1,20 99,6 70,859 80 88,57 664.305,60 30,00 0,34 

Maio 17,0 0,200 0,200 75 1,20 90 89,800 80 112,25 841.875,60 31,00 0,42 

Junho 15,0 -1,000 -1,002 63 1,20 75,6 76,602 80 95,75 718.140,00 30,00 0,37 

Julho 10,0 -4,000 -4,026 62 1,20 74,4 78,426 80 98,03 735.240,00 31,00 0,37 

Agosto 6,0 -6,400 -6,466 69 1,20 82,8 89,266 80 111,58 836.864,40 31,00 0,42 

Setembro 12,0 -2,800 -2,813 77 1,20 92,4 95,213 80 119,02 892.617,60 30,00 0,46 

Outubro                         

Novembro                         

Dezembro                         

Demanda anual (m3/ano) 4.689.043,20 

MÉDIA 0,40 Demanda (m3/s) 0,15 

Demanda (L/s) 148,67 

Duração do ciclo: 6 meses. 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Dessa forma, a Tabela 123 apresenta os volumes demandados à irrigação de cada 

cultura presente em Caetité, totalizando mais de 18 milhões de metros cúbicos de água 

por ano, uma vazão de 574,11 L/s. Contudo, salienta-se que no município de Caetité o 

predomínio é de agricultura familiar e com produção em sequeiro, ou seja, sem 

irrigação. 

Tabela 123 - Demanda para irrigação em Caetité/BA 

Cultura Área (ha) 
Demanda 

(m3/ano) (m3/mês) (m3/s) (L/s) 

Banana  13 110.423,22 9.201,94 0,00 3,50 

Café 10 84.940,94 7.078,41 0,00 2,69 

Cana-de-açúcar 200 2.071.193,80 172.599,48 0,07 65,67 

Feijão 1.300 7.636.256,16 636.354,68 0,24 242,11 

Laranja 1 2.908,47 242,37 0,00 0,09 

Mandioca 700 3.339.240,80 278.270,07 0,11 105,87 

Maracujá 50 173.345,60 14.445,47 0,01 5,50 

Milho 750 4.689.043,20 390.753,60 0,15 148,67 

Total 3.024 18.107.352,19 1.508.946,02 0,57 574,11 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nota-se que 42,17% desse valor é referente ao cultivo de feijão, seguido da mandioca 

com 16,59%, laranja (0,02%), café (0,47%) e banana (0,61%) são as culturas que 

exercem uma demandar hídrica menor, como mostra a Figura 220. 

Figura 220 – Parcela de cada cultura na demanda anual de água – Caetité/BA 

  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

551 

D. Demanda para abastecimento industrial 

A estimativa de demanda para as indústrias de Caetité foi realizada com base na 

metodologia do Manual de Usos Consuntivos de Água da ANA (2019), que consiste em 

estimar o consumo de água apor meio de coeficientes técnicos em função do número de 

funcionários e o resultado é apresentado na Tabela 124. 

Dentre as tipologias descritas no manual, foi selecionada a tipologia classificada como 

fabricação de produtos diversos, para o qual é definida uma demanda de 842 

L/empregado.dia, com um consumo de 20%. A quantidade de funcionários foi obtida no 

cadastro da Fieb Bahia. 

Tabela 124- Vazão de consumo de água utilizada na indústria em Caetité/BA 

Indústria/tipologia 
Coeficiente de 

retirada 
(L/empregado/dia) 

Nº de 
empregados 

Vazão 
de 

retirada 
(L/dia) 

Vazão de 
retirada 

(m³/mês) 

Maluana Industria e Comercio de 
Confecções 

510 18 9.180 275,4 

Pré-Moldados e Construtora Ideal 842 10 8.420 252,6 

Fábrica de Artefatos de Cimento J 
Prado 

842 6 5.052 151,56 

Fortiori Confecções 510 300 153.000 4590 

Indústrias Nucleares do Brasil S/A - 
INB 

676 280 189.280 5678,4 

MBM Industria de Roupas 510 130 66.300 1989 

SRA Mineração 676 10 6.760 202,8 

Panificadora Cardoso 4.600 17 78.200 2346 

Alimentos Natur 4.600 46 211.600 6348 

Total - - - 21.833,76 

Fonte: ANA, 2019, Fieb, 2020 e Embasa, 2019. 

Portanto, estima-se que a demanda de água para a atividade industrial em Caetité é de 

21.833,76 m³/mês, referente aos empreendimentos identificados. 

E. Demanda para mineração 

Segundo a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem 

(2020), em Caetité foram registrados 11 empreendimentos minerários em 2019 para 

extração de Urânio, Ferro, Manganês, Ametista, Areia, Argila e Quartzito. A extração de 

Urânio, realizada pela estatal INB, e o minério de ferro, realizado pela Bahia Mineração, 

declararam quantidades retiradas pela última vez no ano de 2015, época em que ainda 

não haviam interrompido suas atividades no município. 
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Para o cálculo da demanda para o abastecimento de água da mineradora, será utilizado o 

estudo da ANA (2019), onde a estimativa é alcançada em função do tipo de minério e da 

quantidade retirada.  

Os dados mais recentes de produção desse minério no ano de 2019 em Caetité, pelos 

requerentes, fornecidos pela ANM (2019), estão dispostos na Tabela 125 com exceção 

dos dados da INB e Bahia Mineração que são de 2015.  

No caso do quartzito, para a conversão da quantidade comercializada de m³ para 

toneladas, utilizou-se a densidade do mineral. A densidade considerada, está de acordo 

com a tabela de Densidade de Materiais, fornecida pela Eblasting (2020), na qual dispõe 

de uma margem de densidade para o quartzito de 2 a 2,8 g/cm³. Adotou-se 2,65 g/cm³ 

pois de acordo com Navarro e Zanardo (2018), é o valor da densidade para o quartzo.  

Tabela 125- Quantidade de substâncias minerais comercializadas – Caetité/BA 

Ano Pessoa jurídica Substância 
Quantidade 

comercializad
a (t) 

2015 Indústrias Nucleares Do Brasil S.A. - INB Urânio 8.047,2 

2015 Bahia Mineração S.A. Minério de ferro 83.702,1 

2019 Coelho e Froza Mineração Ltda. ME Areia 2687,8 

2019 Adival Alves dos Anjos Argila 443,5 

2019 Cerâmica Mundial Ltda. Argila 480,0 

2019 Elinaldo Ramos da Silva Me Areia 90,0 

2019 SRA Mineração Ltda. Manganês 99,0 

2019 LAMAR Mineração, Comércio e Exportação Ltda. Me Ametista 148,9 

2019 Cerâmica Mundial Ltda. Argila 840,0 

2019 Rocha Bahia Mineração Ltda. Quartzito 39,9 

2019 Cerâmica Mundial Ltda. Argila 600,0 

Fonte: ANM, 2019 e Eblasting, 2020. 

Utilizando a massa em tonelada e multiplicando pelo coeficiente de retirada, obtém-se 

um consumo de 8.717,9 m³ de água por mês, como mostra a Tabela 126. 

Tabela 126- Coeficientes de retirada e consumo para cálculo de demanda de abastecimento – 
Caetité/BA 

Pessoa Jurídica 

Coeficiente 
de retirada 

(m³/t) 

Quantidade 
comercializada 

(t) 

Volume 
anual (m³) 

Volume 
por mês 

(m³) 

Indústrias Nucleares Do Brasil S.A. - INB 1,86 8.047,20 14967,8 1247,3 

Bahia Mineração S.A. 1,05 83.702,10 87887,2 7323,9 

Coelho e Froza Mineração Ltda. ME 0,04 2687,8 107,5 9,0 

Adival Alves dos Anjos 0,04 443,5 17,7 1,5 

Cerâmica Mundial Ltda. 0,04 480 19,2 1,6 
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Pessoa Jurídica 

Coeficiente 
de retirada 

(m³/t) 

Quantidade 
comercializada 

(t) 

Volume 
anual (m³) 

Volume 
por mês 

(m³) 

Elinaldo Ramos da Silva Me 0,04 90 3,6 0,3 

SRA Mineração Ltda. 6,25 99 618,8 51,6 

LAMAR Mineração, Comércio e 
Exportação Ltda. Me 

6,25 148,9 930,6 77,6 

Cerâmica Mundial Ltda. 0,04 840 33,6 2,8 

Rocha Bahia Mineração Ltda. 0,04 39,9 1,6 0,1 

Cerâmica Mundial Ltda. 0,04 600 24,0 2,0 

TOTAL - - 104.611,6 8.717,6 

Fonte: ANA, 2019. 

Quando em pleno funcionamento, as atividades de extração de minério de ferro 

operadas pela Bahia Mineração consumirão 13.310 m³/h de água, dos quais 12.545 

m³/h seriam reaproveitados do processo de beneficiamento e da clarificação da água da 

barragem de rejeitos (BAMIN, 2009 apud OLIVEIRA E BRITO, 2020). O déficit hídrico de 

765 m³/h resultante seria captado do rio São Francisco, o mesmo utilizado no 

abastecimento do SAA de Caetité, Pajeú do Vento e Maniaçu, por meio do SIAA do 

Algodão, em volume superior em 5 vezes ao utilizado pela Embasa no abastecimento 

destes SAA’s. 

Segundo Oliveira e Brito (2020), a extração do minério na cava pressupõe a necessidade 

de rebaixamento no lençol freático do Aquífero de Mosquito, a partir da perfuração 

sucessiva de poços profundos, que chegarão a bombear um total de 600 m³/h ao final da 

operação. Os autores ressaltam o agravamento de conflitos ambientais na região do 

riacho Pedra de Ferro e demais nascentes da sub-bacia do Rio Carnaíba, que alimentam 

a Barragem de Ceraíma, manancial também utilizado no abastecimento de água da sede 

municipal e distrito de Maniaçu. 

8.2.10.3 Comparação do 

consumo de água 

em relação à 

demanda 

A Tabela 127 apresenta o resumo dos volumes ofertados e demandados para cada um 

dos tipos de consumo descritos no item 8.2.10.2. A partir da análise dos resultados é 

possível perceber que Caetité demanda cerca de 20.308.004,36 m³ de água por ano, em 
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média 1.692.333,75 m³ por mês, para abastecimento humano e desenvolvimento de 

atividades produtivas. Entretanto, não se sabe o total de volume ofertado além dos 

registrados nos sistemas de abastecimento operados pela Embasa. 

Tabela 127 - Resumo da oferta e demanda por categoria de consumo – Caetité/BA 

Tipo de consumo 
Volume ofertado Demanda  

(m³/mês) (m³/ano) (m³/mês) (m³/ano) 

Humano 106.310 1.275.130 105.652,37 1.267.828,45 

Dessedentação animal - - 47.184 566.207 

Irrigação - - 1.508.946,02 18.107.352,19 

Indústria -- -- 21.833,76 262.005,12 

Mineração - - 8.717,6 104.611,6 

Total 106.310 1 275 130 1.692.333,75 20.308.004,36 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os volumes ofertados para abastecimento humano presentes na tabela, se referem aos 

volumes dos SAAs operados pela Embasa e na estimativa de consumo dos SSAA com 

base na quantidade de ligações, diferente do cálculo de demanda, que incluiu a 

população total do município. Dessa forma, analisar a possibilidade déficit comparando 

esses valores não se mostra coerente, visto que faltam dados dos volumes ofertados por 

outras soluções alternativas adotadas pela população não abastecida pelos sistemas. 

Não foi informado pela Embasa o volume ofertado para consumo industrial. 

Os demais tipos de consumos, como irrigação, dessedentação animal, irrigação e 

mineração, também não apresentam quantitativo de volume ofertado, apenas estimativa 

de demanda. 

Por fim, vale acrescentar que o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos (SNIRH), base para disponibilização das informações sobre águas no Brasil, de 

responsabilidade da ANA, publicou a estimativa de demanda de água para todo o país, 

uma série do período de 1931 a 2030. Consultando a plataforma, obteve-se os 

resultados apresentados na Tabela 128 referente ao ano de 2020. 

Tabela 128 - Comparação entre as demandas estimadas e as publicadas no Snirh 

Tipos de uso 
SNIRH - 2020 Estimado 

m³/s L/s L/s 

Abastecimento Urbano 0,01068 33,29 30,02 

Abastecimento Rural 0,01109 17,75 10,18 

Indústria 0,0038 12,71 8,31 

Irrigação 0,04172 98,83 574,11 
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Tipos de uso 
SNIRH - 2020 Estimado 

m³/s L/s L/s 

Uso animal 0,04552 29,69 17,95 

Fonte: SNIRH, 2020 e Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Comparando os dados, nota-se significativa discrepância nos usos destinados à irrigação 

e ao abastecimento rural. Tal fato pode ser justificado pela limitação de dados mais 

fidedignos para a estimativa, o que levou a equipe a realizar algumas considerações em 

cada estimativa. Além disso, vale destacar que os dados disponíveis no SNIRH se trata de 

uma projeção, que leva em consideração um cenário de referência, que pode não se 

concretizar. 

8.2.11 Avaliação das condições dos atuais e potenciais mananciais de 

abastecimento de água 

8.2.11.1 Índice de Qualidade da Água e Índice de Estado Trófico 

Com o objetivo de avaliar a evolução espacial e temporal da qualidade das águas para os 

diferentes usos, o INEMA, entidade encarregada de coordenar, executar, acompanhar, 

monitorar e avaliar a qualidade ambiental e dos recursos hídricos no estado da Bahia, 

criou o Programa Monitora. De acordo com o Inema (2019), são monitorados 134 rios, 

sendo que o levantamento feito na base de dados do Monitora revelou um total de 560 

pontos de amostragem. As campanhas de coleta são realizadas trimestralmente, sendo 

analisados diversos parâmetros físicos, químicos e biológicos. 

Entre os critérios de avaliação da qualidade da água, o INEMA utiliza o Índice de 

Qualidade das Águas (IQA), índice consagrado internacionalmente que expressa, de 

forma simples, a condição da qualidade da água considerando os parâmetros mais 

significativos de contaminação dos recursos hídricos. 

O IQA utiliza nove parâmetros: três físicos (sólidos totais, turbidez, temperatura), cinco 

químicos (oxigênio dissolvido, DBO5, pH, nitrogênio total, fósforo total) e um biológico 

(coliformes termotolerantes). O seu valor é calculado pelo produto ponderado das 

qualidades de água individuais correspondentes aos parâmetros que integram o índice, 

sendo a importância de cada parâmetro, quanto ao efeito sobre a qualidade da água, 

definida através de um peso relativo. O resultado pode assumir valores de 0 a 100, 
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sendo este intervalo dividido em 5 níveis, os quais expressam, em ordem decrescente, 

qualidade ótima, boa, regular, ruim e péssima, respectivamente. Essas faixas estão 

representadas pela matriz de cores, ilustrada na Figura 221. 

Figura 221 - Classes do Índice de Qualidade da Água (IQA) 

  

Ótima  

79 < IQA ≤ 100 
 

  

Boa  

51 < IQA ≤ 79 
 

  

Regular 

36 <IQA ≤ 51 
 

  

Ruim 

19 <IQA ≤ 36 
 

  

Péssima 

IQA ≤ 19 

Fonte: CETESB, 2015. 

Outro indicador bastante utilizado para avaliar a qualidade dos corpos hídricos é o 

Índice do Estado Trófico (IET) que, segundo a ANA (2019), tem por finalidade classificar 

corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto 

ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das 

algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas. As classes, limites e 

características estão definidos no Quadro 50. 

Quadro 50 - Categorias da avaliação do estado trófico 
Valor do IET Classes Características 

≤47 Ultraoligotrófico 
Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações 
insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos. 

47<IET≤52 Oligotrófico 
Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 
interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da 
presença de nutrientes. 

52 <IET≤59 Mesotrófico 
Corpos d’água com produtividade intermediária, com possíveis 
implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na 
maioria dos casos. 

59<IET≤63 Eutrófico 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, 
com redução da transparência, em geral afetados por atividades 
antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da 
água decorrentes do aumento da concentração de nutrientes e 
interferências nos seus múltiplos usos. 

63<IET≤67 Supereutrófico 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, 
de baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos 
quais ocorrem com frequência alterações indesejáveis na qualidade da 
água, como a ocorrência de episódios florações de algas, e interferências 
nos seus múltiplos usos 

> 67 Hipereutrófico 

Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas concentrações 
de matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos 
seus usos, associado a episódios florações de algas ou mortandades de 
peixes, com consequências indesejáveis para seus múltiplos usos, 
inclusive sobre as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Fonte: ANA, 2019. 

No município de Caetité, segundo o INEMA existem seis pontos de monitoramento, 

conforme dados do Quadro 51. 
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Quadro 51 – Pontos de monitoramento no município de Caetité/BA  

Código Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 
RPGA Ambiente Localização 

CON-CAE-001 14°3'32" 42°29'1" 832 m 
RPGA do Rio 

de Contas 
Não se 
aplica 

Caixa d'água na sede da 
CERB-Caetité. Rod. 

Caetité - Paramirim, km 
“3”, utilizada como 

abastecimento da cidade 
de Caetité pela Embasa. 

CON-CAE-003 13°50'37" 42°23'24" 941 m 
RPGA do Rio 

de Contas 
Não se 
aplica 

Torneira pública da 
Maniaçu, chafariz que 

abastece a população de 
Maniaçu, situado no 
centro do lugarejo. 

CON-CAE-004 13°49'44" 42°16'6" 796 m 
RPGA do Rio 

de Contas 
Lêntico 

Barragem Wilson Gouvêa 
ou Barragem de Águas 
Claras, formada pelo 
Riacho das Vacas e 
Córrego Cachoeira, 

localizado próximo a INB. 

CON-CAE-005 13°51'58" 42°13'40" 816 m 
RPGA do Rio 

de Contas 
Não se 
aplica 

Torneira pública da Praça 
do povoado de Juazeiro, 
no chafariz do poço de 

minação que abastece a 
população de Juazeiro, 

situada na praça principal 
do povoado. 

CON-CAE-016 13°49'55" 42°15'44" 797 m 
RPGA do Rio 

de Contas 
Não se 
aplica 

Bacia de acumulação 
Joaquim de Ramiro, 
propriedade da INB, 

acumulação de água de 
processo industrial da 

INB e também 
proveniente da Barragem 
Wilson Gouvêa (água de 

processo). 

CON-CAE-022 13°51'49" 42°12'8" 776 m 
RPGA do Rio 

de Contas 
Não se 
aplica 

Poço em propriedade 
particular de Miguel M. 

Trindade - Fazenda 
Porteira-; abastece o 

povoado de Lagoinha. 

Fonte: INEMA, 2019. 

No entanto, os dados disponibilizados no sistema SEIA apenas o ponto CON-CAE-004 

teve monitoramento nas campanhas de 2015 a 2020, os demais pontos apenas nas 

campanhas de 2011 e 2012. Salienta-se que a escolha do ponto de monitoramento - 

Barragem Wilson Gouvêa - visa avaliar a influência da atividade minerária na qualidade 

do manancial. O ponto de monitoramento na Barragem Wilson Gouvêa (CON-CAE-004) 

pode ser visto na Figura 222. 
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Figura 222 – Ponto de coleta CON-CAE-004 – Caetité/BA 

 
Fonte: INEMA, 2020. 

Os dados de IQA referentes ao ponto localizado na Barragem Wilson Gouvêa, estão 

dispostos na Figura 223.  

Figura 223 - Dados de IQA no Ponto CON-CAE-004 de 2014 a 2020 – Caetité/BA 

 
        Fonte: INEMA, 2020. 

Os dados de IQA referentes aos demais pontos de analise estão dispostos na Figura 224, 

referente as campanhas de monitoramento de 2011 e 2012, únicos períodos em que 

estes pontos foram monitorados.  
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Figura 224 - Dados de IQA nos Pontos CON-CAE-001, CON-CAE-005, CON-CAE-016 e CON-CAE-022 
no período de 2011 a 2012 – Caetité/BA 

 
Fonte: INEMA, 2020. 

Analisando os resultados de IQA do período de 2014 a 2019, verifica-se que na maioria 

das campanhas, a qualidade da água da Barragem do Wilson (CON-CAE-004) no 

município de Caetité possui valores classificados como bom. Na campanha de 2018 a 

qualidade foi descrita como ótima, o que pode ser devido à época de chuvas que 

auxiliam na diluição das águas. A classificação como “ruim” foi observada apenas na 

campanha 4 do ano de 2019. 

Para os demais pontos (CON-CAE-001, CON-CAE-005, CON-CAE-016 e CON-CAE-022) a 

qualidade de água foi considerada boa ou ótima. A classificação como “regular” foi 

observada apenas na campanha 1 do ano de 2012 para o ponto de análise CON-CAE-005 

(Torneira pública da Praça do povoado de Juazeiro). Salienta-se que os pontos CON-CAE-

001, CON-CAE-003 e CON-CAE-005 não são de mananciais superficiais e sim em pontos 

de rede de sistemas de distribuição. 

É importante salientar que, segundo a CETESB (2017), as variáveis de qualidade que 

fazem parte do cálculo do IQA, refletem, principalmente, a contaminação dos corpos 

hídricos ocasionada pelo lançamento de esgotos domésticos. Outro aspecto importante 

reside no fato de o índice ser capaz de avaliar a qualidade das águas, tendo como 

determinante principal a sua utilização para o abastecimento público, considerando 

aspectos relativos ao tratamento dessas águas. 
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A análise do IET possibilita avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento por 

nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas e cianobactérias, 

cuja biomassa é medida indiretamente pela clorofila-a. De acordo com Funasa (2003), a 

principal preocupação com relação ao aumento da ocorrência de florações de 

cianobactérias em mananciais de abastecimento de água é a capacidade de esses 

microorganismos produzirem e liberarem toxinas (cianotoxinas), as quais podem afetar 

a saúde humana, caso o tratamento da água não seja eficiente na remoção dessas 

toxinas. 

No que concerne ao IET, analisando a série de dados a partir de 2015 para Barragem do 

Wilson (CON-CAE-004), observa-se que a qualidade decai na campanha 4 de 2019, como 

mostra a Figura 225. De maneira geral, no primeiro ponto a classificação varia entre 

Eutrófico e Oligotrófico nos últimos dois anos. Em 2019 o resultado aponta para 

possíveis alterações indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da 

concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos.  

Figura 225 - Dados de IET no Ponto CON-CAE-004 de 2015 a 2020 – Caetité/BA 

 
Fonte: INEMA, 2020. 

Para os demais pontos de monitoramento não foram apresentados resultados do Índice 

de Estado Trófico (IET) no período de 2015 a 2019. 
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8.2.11.2 Alternativas de Mananciais para Abastecimento Futuro 

As concepções propostas para o SAA de Caetité objetivaram conferir boa flexibilidade 

operacional, permitindo o abastecimento simultâneo através da utilização dos seguintes 

mananciais: 

• Rio São Francisco (com tomada no rio)  

• Rio Carnaíba de Dentro (com captação na Barragem de Ceraíma) 

• Barragem de Moita dos Porcos 

• Barragem de Santarém (Poço Amazonas) 

• Barragem de Passagem de Pedras 

Foram delineadas alternativas, considerando o uso simultâneo dos mananciais 

existentes, respeitando o êxito do funcionamento do sistema atual. O município de 

Caetité, após interligação com o Sistema Integrado de Abastecimento de Água do 

Algodão, possui a vazão regularizada que atende aos sistemas atualmente de forma 

satisfatória. 

As mudanças climáticas e a contínua poluição dos recursos hídricos, por efluentes 

domésticos, industriais, de mineração ou subprodutos agropecuários, coloca em risco 

cada dia mais a qualidade e a disponibilidade hídrica. Sendo assim, ainda que não haja 

previsão de mudanças significativas no contingente populacional de Caetité, é 

importante ter em mente alternativas de mananciais em casos de emergências ou 

inviabilidade de utilização dos atuais mananciais. 

No entanto, para o SAA de Caetité, Maniaçu e Pajeú do Vento, não há mais alternativas de 

mananciais que não os já utilizados atualmente, conforme apresentado no mapa da 

Figura 226. Visto que estes mananciais atuais, sobretudo os que atendem a adutora do 

algodão, representam os maiores da região. A demanda futura para atendimento desses 

SAAs pode ser suprida pela ampliação do abastecimento de água por meio do Rio São 

Francisco. Em caso de necessidade de complementação, a perfuração de poços tubulares 

pode ser outra alternativa para atender as demandas por volume produzido. 
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Figura 226 - Possíveis pontos de captação de água superficial para a Sede Municipal e Sede distrital 
de Pajeú do Vento e Maniaçu – Caetité/BA 

 
   Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; adaptado de INEMA, 2012. 

Para o SAA de Brejinho das Ametistas, operado atualmente por poço tubular, de acordo 

com técnico do escritório local da Embasa, é possível que seja necessário substituir ou 

complementar a disponibilidade do manancial atual. Uma alternativa é interligar o 

distrito a Adutora do Algodão, a partir da EEAT 04, que passa próximo a Brejinho das 

Ametistas, reduzindo o risco de desabastecimento. A Figura 204 mostra a localização do 

referido ponto e distância até a sede distrital (8,38 km). 
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Figura 227 - Possível ponto de captação futuro para a Sede de Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

 
   Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2021; adaptado de INEMA, 2012. 

8.2.12 Considerações Finais 

No decorrer do diagnóstico do serviço de abastecimento de água do município de Caetité 

foram apresentados dados e realizadas análises acerca de cada situação-problema e 

identificadas as causas associadas. Cada causa foi classificada conforme a sua natureza, 

estrutural ou estruturante, cuja análise possui reflexos significativos no planejamento 

das ações futuras. 

As causas classificadas como estruturais estão associadas àquelas medidas que, de 

acordo com Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), correspondem aos 

tradicionais investimentos em obras, com intervenções nas infraestruturas físicas em 

algum dos serviços de saneamento básico. Decorrem da necessidade de suprir o déficit 
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de cobertura pelos serviços e favorecer a proteção da população quanto a riscos 

epidemiológicos, sanitários e patrimoniais (BRASIL, 2014). 

Já causas classificadas como estruturantes, por sua vez, se relacionam com as medidas 

que fornecem suporte técnico, político e gerencial para a sustentabilidade da prestação 

dos serviços. Encontram-se tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, como ações 

de capacitação em programas de redução de perdas e desperdício de água, quanto na 

melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física (BRASIL, 2014). 

Portanto, o Quadro 52 contém o resumo analítico dos problemas diagnosticados no 

serviço de abastecimento de água potável de Caetité. Percebe-se que os problemas são 

tanto de ordem estrutural, como estruturante. Os de ordem estruturante estão em maior 

quantidade nesse caso, se referindo, principalmente, às ações de monitoramento, 

fiscalização, preservação e planejamento das ações referentes ao abastecimento de água. 

Entretanto, as ações de ordem estruturante no quadro foram compiladas, representam 

uma demanda de grande porte. 

Quadro 52 - Resumo analítico do Abastecimento de água em Caetité/BA 
Problemas 

diagnosticados 
Causas dos problemas diagnósticas 

Classificação 
das causas 

Inexistência de 
plano setorial 

Historicamente os serviços são prestados de acordo com a 
demanda, não sendo pensados de forma integrada e nem a 
longo prazo. Contudo, esse instrumento se faz necessário para a 
prestação de um serviço adequado, e é exigido pela Lei de 
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. 

Estruturante 

Ausência de ações de 
fiscalização e 

regulação 

Embora exista um instrumento legal definindo a Agersa como 
ente responsável pelas ações de regulação e fiscalização dos 
serviços de saneamento básico, poucas foram as ações 
realizadas no município. 

Estruturante 

Controle social 
pouco atuante no 

saneamento básico 

As atribuições do Conselho de Meio Ambiente e o de Saúde 
relativas ao saneamento básico são pouco difundidas, 
resultando em maior atenção às questões do meio ambiente. 
Existe uma preocupação quanto à falta de tratamento de esgoto 
e poluição dos mananciais, mas não há ações com vistas a 
solucionar o problema, nem discussões referentes aos outros 
componentes do saneamento. 

Estruturante 

Degradação dos 
mananciais 

Presença de nutrientes em excesso, causando o crescimento de 
macrófitas, o assoreamento dos mananciais, e falta de 
fiscalização e preservação da mata ciliar, colocando em risco a 
qualidade e a quantidade de água disponível. 

Estruturante 

Prestação do serviço 
deficitária do ponto 

de vista da 
sustentabilidade 

econômica. 

Despesas maiores que arrecadação nos SAA operados pela 
Embasa. Nos SSAA operados pelo município, a receita é nula, 
visto que não há cobrança de taxas ou tarifas, sendo toda 
despesa arcada pelo município, de maneira insuficiente para a 
garantia da oferta de água em quantidade e na qualidade 
necessária. 

Estruturante 
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Problemas 
diagnosticados 

Causas dos problemas diagnósticas 
Classificação 

das causas 

Qualidade da água 
imprópria para o 

consumo 

Na SAA da sede municipal, apesar de na saída do tratamento a 
água atender aos padrões de potabilidade, na rede de 
distribuição foram encontradas amostras fora do padrão. Nas 
localidades rurais, principalmente as que são abastecidas com 
água subterrânea salinas ou ferrosas, a qualidade da água não é 
própria para consumo humano, não é realizado o tratamento 
adequado, sendo registrada a presença de E. coli, nas poucas 
amostras analisadas pela Vigilância Sanitária. 

Estrutural 

Inexistência de 
dados do serviço 

prestados por meio 
dos SSAAs 

A inexistência de macro e micro medidores nos sistemas 
simplificados das localidades rurais impede que se tenham um 
quantitativo dos volumes captado, produzido e consumido nos 
sistemas. 

Estruturante 

Falta de tratamento 
da água nos SSAAs e 

nas soluções 
alternativas 
individuais 

Ainda que existem cloradores na grande maioria dos sistemas 
simplificados, as pastilhas de cloro não são repostas, não 
havendo, portanto, desinfecção da água distribuída. A água 
captada em soluções alternativas individuais, como nascentes, 
barragens, córregos e cisternas, também, não recebem 
tratamento. 

Estrutural 

Ineficiência da 
manutenção nos 

SSAAs 

A demora nas solicitações de reparos, ou em casos em que os 
equipamentos são retirados para manutenção e não são 
devolvidos, são as principais causas dos sistemas se 
encontrarem inoperante. A falta de capacitação dos operadores 
dos SSAAs também é um fator que contribui para esse 
problema. 

Estrutural e 
estruturante 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nota-se que os principais problemas diagnosticados no município de Caetité referentes 

ao abastecimento de água são de ordem estruturante. Portanto, esforços devem ser 

empregados para melhor a gestão do serviço por meio do planejamento, 

monitoramento, fiscalização e controle social, mas sem deixar de sinalizar a necessidade 

de investimentos estruturais, principalmente relacionadas à requalificação das 

infraestruturas existentes, implantação ou ativação da etapa de tratamento da água dos 

sistemas simplificados e, melhoria do monitoramento da qualidade da água dos sistemas 

operados pela Embasa e das ações de operação dos sistemas simplificados. 
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8.3  Esgotamento Sanitário 

Conceitualmente, esgotamento sanitário são atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, 

definido assim pela Lei nº 11.445/07. 

Apesar do Contrato de Programa assinado entre o Município e o Estado da Bahia, que 

autoriza a prestação dos serviços públicos de saneamento básico (componente água e 

esgoto), à Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A (Embasa), até o momento não 

implantou nenhum sistema de coleta e tratamento dos esgotos no Município de Caetité.  

Atualmente, o Poder Público Municipal tem sido a responsável pelos serviços de 

esgotamento sanitário por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A 

natureza jurídica da entidade é administração direta, poder público, e sua instância 

administrativa de âmbito municipal. Além do serviço de esgotamento sanitário, essa 

entidade gestora também presta os serviços de obras públicas (infraestrutura), manejo 

de águas pluviais e urbanismo. 

Nos eventos das oficinas de diagnóstico do saneamento básico, espaço de participação 

social deste PMSB, e por meio dos questionários disponibilizado à população, houve a 

demonstração da insatisfação dos munícipes em relação a ausência do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da sede municipal de Caetité com a implementação das redes e 

da estação de tratamento de esgotos. Como reflexo, houve diversas manifestações acerca 

do mal cheiro dos canais de macro e microdrenagem utilizados pela população como 

destino dos efluentes sanitários domésticos, do lançamento de esgotos a céu aberto em 

diversas ruas, sobretudo nos bairros periféricos, e de problemas de extravasão de 

algumas fossas de absorção (rudimentares).  

8.3.1 Estrutura organizacional responsável pelo serviço de esgotamento 
sanitário 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, instância da administração municipal direta 

centralizada, é o ente que tem atuado nas ações de esgotamento sanitário em Caetité. No 
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entanto, tal atribuição não foi normatizada e as rotinas de planejamento são 

praticamente inexistentes, seja por questões culturais e/ou por limitação de equipe 

técnica. 

Essa secretaria desempenha ações relacionadas à implantação, operação e manutenção 

das infraestruturas, concentrando a maioria dos esforços para essas atividades, atuando, 

portanto, como prestador dos serviços relacionados ao esgotamento sanitário. Porém, 

não há um departamento específico dentro do organograma da secretaria que atue 

especificamente na prestação de serviços (Figura 228). 

Conforme a necessidade, equipes de manutenção e obras públicas são direcionadas a 

atender as demandas do esgotamento sanitário do Município, que se restringe a obras 

emergenciais para resolver problemas de extravasamentos ou limpeza periódica de 

fossas de banheiros e prédios públicos. 

Figura 228 - Organograma da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – Caetité/BA 

Fonte: Administração Municipal de Caetité, 2020. 

Nesse contexto, vale ressaltar que não só o planejamento é incipiente, mas também a 

regulação e a fiscalização da prestação desse serviço. A função de regulação da prestação 

dos serviços de esgotamento sanitário, não é realizada por ente instituído para essa 

finalidade. Os procedimentos de execução de obras seguem as diretrizes definidas nos 

editais para contratação de obras e serviços, assim como nos respectivos contratos. As 
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ações de manutenção e limpeza são realizadas de acordo as boas práticas desenvolvidas 

pela equipe. A função de fiscalização também não possui um ente independente, 

instituído para essa finalidade, assim como a regulação. 

A secretaria responsável pela prestação dos serviços não dispõe de canais para 

reclamações e sugestões. Vazamentos e extravasamentos, na maioria dos casos, são 

identificados por funcionários da própria secretaria. Quando há problemas identificados 

pela população, as pessoas se dirigem à sede da secretaria para solicitar reparos. De 

acordo com a referida secretaria, os serviços são executados de imediato. 

8.3.2 Análise crítica do plano diretor de esgotamento sanitário 

Assim como a componente Abastecimento de Água, o Município de Caetité não dispõe de 

plano diretor/plano setorial para a componente esgotamento sanitário. 

8.3.3 Caracterização da Cobertura e Qualidade dos Serviços de Esgotamento 

Sanitário  

O Poder Público Municipal, responsável pelos serviços de esgotamento sanitários, não 

dispõe de cadastro ou registro sistemático de dados relativos à extensão de rede de 

coleta e a quantidade de ligações existentes. A rede de coleta cobre menos da metade da 

zona urbana da sede e foi sendo implantada de forma gradual, os serviços não são 

cobrados e o esgoto coletado é direcionado para as galerias de micro e macrodrenagem 

que cortam a cidade. 

O município de Caetité, ainda lança efluentes sem tratamento nos corpos d’água no seu 

entorno. Segundo dados da Agência Nacional das Águas (2016), 44,7% da malha urbana 

possui esgotos coletados pelo Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), porém, sem 

tratamento e com lançamento direto no Rio São João, 47,8% do esgoto produzido na 

sede, não possui nem coleta e nem tratamento, alcançando posteriormente também o 

Rio São João e 1,5% é destinado a soluções individualizadas (fossa).  

Pautando-se no último censo demográfico do IBGE (2010), a maioria da população 

possuiam fossa rudimentar como destino dos esgotos domésticos (Tabela 129). Em 

2010, 13,56% da população possuía acesso a rede de esgoto, o que representa 103% de 

aumento em relação ao censo anterior (2000). Na zona rural, a instalação sanitária mais 
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recorrente são as fossas rudimentares, seguido por outras formas de escoadouro, que 

representam 8,69% do total. É importante ressaltar que o lançamento de efluentes não 

tratados (em valas, rios ou lago) não apresentou diminuição expressiva, reduzindo em 

apenas 15% em uma década. Outro aspecto relevante é a redução de cerca de 72% de 

domicílios sem instalação sanitária entre o período de 2000 a 2010, o que significa 

melhoria da qualidade de vida da população, embora na zona rural ainda seja expressivo 

o percentual de domicílios sem banheiro.  

Tabela 129 - Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária - Caetité/BA (2000 e 2010) 

Instalação Sanitária 
2000 2010 

Total (%) Total (%) Urbano (%) Rural (%) 

Rede geral de esgoto ou pluvial 13,56 27,54 44,84 0,12 

Fossa séptica 6,00 7,22 7,36 6,99 

Fossa rudimentar 38,83 48,49 45,13 53,81 

Vala 1,14 2,40 0,47 5,46 

Rio, lago ou mar 0,84 0,71 1,06 0,16 

Outro escoadouro 3,56 3,67 0,50 8,69 

Não tem instalação sanitária 36,06 9,98 0,65 24,76 

               Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

Analisando por distrito, na Tabela 129, o único distrito que possui uma parcela 

significativa de domicílios com destinação razoavelmente adequada para seus efluentes 

é o de Maniaçu, no qual 26,53% dos efluente são direcionados para a rede ou fossas 

sépticas. Considerando os dados de existência das redes (Tabela 129 e Figura 229) 

pode-se inferir que a destinação final são as fossas. Em todos os distritos, incluindo a 

sede municipal, a destinação final está listada como “outros escoadouros”, podendo os 

efluentes estarem sendo dispostos em fossas rudimentares, corpos hídricos sem 

nenhum tipo de tratamento ou até mesmo a céu aberto. Em relação aos domicílios que 

não tinham sanitário, em todos os distritos existiam ocorrências, porém os distritos Sede 

e Caldeiras possuíam maiores percentuais. 
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Figura 229 – Formas de esgotamento sanitário por distrito em Caetité/BA 

 
         Fonte: IBGE/SIDRA, 2010. 

De acordo com a Embasa, no ano de 2020 o índice de atendimento total de coleta de 

esgoto pela Embasa é nulo, tanto na sede quanto na zona rural. Em 2015, visando 

atender a sede da cidade de Caetité com esgotamento sanitário, a Embasa elaborou um 

projeto de implantação do SES, cujos serviços compreendem coleta e tratamento. A 

Tabela 130 apresenta alguns dados do projeto básico disponibilizado pela prestadora. 

Tabela 130 – Dados básicos do projeto de SES da Embasa  

Rede coletora Interceptor Emissário Emissário Final 

50.723 m 343 m 2.100 m 413 m 

          Fonte: Embasa, 2020. 

Ainda segundo a concessionária, no projeto está previsto a construção de uma Estação 

Elevatória de Esgotos (EEE) e uma Estação de Tratamento (ETE). A ETE será composta 

de tratamento preliminar, 14 reatores anaeróbios do tipo UASB, 02 lagoas facultativas e 

04 leitos de secagem. O projeto do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal 

prevê a cobertura de cerca de 60% da malha urbana, com um número estimado de 3.698 

ligações intradomiciliares. 

Após três licitações desertas, não havendo interesse de nenhuma empresa para a 

execução do projeto, estão sendo realizados estudos para que o mesmo seja atualizado a 

fim de tornar mais atrativa a execução da obra.  
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De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (2020), existe rede coletora, 

ainda que opere de maneira informal como sistema misto, sendo que esta recebe esgotos 

primários e secundários. Cabe salientar, no entanto, não foi concebida uma rede 

especifica para o esgotamento sanitário. De acordo com o Pemapes (2010) a rede de 

coleta de esgotos de Caetité foi sendo construída adequando-se à rede de drenagem 

existente, sendo utilizada clandestinamente para condução dos esgotos. Com o passar do 

tempo e de forma gradual, as redes de esgoto foram implantadas e conectadas nas 

estruturas de macrodrenagem, principalmente em trechos canalizados dos Riachos do 

Jatobá, do Alegre e da Pedreira, que são afluentes do Rio São João. Outro tipo de solução 

adotada, são os tanques sépticos construídos no novo conjunto habitacional. 

A Figura 230 apresenta a espacialização das formas de esgotamento sanitário 

praticadas na sede de Caetité. 

Figura 230 – Formas de esgotamento sanitário praticadas na sede de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de Pemapes, 2010. 
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8.3.4 Caracterização da Prestação dos Serviços por meio de Indicadores 

A caracterização da prestação dos serviços de esgotamento sanitário inclui a 

apresentação dos indicadores econômico-financeiros, administrativos, operacionais e de 

qualidade. Uma base de consulta para esses indicadores é o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), porém não existe informações sobre o 

componente esgotamento sanitário para o Município de Caetité nesta plataforma. O 

cadastramento das informações, preferencialmente por meio do sistema SNIS, deve ser 

feito ao longo da gestão e horizonte de planejamento para que em outros momentos, 

inclusive nas revisões do plano, seja possível avaliar os serviços prestados, a partir 

destes indicadores. 

Na Tabela 131 são apresentados os indicadores econômico-financeiros e 

administrativos para os serviços de esgotamento sanitário, que em Caetité é zero, pois 

não há cobrança de tarifa nem tampouco sistema de esgotamento sanitário, e 

consequentemente não há geração de receita. 

Tabela 131 – Indicadores econômico-financeiros e administrativos do sistema de esgotamento 
sanitário – Caetité/BA 

Indicador Econômico-financeiro e Administrativo 
Código indicador no 

SNIS 
Valor Unidade 

Tarifa média de esgoto IN006 0,00 R$/m³ 
Participação da receita operacional direta de esgoto na 
receita operacional total 

IN041 0,00 % 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os indicadores operacionais e sobre a qualidade dos serviços de esgotamento sanitário 

são listados na Tabela 132. 

Tabela 132 – Indicadores operacionais e de qualidade do sistema de esgotamento sanitário – 
Caetité/BA 

Indicador operacional 
Código 

indicador 
no SNIS 

Valor Unidade 

População urbana atendida com esgotamento sanitário ES026 12.535 Habitantes 

Índice de coleta de esgotos IN015 27,54 % 

Índice de tratamento de esgotos IN016 0,00 % 

Índice de esgoto tratado referido à água consumida IN046 0,00 % 

Extensão da rede de esgoto por ligação  IN021 S.I* m/ligação 

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de 
esgotamento sanitário 

IN059 0,00 kWh/m³ 

Indicador sobre qualidade Código  Valor Unidade 

Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos IN077 0,00 Horas/extravasamento 

Extravasamentos de esgotos por extensão de rede IN082 S.I* Extravasamento/km 
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S.I*: Sem Informações 
Fonte: IBGE, 2010 e Pemapes, 2010. 

O índice de tratamento no Município atualmente é 0%, já que não existe nenhum tipo de 

tratamento para o esgoto gerado, sendo lançado em riachos efêmeros e rios 

intermitentes que, na maior parte do ano, transportam apenas esgotos.  

8.3.4.1  Ligações, 

Economias e 

Geração de Esgoto 

A ligação predial de esgoto sanitário é o trecho do coletor predial situado entre o limite 

do lote e a rede coletora (coletor público). 

Não há informações sobre o número de ligações/economias existentes no sistema de 

esgotamento sanitário de Caetité. Segundo o IBGE, no censo de 2010, havia 3.482 

domicílios que dispunham seus efluentes sanitários na rede geral ou pluvial e não há 

informações de quantos destes domicílios utilizam exclusivamente a infraestrutura 

implantada de rede de esgotos. A rede de microdrenagem e as estruturas de 

macrodrenagem recebem contribuições de esgotos, primários e secundários, com 

ligação direta do domicílio, como mostra a Figura 231. 

Figura 231 – Ligações direta de esgotos, primários e secundários, no sistema de drenagem da sede 
de Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Sobre a geração per capita de esgoto, a sua produção depende diretamente do consumo 

de água pela população, sendo que esse consumo e consequentemente a produção de 

esgoto variam ao longo do dia (variações horárias) e ao longo da semana (variações 

diárias). Acompanhando a recomendação de normas técnicas nacionais, adota-se o valor 

de 0,8 para o coeficiente de retorno, no cálculo de estimativa de vazão de esgoto 

doméstico produzido. 

Considerando este coeficiente de retorno, e que o consumo médio per capita de água no 

Município seja de 86,18 L/hab.dia, a geração per capita de esgoto, atualmente, é de 68,94 

L/hab.dia. A Tabela 133 mostra a estimativa do volume dos esgotos gerados pela sede 

municipal de Caetité, calculado com base na projeção populacional para o ano de 2020 

(IBGE, 2020) 

Tabela 133 – Estimativa do volume dos esgotos gerados na sede municipal – Caetité/BA 
Consumo médio per 

capita de água 
Geração per capita 

de esgoto 
População urbana (sede 

Caetité) 
Volume dos esgotos 

gerados 

86,18 L/hab.dia 68,94 L/hab.dia 30.518 hab. 2.104,03 m³/dia 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.3.4.2 Consumo de 

Energia Elétrica 

Não há consumo de energia elétrica na infraestrutura implantada, pois, o escoamento 

das águas sanitárias pelas tubulações e canais de drenagem são favorecidas pela 

topografia da cidade, caracterizada por inclinações médias e elevadas na maior parte da 

zona urbana. 

8.3.4.3  Extravasamentos  

Segundo o Glossário do SNIS (2018), extravasamento de esgoto corresponde ao fluxo 

indevido de esgotos ocorrido nas vias públicas, nos domicílios ou nas galerias de águas 

pluviais, como resultado do rompimento ou obstrução de redes coletoras, interceptores 

ou emissários de esgotos. A Secretaria de Serviços Públicos não dispõe dessas 

informações, logo não é possível calcular os indicadores.  

Em relação as fossas existentes em prédios públicos de responsabilidade do Poder 

Público Municipal, a Secretaria de Serviços Públicos informou que são necessárias 
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intervenções periódicas com o caminhão de sucção de esgotos para evitar 

extravasamentos. São eles: escolas municipais e banheiros públicos instalados em 

praças e mercados (Praça da Catedral, Mercado Central, Mercado/Feirinha do Bairro 

Nossa Senhora e Praça Clarismundo Pontes). 

8.3.5 Visão Geral do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede 

De acordo com o Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário – 

Pemapes, em levantamento realizado no Município de Caetité em 2010, constatou que a 

rede coletora do esgotamento sanitário implantada pelo Poder Público Municipal é 

composta de tubulações de concreto e PVC, com diâmetros variando de 150 a 200 mm, 

dispostas sob vias pavimentadas e não pavimentadas, que conduz as contribuições 

sanitárias até os pontos de lançamento. Ainda de acordo o Pemapes (2010) a 

infraestrutura implantada carece de poços de visita e não dispõe de caixas de passagem, 

o que impede manutenção e operação adequada. 

Os esgotos coletados na zona urbana de Caetité não recebem qualquer tipo de 

tratamento e sua disposição final é lançamento direto difuso em rede fluvial, tendo como 

corpo receptor os mananciais Riacho do Alegre, Riacho do Jatobá e Riacho das Pedras. 

Além destes riachos o descarte ocorre também de modo direto concentrado no Riacho 

Flor da Índia. Todos estes corpos hídricos são afluentes no Rio São João (Figura 232).  
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Figura 232 – Localização da Bacia do Rio São João e seus afluentes – Caetité/BA 

 
Fonte: CARDOSO, 2018. 

 

Na Figura 233 é apresentado o croqui da situação do esgotamento sanitário na sede 

municipal de Caetité, elaborado pela Agencia Nacional de Águas (ANA). 

Figura 233 – Croqui da situação do esgotamento sanitário na sede municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: ANA, 2015. 

O Rio São João, que recebe a contribuição de esgotos de toda a malha urbana como a 

disposição final dos efluentes, possui como principal uso, a jusante do ponto de 

lançamento, a irrigação de moradores da zona rural que margeia o rio. Num raio de 4 km 
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de distância dos pontos de lançamentos, é possível encontrar propriedades que utilizam 

a água do Rio São João, que pelo curto espaço de distância ainda não conseguiu se 

autodepurar, apresentando coloração e odores característicos de mananciais com alto 

teor de matéria orgânica. 

A autodepuração é um processo natural de um corpo d'água em que cargas poluidoras 

de origem orgânica lançadas no manancial superficial, como são os esgotos domésticos, 

são neutralizadas, ocorrendo o restabelecimento do equilíbrio do meio aquático. 

8.3.5.1  Coleta e 

Transporte 

De acordo com o Manual de Saneamento da Funasa (2007), a rede coletora é constituída 

por ligações prediais, coletores de esgotos e seus órgãos acessórios (PVs, TIL, CP e 

outros), destinados a receber e conduzir os esgotos de unidades domiciliares, comerciais 

e públicas. 

A rede coletora do esgotamento sanitário da sede municipal de Caetité é composta por 

tubulação de 150 e 200 mm que conecta os esgotos até as estruturas de macrodrenagem 

(riachos canalizados). Estima-se que o volume dos esgotos gerados em toda a malha 

urbana da sede municipal de Caetité, incluindo os bairros que não possuem rede de 

coleta implantada, e que foi calculado com base na projeção populacional para o ano de 

2020 totaliza 2.104,03 m³/dia. 

A Figura 234 mostra algumas das estruturas de macrodrenagem que recebem e 

transportam contribuições de esgotos domésticos primários e secundários em Caetité. 
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Figura 234 - Sistema misto de transporte de águas urbanas (sanitárias e pluviais) em canais de 
macrodrenagem – Caetité/BA 

Lançamento e transporte de esgotos no 
Riacho da Pedreira 

Canal misto de transporte de águas urbanas: 
encontro dos Riachos da Pedreira com o do 

Alegre 

Canal do riacho do Alegre com lançamentos 
pontuais e difusos de efluentes sanitários 

 
Trecho canalizado do riacho do Jatobá que 

também transporta esgotos 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

As estações elevatórias de esgoto (EEE) são estruturas que objetiva o transporte do 

esgoto de um ponto baixo para outro ponto com a cota mais elevada. Essa elevação 

permite a continuação do transporte por gravidade. De forma geral, para instalação de 

elevatórias em sistema de esgotamento sanitário, os requerimentos principais são: a 

baixa declividade do terreno, aprofundando os coletores, criando a necessidade de 

elevar a cota de transporte; e, interligações entre bacia de contribuições ou para 

promover o tratamento. No Município de Caetité não existe essa infraestrutura  

8.3.5.2  Tratamento 

A estação de tratamento de esgoto (ETE) constitui as instalações destinadas à depuração 

dos esgotos, antes do seu lançamento no meio ambiente. Os esgotos domésticos 
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coletados e transportados até o tratamento apresentam uma carga orgânica, com sólidos 

e microrganismos patogênicos, o que torna necessário tratá-lo para mitigar ou anular a 

poluição e contaminação dos cursos d’água, que receberiam esses dejetos in natura. 

No Município de Caetité, não existe Estação de Tratamento de Esgotos em operação. Em 

2005 foi construída uma ETE ao lado da BR 030 sentido Município de Brumado, distante 

cerca de 2,5 km da cidade. A ETE foi construída por meio de um convênio entre o Poder 

Público Municipal e a FUNASA para o sistema de esgotamento sanitário da sede do 

município. A estrutura implantada foi terraplanagem do local, algumas lagoas de 

estabilização, além de caixa de areia dupla, medidor de vazão e sangradouro na entrada 

do efluente na ETE. No entanto, como o projeto orçado ficou caro, não houve 

continuidade na implantação do sistema com recursos próprios e a estação de esgoto foi 

abandonada. Por diversos problemas, a saber: estado de conservação atual das 

estruturas e localização inadequada a ETE não poderá ser reaproveitada quando o SES 

de Caetité for implantado. 

A Figura 235 mostra a localização da estrutura da ETE que nunca entrou em operação e 

que atualmente está abandonada. O terreno, de propriedade do Poder Público Municipal, 

abriga atualmente o canil público municipal. 

Figura 235 – Localização da ETE abandonada na sede municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2019. 
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8.3.5.3 Monitoramento 

dos efluentes 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é o parâmetro que indica a quantidade de 

matéria orgânica presente, fundamental para conhecer o grau de poluição do esgoto 

afluente e efluente à ETE, medindo sua eficiência. Segundo Jordão e Pessoa (2014), 

tecnicamente a DBO5 mede a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar 

biologicamente a matéria orgânica presente em uma amostra, após 5 dias a 20ºC.  

Em complemento, a Resolução Conama 430/2011, que estabelece condições e padrões 

de lançamento de efluentes, fixa como limite a concentração máxima igual a 120 mg/L. 

Concentração superior a essa poderá ser admitida quando se referir a um sistema de 

tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de 

autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor. 

Em Caetité, o Rio São João é o corpo receptor final de lançamentos pontuais e difusos de 

esgotos gerados pela malha urbana da sede municipal. De acordo com levantamento da 

ANA (2015), a infraestrutura de coleta de esgotos da cidade transporta e lança os 

efluentes, sem tratamento, no rio com uma carga de DBO estimada em 753,2 kg/dia. Por 

outro lado, a outra parte da cidade que não tem coleta de esgotos por meio de rede, mas 

que também lançam seus efluentes sanitários no rio São João, ou em um de seus 

afluentes, de forma direta, possui uma carga estimada de DBO de 806,4 kg/dia. Salienta-

se que não há monitoramento destes efluentes nem da capacidade de autodepuração do 

corpo receptor. 

8.3.5.4 Avaliação da 

Condição do Corpo 

Receptor de Esgoto 

Os corpos d´água que recebem esgoto bruto, esgotos tratados, ou efluentes do 

tratamento de esgoto, são conhecidos como corpo receptor. De acordo com o CONAMA 

430/2011 a capacidade de suporte do corpo receptor é entendido como o valor máximo 

de determinado poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer sua 

qualidade ambiental. 
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A cidade de Caetité é cortada por diversos corpos hídricos que recebem contribuições 

sanitárias geradas na mancha urbana de forma direta, quando ocorre a condução direta 

do efluente ao corpo receptor, e indireta, quando ocorre a condução do efluente por 

meio de rede coletora que recebe outras contribuições antes de atingir o corpo receptor. 

Com base na inspeção visual em campo em relação ao estado de conservação dos 

mananciais usados como destino final dos esgotos domésticos (Riacho do Alegre, Riacho 

do Jatobá, Riacho da Pedreira, Riacho Flor da Índia e Rio São João), nota-se que a 

qualidade ambiental está severamente comprometida, conforme pode-se verificar nas 

imagens da Figura 236. 

Figura 236 – Mananciais utilizados como corpos receptores de esgotos brutos na sede municipal de 
Caetité/BA 

Esgotos a céu aberto sendo lançados na 
Lagoa da Tabua  

Trecho canalizado do Riacho do Jatobá 
transportando esgotos primários 
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Lançamento pontual de esgotos no Riacho 
do Alegre 

De
gradação ambiental do Riacho da Pedreira: 

Assoreamento, lixo e esgotos domésticos 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.3.5.5 Plano de 

Contingência 

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Caetité não possui Plano Setorial ou Plano de 

Contingência aprovado ou em fase de elaboração. 

8.3.6 Caracterização do esgotamento sanitário da área urbana dos distritos 

De maneira geral, os distritos dispõem de pequena rede de coleta apenas com o intuito 

de retirar esgotos secundários que eram lançados a céu aberto nas vias pavimentadas, 

com exceção do distrito de Pajeú do Vento que não possui nenhuma rede implantada. 

Dessa forma, todo o esgoto secundário coletado nas sedes distritais é lançado bruto no 

corpo hídrico mais próximo ou diretamente sobre o solo nas imediações da vila. Para os 

esgotos primários, o que incluem os efluentes provenientes do vaso sanitário, em sua 

grande maioria, são direcionados para fossas de absorção, conhecida também como 

fossas rudimentares. 
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8.3.6.1 Área urbana do 

distrito de Brejinho 

das Ametistas 

A Tabela 134 apresenta a quantidade de domicílios do distrito Brejinho das Ametistas 

por tipo de esgotamento sanitário, referente ao Censo Demográfico de 2010. Nota-se que 

em 2010, apenas um total de 35 domicílios destinavam os esgotos via rede geral de 

esgoto ou pluvial, sendo que apenas a zona urbana desse distrito tem essa opção de 

destino final. A fossa rudimentar e a fossa séptica (tanque séptico), juntas, eram 

praticadas em 1.085 domicílios, sendo a maior parte na zona rural. 

Ao se analisar as outras formas de destinação de esgotos, como lançamento em vala, rio, 

lago ou outra forma, nota-se que 54 domicílios adotavam esses tipos de soluções, sendo 

que a situação mais crítica era a zona rural. 

Outro aspecto de interesse, diz respeito aos 251 domicílios do distrito que não possuem 

banheiro completo, revelando uma grave precariedade, com ocorrência bastante 

expressiva na zona rural. 

Tabela 134 - Domicílios do distrito Brejinho das Ametistas por tipo de esgotamento sanitário – 
Caetité/BA 

Domicílios Total Urbana Rural 

Total 1.425 337 1.088 

Rede geral de esgoto ou pluvial 35 35 - 

Fossa séptica 161 - 161 

Fossa rudimentar 924 296 628 

Vala 8 1 7 

Rio ou lago 3 - 3 

Outro tipo 43 - 43 

Não tinham 251 5 246 

Fonte: IBGE, 2010. 

Analisando em termos percentuais (Figura 237), no distrito Brejinho das Ametistas, 

cerca de 2,46% dos domicílios eram atendidos com rede geral de esgotos. A forma mais 

representativa de destinação final eram as fossas rudimentares, utilizadas por 64,84% 

dos domicílios. No geral, a destinação menos adotada foi o lançamento direto em rio, 

representando 0,21% das casas. 
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Figura 237 - Formas de esgotamento sanitário nos domicílios do distrito de Brejinho das 
Ametistas, segundo IBGE – 2010 – Caetité/BA 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Tanto na zona urbana quanto na rural do distrito Brejinho das Ametistas, a destinação 

do esgoto doméstico por meio de fossa rudimentar era majoritária. Na vila do distrito o 

esgoto coletado é lançado no Rio Manoel Vicente, um afluente de uma importante 

barragem no Município de Ibiassucê (Figura 238), e também a céu aberto próximo a 

estradas vicinais (Figura 239).  
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Figura 238 – Rio Manoel Vicente, contaminado por esgotos da malha urbana de Brejinho das 
Ametistas – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

Figura 239 – Rede de coleta de esgotos lançando efluentes a céu aberto em Brejinho das Ametistas 
– Caetité/BA 

 
                       Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Considerando a população atendida pela rede de abastecimento de água na sede do 

distrito, 1.450 habitantes (Embasa, 2019), o consumo de água per capita de 114,70 
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L/hab.dia (Embasa, 2019) e a carga de 200 mg DBO/L (Jordão e Pessoa, 2011), estimou-

se a geração de esgoto e a carga orgânica que é disposta no meio ambiente, conforme 

pode-se observar na Tabela 135. 

Tabela 135 –– Estimativa de esgoto doméstico produzido na sede do distrito Brejinho das 
Ametistas – Caetité/BA 

População atendida 
(estimada) 

Consumo per 
capita 

(L/hab.dia) 

Coef. de 
retorno 

Geração de 
esgoto (L/dia) 

Geração de 
esgoto 

(m³/dia) 

Carga 
Orgânica 
(kg/dia) 

1.450 114,7 0,8 133.052 133,05 26,61 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nas condições atuais, a sede de Brejinho das Ametistas lança cerca de 133,05 m³ de 

esgoto por dia em fossas rudimentares, no Rio Manoel Vicente e a céu aberto, o que 

representa 26,61 kg de DBO, também por dia. 

8.3.6.2 Área urbana do 

distrito de Maniaçu 

A Tabela 136 apresenta a quantidade de domicílios do distrito Maniaçu por tipo de 

esgotamento sanitário, referente ao Censo Demográfico de 2010. Nota-se que em 2010, 

um total de 3 domicílios destinavam os esgotos via rede geral de esgoto ou pluvial, 

sendo que se localizam na zona rural do distrito, o que não é coerente com a realidade. A 

fossa rudimentar e a fossa séptica (tanque séptico), juntas, eram praticadas em 632 

domicílios, sendo a maior parte na zona rural. O grande número de fossas sépticas nesse 

distrito é devido ao beneficiamento de algumas comunidades do setor com o projeto da 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) para construção de banheiros 

completos, incluindo disposição final ambientalmente adequada dos efluentes 

domésticos. 

Ao se analisar as outras formas de destinação de esgotos, como lançamento em vala ou 

outra forma, nota-se que 313 domicílios adotavam esses tipos de soluções, sendo que a 

situação mais crítica era na zona rural. 

Outro aspecto de interesse, diz respeito aos 194 domicílios do município que não 

possuem banheiro completo, revelando uma grave precariedade, com ocorrência 

bastante expressiva na zona rural. 
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Tabela 136 - Domicílios do distrito Maniaçu por tipo de esgotamento sanitário – Caetité/BA 

Domicílios Total Urbana Rural 

Total 1142 259 883 

Rede geral de esgoto ou pluvial 3 - 3 

Fossa séptica 300 134 166 

Fossa rudimentar 332 120 212 

Vala 54 - 54 

Rio ou lago - - - 

Outro tipo 259 2 257 

Não tinham 194 3 191 

Fonte: IBGE, 2010. 

Analisando em termos percentuais (Figura 240), no distrito Maniaçu, cerca de 29,07% 

dos domicílios eram atendidos com fossas rudimentares. A segunda forma mais 

representativa de destinação final eram as fossas sépticas (tanque séptico), utilizadas 

por 26,27% dos domicílios. No geral, a destinação menos adotada foi a rede geral, 

representando 0,26% dos domicílios. 

Figura 240 - Formas de esgotamento sanitário nos domicílios do distrito de Maniaçu, segundo IBGE 
– 2010 – Caetité/BA 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Dessa forma, a sede do distrito de Maniaçu possui as fossas sépticas como o principal 

destino final dos efluentes sanitários.  

Considerando a população atendida pela rede de abastecimento de água na sede do 

distrito, 1.818 habitantes (Embasa, 2019), o consumo de água per capita de 78,13 

L/hab.dia (Embasa, 2019) e a carga de 200 mg DBO/L (Jordão e Pessoa, 2011), estimou-
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se a geração de esgoto e a carga orgânica que é disposta no meio ambiente, apresentados 

na Tabela 137.  

Tabela 137 – Estimativa de esgoto doméstico produzido na sede do distrito Maniaçu – Caetité/BA 

População atendida 
(estimada) 

Consumo per 
capita 

(L/hab.dia) 

Coef. de 
retorno 

Geração de 
esgoto (L/dia) 

Geração de 
esgoto 

(m³/dia) 

Carga 
Orgânica 
(kg/dia) 

1.818 78,13 0,8 113.632 113,63 22,73 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nas condições atuais, a sede de Maniaçu produz cerca de 113,63 m³ de esgoto por dia, o 

que representa cerca de 22,73 kg de DBO gerados diariamente. 

8.3.6.3 Área urbana do 

distrito de Pajeú do 

Vento 

A Tabela 138 apresenta a quantidade de domicílios do distrito Pajeú do Vento por tipo 

de esgotamento sanitário segundo IBGE (2010). Nota-se que em 2010, um total de 333 

domicílios destinavam os esgotos via fossas rudimentares, sendo que a maior parte é da 

zona urbana (170 domicílios). Esse é o único distrito que não possui como destinação 

rede geral de coleta e fossas sépticas (tanque séptico), consideradas como formas mais 

adequadas de destinação final de efluentes sanitários. 

Ao se analisar as outras formas de destinação de esgotos, como lançamento em vala, rio, 

lago ou outra forma, nota-se que 36 domicílios adotavam esses tipos de soluções, sendo 

que a situação mais crítica era a zona rural. 

Outro aspecto de interesse, diz respeito aos 86 domicílios do município que não 

possuem banheiro completo, revelando uma grave precariedade, com ocorrência 

bastante expressiva na zona rural. 

Tabela 138 - Domicílios do distrito de Pajeú do Vento por tipo de esgotamento sanitário – 
Caetité/BA 

Domicílios Total Urbana Rural 

Total 455 181 274 

Rede geral de esgoto ou pluvial - - - 

Fossa séptica - - - 

Fossa rudimentar 333 170 163 

Vala 10 - 10 

Rio ou lago 3 - 3 

Outro tipo 23 1 22 

Não tinham 86 10 76 
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Fonte: IBGE, 2010. 

Analisando em termos percentuais (Figura 241), no distrito Pajeú do Vento, cerca de 

73,19% dos domicílios eram atendidos com fossas rudimentares, que possuem alto 

potencial de contaminação do lençol freático por esgotos. Salienta-se que na região, a 

utilização de poços tubulares para consumo de água sem nenhum tipo de tratamento é 

bastante comum. No geral, a destinação menos adotada foi o lançamento direto em rio 

ou lago, representando 0,66% dos domicílios. 

Figura 241 - Formas de esgotamento sanitário nos domicílios do distrito Pajeú do Vento – 
Caetité/BA, segundo IBGE - 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Salienta-se que na sede do distrito existe uma lagoa (Figura 242) que é utilizada para 

atividades recreativas e de pesca para consumo. A contaminação de mananciais por 

esgotos e o contato primário com suas águas e consumo de seus peixes, podem 

representar riscos para a saúde da população exposta.  
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Figura 242 – Lagoa no Distrito de Pajeú do Vento e a prática de pesca com rede – Caetité/BA 

 
    Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Considerando a população atendida pela rede de abastecimento de água na sede do 

distrito, 861 habitantes (Embasa, 2019), o consumo de água per capita de 73,01 

L/hab.dia (Embasa, 2019) e a carga de 200 mg DBO/L (Jordão e Pessoa, 2011), estimou-

se a geração de esgoto e a carga orgânica que é disposta no meio ambiente, apresentados 

na Tabela 139.  

Tabela 139 – Estimativa de esgoto doméstico produzido na sede do distrito Pajeú do Vento – 
Caetité/BA 

População atendida 
(estimada) 

Consumo per 
capita 

(L/hab.dia) 

Coef. de 
retorno 

Geração de 
esgoto (L/dia) 

Geração de 
esgoto 

(m³/dia) 

Carga 
Orgânica 
(kg/dia) 

861 73,01 0,8 50.289 50,29 10,06 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nas condições atuais, a sede de Pajeú do Vento produz cerca de 50,29 m³ de esgoto por 

dia e, consequentemente, produz 10,06 kg de DBO, também por dia. 

8.3.6.4 Área urbana do 

distrito de 

Caldeiras 
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A Tabela 140 apresenta a quantidade de domicílios do distrito de Caldeiras por tipo de 

esgotamento sanitário, segundo o Censo Demográfico de 2010. Nota-se que em 2010, um 

total de 253 domicílios destinavam os esgotos via fossas rudimentares, sendo que a 

maior parte é da zona rural (156 domicílios). A fossa séptica (tanque séptico) não 

aparece como solução adotada no distrito, mas durante as visitas de campo foi 

informado que existe comunidades rurais que possuem sanitários construídos no 

âmbito do projeto da CAR, a exemplo da Comunidade Quilombola de Sambaíba. 

Ao se analisar as outras formas de destinação de esgotos, como lançamento em vala, rio, 

lago ou outra forma, nota-se que 78 domicílios adotavam esses tipos de soluções, sendo 

que todos se localizavam na zona rural. 

Outro aspecto de interesse, diz respeito aos 332 domicílios do município que não 

possuem banheiro completo (quase metade de todos os domicílios), revelando uma 

condição precária, com ocorrência bastante expressiva na zona rural. O Distrito de 

Caldeiras é o de maior ocorrência de residências sem banheiro no Município de Caetité. 

Tabela 140 - Domicílios do distrito de Caldeiras por tipo de esgotamento sanitário – Caetité/BA 

Domicílios Total Urbana Rural 

Total 665 99 566 

Rede geral de esgoto ou pluvial 2 1 1 

Fossa séptica - - - 

Fossa rudimentar 253 97 156 

Vala 71 - 71 

Rio ou lago 1 - 1 

Outro tipo 6 - 6 

Não tinham 332 1 331 

Fonte: IBGE, 2010. 

Analisando em termos percentuais (Figura 243), no distrito de Caldeiras, cerca de 

38,05% dos domicílios eram atendidos com fossas rudimentares. A segunda forma mais 

representativa de destinação final eram a disposição dos efluentes em valas, utilizadas 

por 10,68% dos domicílios. No geral, a destinação menos adotada foi lançamento m rios 

ou lago, representando 0,15% dos domicilios. 
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Figura 243 - Formas de esgotamento sanitário nos domicílios do distrito de Caldeiras – Caetité/BA, 
segundo IBGE - 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Na zona urbana do distrito de Caldeiras, a destinação do esgoto doméstico, 

principalmente os advindos dos vasos sanitários, ocorre em fossas rudimentares, no 

entanto, em algumas residências as águas cinzas, que são provenientes das pias da 

cozinha, área de serviço, chuveiros e pias de banheiro, são lançadas a céu aberto ou em 

sistemas de microdrenagem, como mostra a Figura 244. 

Figura 244 – Lançamento de águas cinzas no sistema de microdrenagem no Distrito de Caldeiras – 
Caetité/BA 
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Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Considerando a população atendida pela rede de abastecimento de água na sede do 

distrito, 577 habitantes (estimado pelo Poder Público Municipal, operador do SSAA do 

distrito), o consumo de água per capita de 86,18 L/hab.dia (SNIS, 2019) e a carga de 200 

mg DBO/L (Jordão e Pessoa, 2011), estimou-se a geração de esgoto e a carga orgânica 

que é disposta no meio ambiente, apresentados na Tabela 141.  

Tabela 141 – Estimativa de esgoto doméstico produzido na sede do distrito de Caldeiras – 
Caetité/BA 

População atendida 
(estimada) 

Consumo per 
capita 

(L/hab.dia) 

Coef. de 
retorno 

Geração de 
esgoto (L/dia) 

Geração de 
esgoto 

(m³/dia) 

Carga 
Orgânica 
(kg/dia) 

540 86,18 0,8 37.230 37,23 7,45 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nas condições atuais, a sede de Caldeiras gera cerca de 37,23 m³ de esgoto por dia e, 

consequentemente cerca de 7,45 kg de DBO diariamente. 

8.3.7 Descrição das soluções alternativas de esgotamento sanitário nas 

localidades rurais 

De acordo com o censo do IBGE (2020), na zona rural cerca de 53,81% dos domicílios 

lançam os esgotos em fossas rudimentares e 6,99% em fossas sépticas (tanques 

sépticos). Juntas, essas soluções ocorrem em 60,8% dos domicílios. A segunda forma de 

destinação mais adotada é o lançamento de esgoto em outras formas de disposição 

(8,69%), seguido de valas (5,46), rios (0,16) e o percentual mínimo é coletado por rede 

(0,12%). Situação mais crítica ocorre em 24,76% dos domicílios que não possuem 

qualquer tipo de solução, inclusive ausência de banheiro. 

As fossas existentes no município são normalmente construídas pelos próprios 

moradores, sem levar em consideração aspectos técnicos, por isso não desempenham 

níveis de tratamento previstos em norma técnica específica. As águas cinzas, ou esgotos 

secundários, de quase todos os domicílios são lançadas no fundo das casas, direcionando 

ao solo. 

Nesse contexto, vale descartar a distinção entre a tanques sépticos e fossas 

rudimentares. De acordo com Funasa (2015) os tanques sépticos (Figura 245) são 
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unidades de tratamento primário onde ocorre sedimentação e digestão anaeróbia do 

lodo, que se acumula durante alguns meses até que seja estabilizado. Na superfície, são 

retidos óleos, graxas, gorduras e materiais que formam escuma, que também são 

aerobiamente decompostos. 

Figura 245 - Funcionamento de um tanque séptico 

 
Fonte: Funasa, 2015 apud ABNT, 1993. 

As fossas rudimentares, são buracos com ou sem revestimento lateral, normalmente 

com tampa de concreto ou cimento e sem revestimento no fundo da cavidade. Esses 

compartimentos recebem efluente das bacias sanitárias e, em alguns casos, também 

recebe as águas cinzas. Dessa forma, o esgoto entra em contato direto com o solo, 

infiltra, e pode contaminar não só ao solo, mas também o lençol freático. Essa condição 

ainda oferece risco à disseminação de doenças, através do contato direto das pessoas 

com solo e água contaminados, quando da utilização de poços no abastecimento. 

A Figura 246 mostra uma fossa rudimentar sendo construída em uma residência na 

Comunidade Quilombola de Sapé, no setor do Distrito de Caldeiras.  
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Figura 246 - Fossa Rudimentar sendo construída na Comunidade tradicional de Sapé – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Por meio de projeto, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional 

(CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), algumas 

comunidades rurais foram beneficiadas com a instalação de banheiros sanitários. Estes 

banheiros obedecem a um modelo padronizado, equipados com pia, vaso sanitário, 

chuveiro, tanque reservatório de 500 litros e fossa séptica, possibilitando destino 

adequado dos esgotos no domicílio. 

Entre os beneficiários estão comunidades quilombolas, povos indígenas, agricultores 

familiares, empreendedores e famílias assentadas. O Quadro 53 mostra as localidades 

rurais onde foram construídas unidades sanitárias do projeto da CAR, porém não há 

informações disponíveis sobre o número de famílias beneficiadas em cada comunidade e 

a quantidade total de unidades instaladas. O valor total investido no período de 2002 a 

2011, época em que foi executado o objeto dos referidos convênios, é disponibilizado 

também no Quadro 53, bem como a correção monetária para o ano de 2020, 

considerando a Correção de valor pelo índice de preço do IBGE (IPCA-IBGE), disponível 

no aplicativo Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil. A Figura 247 mostra 

uma residência na Comunidade Quilombola de Sambaíba, beneficiada com a implantação 

de unidade sanitária. 

Quadro 53 – Relação de comunidades beneficiadas com construção de banheiros equipados com 
fossas sépticas através de convênio com a CAR – Caetité/BA 

Comunidades 
beneficiadas 

Programa 
Objeto do 
Convênio 

Valor Investido 
(2002 a 2011) 

Valor Corrigido IPCA 
2020 

https://meuip.co/
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Comunidades 
beneficiadas 

Programa 
Objeto do 
Convênio 

Valor Investido 
(2002 a 2011) 

Valor Corrigido IPCA 
2020 

Aguani 

PRODUZIR 
Sanitário 

Residencial - 
Implantação 

R$ 99.058,48 R$ 228.505,02 

Aroeira 
Caldeiras 
Lagoa do Fundo 
Lagoa Felix Pereira 
Pajeú Do Vento 
Sambaíba 
Tanquinho 
Taperinha 

Umbu 

Fonte: CAR, 2020. 

 

Figura 247 – Unidade sanitária (banheiro completo) construída por projeto da CAR na 
Comunidade Quilombola de Sambaíba – Caetité/BA 

 
         Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Em todos as localidades rurais visitadas, a grande maioria utiliza fossas rudimentares 

como destino final dos esgotos primários. Em relação as águas cinzas são comumente 

lançadas no terreno ao fundo das casas, e como não possuem carga patogênica, não 

oferece risco de contaminação. No entanto, a depender das condições do solo dos 

quintais, podem favorecer a formação de poças d’água que acabam se configurando 

como locais propícios à proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como as 

arboviroses. 
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8.3.8 Indicação das áreas de risco de contaminação e das fontes pontuais de 
poluição por esgotos no município 

As fonte poluidoras são classificadas em pontuais e difusas. As fontes pontuais são 

facilmente identificadas, pois tratam-se de um ponto, ou pontos, por onde o efluente é 

expelido de forma concentrada. Já as fontes difusas são dificeis de controlar, pois não 

têm um ponto, ou pontos específicos, mas são expelidos de maneira dispersa e/ou de 

fácil dispersão.  

Durante as atividades de campo realizadas em setembro de 2020, foram identificados 

lançamentos pontuais e difusos de esgoto nos logradouros da sede municipal e nos 

canais de drenagem (riachos canalizados). A mesma situação foi relatada no Pemapes 

(2010), elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 

(Sedur). 

De acordo com o Pemapes elaborado em 2010, as fontes difusas de lançamento de 

esgotos a céu aberto se concentram em canais de macrodrenagem, notadamente os 

Riachos do Alegre, Jatobá, Flor da Índia e Pedreira, que juntos formam o Rio São João. 

Uma década após este levantamento nada foi alterado, tendo se agravado o número de 

áreas de risco de contaminação e poluição por esgotos na sede do município, pois, com o 

crescimento dos bairros Pedro Cruz e Prisco Viana, os esgotos gerados nestes locais 

intesificaram o lançamento na Lagoa das Tabuas, próximo a área destinada a construção 

do Parque Ecológico Dep. Paulo Jackson. 

A Figura 248 apresenta as áreas críticas de lançamento de esgotos pontuais e difusas na 

malha urbana da sede municipal de Caetité. 
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Figura 248 - Áreas críticas em Caetité de lançamento de esgoto indicada pela seta marrom e bolinhas vermelhas – Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado Pemapes, 2010. 
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A Figura 249 mostra as áreas de risco de contaminiação por esgoto na sede municipal, a 

partir de levantamento de campo de 2020. 

Figura 249- Áreas de riscos de contaminação de esgoto – Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Na sede municipal, a área destacada em laranja, para fossa de infiltrações, deve-se ter 

conhecimento que é uma área que indica possíveis contribuições originárias do subsolo 

(águas subterrâneas) ou que podem provir do direcionamento acidental ou clandestino 

de águas pluviais (TSUTIYA, 2011). 

O lançamento difuso de esgoto em riachos canalizados, indicado em vermelho, é uma 

área de risco de contaminação, pois o contato com a população é iminente, e impactam 

na saúde e qualidade de vida da população. É sabido que a expansão na cobertura por 

coleta de esgoto proporciona significativos benefícios na área da saúde, como a redução 

de internamentos e mortes. 
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Na sede, embora grande parte dos domicilios da região central sejam atendidos por 

coleta de esgoto, este não é submetido à qualquer tipo de tratamento, e acabam sendo 

lançados in natura nos riachos que cortam a cidade, representando fonte de 

cotaminação pontual.  

Durante as visitas técnicas, foram identificados lançamentos pontuais e difusos de 

esgoto nos corpos hídricos que margeiam a mancha urbana, não sendo possível lista-los 

e identifica-los separadamente. Alguns trechos dos riachos são galerias do tipo mista 

enterrada, o que dificulta a identificação dos lançamentos de esgotos. 

A Figura 250 mostra o Riacho da Pedreira em um trecho do canal revestido em 

alvenaria de pedra, próximo à Rua Dom Alberto Guimarães Rezende, transportando 

esgotos domésticos, além de resíduos sólidos (lixo). Neste trecho, o riacho já recebeu 

contribuições de esgoto das residências dos Bairros Rancho Alegre e da Chácara e de 

parte da Avenida Dácio Oliveira. 

Figura 250- Lançamento de esgoto no Riacho da Pedreira – Caetité/BA 

 
                Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Na Figura 251 é possível perceber a mudança de coloração da água do Riacho Jatobá, 

com odor característico, evidenciando o volume de esgotos lançados. O riacho é um 

manancial intermitente em que no período seco, época em que foi feito este registro, 

transporta apenas esgotos domésticos, tanto de águas cinzas quanto negras. Neste 

trecho, ao final de galeria mista enterrada, o riacho já recebeu contribuições de esgoto 

de parte dos bairros Alto do Cristo, São Vicente e região central da cidade. 
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Figura 251 – Galeria mista enterrada do Riacho do Jatobá transportanto esgotos domésticos – 
Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A Figura 252 mostra o escoamento de esgoto no canal de drenagem do Riacho do 

Alegre, que recebe contribuições de esgotos domésticos de partes do centro e dos 

bairros Santa Rita, Feira Velha e Observatório. Além de esgotos e resíduos sólidos (lixo), 

é possível observar que o leito se encontra bastante assoreado. 

Figura 252 - Lançamento de Esgoto no canal do  Riacho do Alegre – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Próximo a Delegacia Territorial de Caetité, no bairro Prisco Viana, uma área alagadiça se 

forma em uma região conhecida como Lagoa das Tabuas. Os esgotos a céu aberto e as 

redes de coleta dos bairros Prisco Viana e Ovídio Teixeira são direcionados para esta 

lagoa e nascentes do Rio São João, como pode ser observado na Figura 253. 

Figura 253 – Esgotos a céu aberto e canalizados para a lagoa das tabuas e Rio São João em 
Caetité/BA 

P
assarela improvisada sob a área alagadiça da lagoa da 
tabua, contaminada por esgotos 

Esgotos a céu aberto em direção ao Rio São João 

 
Final da rede de coleta de esgotos do bairro Ovídio 
Teixeira lançando esgotos a céu aberto na área do Parque 
Ecológico Dep. Paulo Jackson 

 
Contribuição de esgoto do Bairro Prisco Viana lançando 
na lagoa da tabua. 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Por fim, a Figura 254 mostra o Rio São João, após receber contribuições de seus 

afluentes principais (Riachos da Pedreira, do Alegre e Jatobá). A vazão de referência do 

Rio São João, de acordo com a ANA (2015), é de 27,1 L/s e recebe cerca de 1.909,44 m³ 

de esgoto diariamente. Salienta-se que o Rio São João, utilizado como corpo receptor dos 

esgotos brutos lançados pela mancha urbana de Caetité, tem a irrigação e dessedentação 

animal como uso principal do manancial superficial pela população ribeirinha, em um 

raio de 3 ou 4 km a jusante dos vários pontos de lançamentos. 
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Figura 254 – Águas poluídas por esgotos domésticos no Rio São João – Trecho do Lamarão, margem 
direita da BR 030 – Caetité/BA 

 
                            Fonte: Cardoso, 2018. 

Conforme citado no item 8.3.6.1, no Distrito de Brejinho das Ametistas ocorre o 

lançamento de esgotos pontuais e difusos no Rio Manoel Vicente, contaminando e 

compromentedo a qualidade ambiental deste importante manancial (Figura 255). 

Figura 255 – Rio Manoel Vicente, contaminado por esgotos, no Distrito de Brejinho das Ametistas 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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8.3.9 Avaliação da situação atual e da capacidade de atendimento pelos sistemas 

de esgotamento sanitário 

A estrutura de produção de esgoto sanitário do município é dimensionada a partir do 

número de domicílios, da densidade domiciliar da população, o consumo per capita de 

água e o coeficiente de retorno. Os valores encontrados nortearão uma análise da 

geração de esgoto doméstico no município de Caetité. 

A quantidade de esgoto doméstico produzido depende diretamente do consumo de água 

pela população e, consequentemente, essa produção varia ao longo do dia (variações 

horárias) e ao longo da semana (variações diárias). 

Para o cálculo estimado da quantidade de esgoto gerado, utiliza-se o coeficiente de 

retorno que, de acordo com a NBR 9649/1986 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), que trata sobre o projeto de redes coletoras de esgoto, é a relação 

média entre os volumes de esgoto produzido e de água efetivamente consumida. A 

norma prevê ainda que, inexistindo dados locais comprovados oriundos de pesquisas, 

pode ser adotado o valor de 0,8. 

Além do coeficiente de retorno, a ABNT NBR 9646/1986 define valor para outros 

coeficientes utilizados na estimativa das vazões mínima, média e máxima, listados a 

seguir: 

• Coeficiente de retorno de esgoto = 0,8 

• Coeficiente de máxima vazão diária (k1) = 1,2 

• Coeficiente de máxima horária (k2) = 1,5 

A vazão de infiltração na rede de esgoto depende do material da rede, do seu estado de 

conservação, das características do solo local, dentre outros fatores. A ABNT NBR 

9649/1986 recomenda que não havendo estudos locais, pode ser adotada uma taxa de 

contribuição de infiltração entre 0,05 e 1,0 L/s.km. Porém, em Caetité, essa variável será 

desconsiderada devido à ausência de informações quanto a extensão de rede já 

implantada. 
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De acordo com Tysutia e Sobrinho (2011), no dimensionamento das redes coletoras é 

necessário se conhecer a vazão máxima, a qual define a capacidade que deve atender o 

coletor. A Tabela 142 contém o cálculo das vazões de esgoto geradas na sede municipal 

e na área urbana dos distritos de Caetité. 

A população total da sede municipal e da sede dos distritos estão de acordo com os 

dados da Embasa para os respectivos SAAs de Pajeú do Vento, Brejinho das Ametistas e 

Maniaçu, no ano de 2019, e estimado pelo Poder Público Municipal como população 

atendida pelo SSAA do distrito de Caldeiras. Vale destacar que a população de Caldeiras 

foi estimada com base na quantidade informada de domicílios atendidos pelo sistema 

operado pelo Poder Público Municipal, que é de 150 e a taxa de ocupação domiciliar 

urbana do IBGE (2010), que foi de 3,63 habitantes/domicílio para área urbana. 

Tabela 142 – Contribuição de despejos em residências na área urbana dos distritos Sede, Brejinho 
das Ametistas, Pajeú do Vento, Maniaçu e Caldeiras – Caetité/BA 

Local 
População 
atendida 

(hab) 

Consumo de 
água per 

capita 
(L/hab. dia) 

Geração per 
capita de 

esgoto 
(L/hab.dia) 

Vazão média 
de esgoto 
doméstico 

coletado (L/s) 

Vazão 
máxima 

K1 e 
K2(L/s) 

Sede 37.317 102,82 82,26 35,53 63,95 

Brejinho das Ametistas 1.450 114,70 91,76 1,54 2,77 

Pajeú do Vento 861 73,01 58,41 0,58 1,05 

Maniaçú 1.818 78,13 62,50 1,32 2,37 

Caldeiras 577 86,18 68,94 0,5 0,83 

Total 42.023 - - 39,42 70,96 

Fonte: Embasa, 2019 e IBGE, 2010. 

Os esgotos gerados nas escolas possuem as mesmas características de esgotos 

domiciliares e, por isso, não demandam de tratamento diferenciado. Para estimar a 

contribuição de despejos provenientes das escolas, foi considerada uma geração de 50 

L/pessoa.dia de esgoto, conforme recomenda a ABNT NBR 7229/1992. De acordo com 

os dados da plataforma QEdu, em 2018 na área urbana de Caetité tinha 33 escolas, 2.360 

alunos e 1.594 funcionários. O levantamento considerou os estabelecimentos 

implantados na sede municipal e na sede dos distritos, ou seja, na área urbana, locais 

onde há rede coletora, e a quantidade de funcionários e alunos nessas instituições, e o 

resultado encontra-se na Tabela 143. 
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Tabela 143 - Contribuição de despejos em escolas com rede coletora – Caetité/BA 

Qtd. Escolas 
na zona 
urbana 

Qtd. 
Alunos 

Qtd. 
Funcionários 

Geração per 
capita 

(L/pessoa.dia) 

Geração 
(L/dia) 

33 2360 1594 50 197.700 

         Fonte: QEdu, 2018 e ABNT, 1992. 

Além dos esgotos com características domésticas, há de se considerar a geração de 

efluentes com características específicas e que podem necessitar de tratamento 

diferenciado, como por exemplo os esgotos gerados em estabelecimentos hospitalares, 

postos de abastecimento de combustível, lavagem de veículos e oficinas mecânicas e nos 

laticínios. Em Caetité, os esgotos gerados por esses tipos de estabelecimentos não têm 

tratamento adequado. 

Em se tratando do efluente gerado em indústrias, a ABT NBR 7229/1992 recomenda a 

adoção de uma contribuição diária de 70 L/pessoa. A quantidade de funcionários dos 

estabelecimentos industriais segue as informações disponíveis no sistema Fieb (2020). 

Dessa forma, a estimativa de efluente a ser destinado à rede coletora, proveniente das 

indústrias é de 57.190 litros por dia, como mostra a Tabela 144. Salienta-se, no entanto, 

que algumas destas industriais não poderão ser atendidas por futura rede de esgotos 

por não estarem instaladas próximo a zona urbana. 

Tabela 144 – Contribuição de despejos em estabelecimentos industriais – Caetité/BA 

Estabelecimento 
Qtd. 

Funcionários 

Geração per 
capita 

(L/pessoa.dia) 

Geração 
(L/dia) 

Maluana Industria e Comercio de Confecções 18 70 1.260 

Pré-Moldados e Construtora Ideal 10 70 700 

Fábrica de Artefatos de Cimento J Prado 6 70 420 

Fortiori Confecções 300 70 21.000 

Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB 280 70 19.600 

MBM Industria de Roupas 130 70 9.100 

SRA Mineração 10 70 700 

Panificadora Cardoso 17 70 1.190 

Alimentos Natur 46 70 3.220 

Total 817 - 57.190 

Fonte: NBR 7229/1992 e Fieb, 2020. 

A estimativa do volume de esgoto gerado na Fundação Hospitalar Senhora Santana, na 

sede de Caetité, foi calculada considerando o consumo de 250 L/dia para cada leito 

(GOMES, 2004 E TISUTYIA, 2004 APUD DI BERNARDO E SABOGAL PAZ, 2008), o 
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coeficiente de retorno de 0,8 sobre esse valor, e o consumo de 50 L/dia para os 

profissionais que trabalham no local, correspondente ao gerado em locais de longa 

permanência, conforme NBR 7229. Em 2020, segundo DataSus, existem 96 leitos de 

internação, e 622 funcionários nesse estabelecimento. Dessa forma, estima-se que são 

gerados 50.300 L de efluente hospitalar por dia, como mostra a Tabela 145. 

Tabela 145 - Contribuição de despejo hospitalar – Caetité/BA 

Estabelecimento 
Qtd. 
De 

leitos 

Consumo 
(L/leito.dia) 

Coef. de 
retorno 

Qtd. 
Profissionais 

Geração 
(L/profissional.dia) 

Geração 
(L/dia) 

Hospital 96 250 0,8 622 50 50.300 

Fonte: Gomes, 2004, Tisutyia, 2004 e DataSus, 2020. 

Por fim, a contribuição das unidades de saúde também foi levada em consideração. De 

acordo com Datasus (2020), existem 1 unidade de saúde da família na sede (no bairro 

Nossa Senhora da Paz) e 1 unidade de saúde da família em cada um de seus 4 distritos. 

As demais unidades de saúde de povoados e comunidades não foram computadas. A 

quantidade de funcionários em cada uma delas também está disponível no Datasus, e, 

para cada profissional, a contribuição de esgoto adotada foi de 50 L/dia, referente ao 

gerado em locais de longa permanência, conforme NBR 7229. Sendo assim estimou-se a 

o volume diário de esgoto gerado nos estabelecimentos de saúde da sede municipal e 

sede dos distritos, como mostra a Tabela 146. 

Tabela 146 - Contribuição de despejos em unidades de saúde 

Local 
Qtd de 

unidades 
de saúde 

Qtd de 
Funcionários 

Geração 
(L/funcionário.dia 

Geração 
(L/dia) 

Sede 1 16 50 800 

Brejinho das Ametistas 1 15 50 750 

Pajeú do Vento 1 17 50 850 

Maniaçú 1 28 50 1.400 

Caldeiras 1 18 50 900 

Total 5 94 - 4.700 

 Fonte: DataSus, 2020, Brasil, 2015 e NBR 7229, 1993. 

A Tabela 147 mostra o resultado das estimativas da produção de esgoto em 

estabelecimentos especiais descritas acima, somado à produção residencial. 

Tabela 147- Contribuição de despejos em estabelecimentos especiais – Caetité/BA 

Contribuição de despejos (litro/dia) Vazão (l/s) 

Local Doméstico Escolas Indústrias Hospitais Unidades Total Média Máxima 
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Contribuição de despejos (litro/dia) Vazão (l/s) 

de Saúde 

Sede 3.069.792 

197.700 

57.190 50.300 800 3.178.082 36,78 66,21 

Brejinho das 
Ametistas 

133.056 0 0 750 133.806 1,55 2,79 

Pajeú do 
Vento 

50.112 0 0 850 50.962 0,59 1,06 

Maniaçú 114.048 0 0 1.400 115.448 1,34 2,41 

Caldeiras 43.200 0 0 900 44.100 0,51 0,92 

Total 513.154 197.700 57.190 50.300 4700 3.720.098 43,06 77,50 

Fonte: NBR 7229 (1993), NTS 181 (2017), IBGE (2019), DataSus (2020). 

Portanto, a rede coletora da sede municipal deve ser capaz de transportar uma vazão 

máxima de 66,21 L/s, ao passo que em Brejinho das Ametistas essa capacidade deve ser 

de 2,79 L/s, em Pajeú do Vento 1,06 L/s, em Maniaçu 2,41 L/s e em Caldeiras 0,92 L/s. 

Salienta-se que, no caso das escolas, a contribuição de despejos só foi computada no 

total geral, representando uma vazão máxima de 4,12 L/s. 

Vale ressaltar que a necessidade de promover a implantação adequada do sistema de 

esgotamento sanitário do município é imediata. Isso significa que esforços devem ser 

empregados para implantar dispositivos de coleta e de tratamento coletivo nas áreas 

urbanas (sede municipal e distritais) e soluções individuais adequadas nas áreas rurais 

com residências dispersas. Essas medidas são fundamentais na promoção da saúde por 

meio da melhoria das condições de salubridade ambiental. 

8.3.10 Identificação de Métodos ou Alternativas de Eficiência Energética 

Em Caetité não há métodos ou alternativas de eficiência energética já implantados, nem 

há aproveitamento do biogás ou uso de energias alternativas relativo a sistemas de 

esgotamento sanitário. 

8.3.11 Considerações Finais 

O Município de Caetité dispõe de pequena estrutura de coleta de esgotos, que cobre 

parte da malha urbana da cidade e não há tratamento para o esgoto coletado. A rede de 

coleta não possui cadastro técnico junto à Secretaria de Serviços Públicos, atual 

responsável pela manutenção do sistema, de modo que não há informações precisas 

sobre diâmetro nominal e extensão da rede, número de ligações e economias e não há 
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instalados nenhum poço de visita ou caixas de passagem para permitir a manutenção 

dos mesmos. 

Os esgotos coletados são direcionados e tem como destino final os rios e riachos 

canalizados que cortam a sede urbana, a saber: Riacho da Pedreira, Riacho do Alegre, 

Riacho do Jatobá, Riacho Flor da Índia e posteriormente lançados in natura no Rio São 

João. A Embasa, que detém a concessão da prestação de serviços, informa que está em 

andamento uma atualização de projeto para implantação do SES Caetité para torná-lo 

economicamente mais atrativo, após o antigo projeto ter fracassado sucessivas vezes em 

processos de licitação para contratação de empresa de engenharia para execução das 

obras (licitações desertas, pouco atrativas). 

Analogamente ao que foi elaborado no item 0, que trata sobre o abastecimento de água 

potável, no decorrer do diagnóstico do serviço de esgotamento sanitário do município 

de Caetité foram apresentados dados e realizadas análises acerca de cada situação-

problema e identificadas as causas associadas. Cada causa foi classificada conforme a sua 

natureza, estrutural (dimensão da infraestrutura) ou estruturante (dimensão da gestão), 

cuja análise possui reflexos significativos no planejamento das ações futuras. 

Portanto, o Quadro 54 contém o resumo analítico do serviço de esgotamento sanitário 

de Caetité. 

Quadro 54 - Resumo analítico do esgotamento sanitário – Caetité/BA 
Problemas 

diagnosticados 
Causas dos problemas diagnósticas 

Classificação 
das causas 

Rede coletora de esgoto 
inapropriada ou de baixa 
cobertura 

Ausência de projeto, de padrões nas ligações domiciliares e 
de cadastro de rede. 

Estruturante 

Ausência de tratamento 
dos efluentes coletados 

A ETE da sede municipal, com obras inacabadas, nunca 
entrou em operação e não há unidade de tratamento nas 
sedes dos distritos. 

Estrutural 

Esgoto a céu aberto 

Na área urbana, trechos de rede danificadas ou ausência 
dessa infraestrutura em porções de áreas urbanas.  
Na zona rural, domicílios sem solução de esgotamento 
sanitário. 

Estrutural 

Carências na 
manutenção 

Não existem equipamentos ou rotinas de manutenção para 
os tanques sépticos ou fossas rudimentares em Caetité. 
Quanto à rede coletora, essa passa por manutunção apenas 
em ocasiões de entupimento, não havendo uma rotina. Além 
disso, a equipe que trabalha nos serviços de esgotamento é a 
mesma dos serviços de drenagem, podendo haver 
sobrecarga na demanda e atrasos. 

Estrutural 
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Problemas 
diagnosticados 

Causas dos problemas diagnósticas 
Classificação 

das causas 

Insustentabilidade 
financeira 

Não há política tarifária e, portanto, não é realizada cobrança 
de taxa ou tarifas pela prestação do serviço, que é realizada 
pelo Poder Público Municipal. 

Estruturante 

Destinação final 
inadequada 

Nas áreas urbanas, o lançamento do efluente bruto é feito 
nos corpos hídricos sem tratamento. Nas localidades rurais, 
a adoção de fossas absorventes prevalece (fossas 
rudimentares). 

Estrutural 

Ausência de plano 
setorial 

Não há qualquer plano ou política no município voltada para 
planejamento do serviço de esgotamento sanitário 

Estruturante 

Ausência de fiscalização, 
regulação 

Não existe ente responsável por essas atividades em Caetité. Estruturante 

Controle social pouco 
atuante no saneamento 
básico 

Apesar de existir conselhos municipais de meio ambiente e 
de saúde atuantes no município, os mesmos não atuam na 
área do saneamento básico. 

Estruturante 

Falta de tratamento 
adequado dos efluentes 
industriais  

Poder público local não fiscaliza as atividades industriais 
existentes no município e, por isso, não se conhece as 
características dos esgotos gerados por esses 
estabelecimentos, é falho na cobrança pelo tratamento 
adequado de responsabilidade dos proprietários. 

Estruturante 

Falta de controle 
financeiro da prestação 
do serviço. 

Não há registro sistemático das receitas e das despesas 
relativas à prestação do serviço de esgotamento sanitário no 
município. 

Estruturante 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nota-se que os principais problemas diagnosticados no município de Caetité são de 

ordem estruturante. Portanto, esforços devem ser empregados para melhor a gestão do 

serviço através do planejamento, monitoramento, fiscalização e controle social, mas sem 

deixar de sinalizar a necessidade de investimentos estruturais, principalmente 

relacionadas à ampliação da cobertura de coleta de esgoto, implantação de novas 

infraestruturas que possibilitem o tratamento do esgoto antes de ser disposto no 

ambiente e requalificação da infraestrutura existente. 
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8.4 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Segundo definição da Lei nº 11.445 de 2007, a drenagem e manejo das águas pluviais 

compõem o conjunto de atividades e instalações operacionais de drenagem urbana de 

águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

É importante destacar que o avanço da urbanização do território traz consigo 

modificações no uso e ocupação do solo, afetando diretamente o ciclo hidrológico ao 

interferir no regime hídrico, diminuindo a infiltração de água no solo e, 

consequentemente, aumentando o escoamento superficial das águas de origem pluvial. 

Essa transformação antrópica que acaba por modificar a paisagem, é um dos motivos 

que exprimem a necessidade de se fazer um manejo adequado da água que não é 

infiltrada no solo. 

Outro fato que altera o comportamento do escoamento superficial são as ocupações 

indevidas em áreas de recarga, o que produz maiores picos de vazões de escoamento 

superficial. Na medida em que a cidade vai sendo passível do processo de urbanização, 

em geral, ocorrem os seguintes impactos relacionados à infraestrutura da drenagem 

urbana:  

• Aumento das vazões máximas e das suas frequências, por conta do aumento da 

capacidade de escoamento por condutos e canais e pela impermeabilização das 

superfícies, aumentando desta forma, o pico (intensidade momentânea) das 

cheias. Conforme pode ser observado na Figura 256. 
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Figura 256 - Relação urbanização e pico de cheia 

Fonte: Adaptado de São Paulo, 2015. 

• Aumento da produção de sedimentos resultantes da falta de proteção das 

superfícies que margeiam os corpos hídricos e da produção de resíduos sólidos, 

implicando no progressivo assoreamento dos rios; 

• Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, em virtude da 

lavagem das ruas, do descarte irregular de sólidos e das ligações clandestinas de 

efluentes de origem doméstica e industrial na rede de drenagem pluvial;  

• Implantação desorganizada da infraestrutura urbana, tais como: construção de 

pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento; redução da seção do 

escoamento por aterros de pontes para construções em geral; deposição e 

obstrução de rios, canais e condutos com resíduos sólidos e sedimentos; 

projetos e obras de drenagem inadequadas, com diâmetros que diminuem para 

jusante; dentre outros. 

Dessa forma, fica evidente que os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais não 

devem ser restritos apenas a projetos e obras de engenharia e sim, abarcar um 

conjunto de medidas integradas de gestão das águas pluviais, contemplando sua 

interface com outros elementos do planejamento das cidades, possibilitando amortecer 

os riscos e prejuízos decorrentes dos alagamentos, inundações, enchentes e 

deslizamentos. Estes são, os principais problemas relacionados à drenagem e o manejo 

de águas pluviais, cuja população está sujeita com frequência, na maioria das cidades 

brasileiras, não sendo o município de Caetité uma exceção. 

O Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(Sedur) elaborou o Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento 

Sanitário (Pemapes), que teve como proposta o levantamento e reorganização da 
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situação dos serviços de esgotamento sanitário e do manejo das águas pluviais nas 

sedes municipais. 

Durante a elaboração do Pemapes foram aplicados formulários nas localidades 

estudadas, levantando informações e dados gerais dos sistemas e das áreas críticas. O 

acervo de informações obtidas permitiu caracterizar e avaliar os sistemas por meio de 

índices, sendo que, aqueles pontuados com maiores números representam um maior 

potencial de fragilidade, criando situações que oportunizam piores condições de 

funcionamento na relação entre a área urbana e as chuvas. 

O Quadro 55 apresenta a escala dos índices calculados bem como suas respectivas 

descrições. São desejáveis as classificações “desprezível”, “muito baixo” e “baixo”, que 

representam baixo risco. Já as classificações indesejadas, “requer atenção”, “elevado” e 

“muito elevado” são atribuídas a fatores que contribuem para o agravo de enchentes e 

inundações. O Quadro 56 apresenta os índices calculados para Caetité. 

Quadro 55 - Escala de Indice do Pemapes 
Pontuação Classificação 

Desprezível 0 – 0,5 

Muito Baixo 0,6 – 1,5 

Baixo 1,6 – 2,5 

Requer atenção 2,6 – 3,5 

Elevado 3,6 – 4,5 

Muito Elevado 4,5 - 5 

Fonte: Pemapes, 2011. 

Quadro 56 - Análise do Manejo de águas pluviais de Caetité segundo Pemapes  

Seguimento Definição 
Índice de 

fragilidade 
Nível de 

fragilidade 

Produção do 
escoamento nas 
bacias 

Fatores que permitem associar determinadas 
características locais em maior ou menor potencial de 
transformação de chuva em escoamento pela superfície 
dos terrenos, além de avaliar a possibilidade da prática 
de manejo sustentável. 

3,6 Elevado 

Infraestrutura 
de drenagem 
urbana 

Caracterização da infraestrutura de drenagem urbana 
existente (sistema de macro e microdrenagem e 
adequabilidade do sistema existente) 

1,8 Baixo 

Inundações 
ribeirinhas 

Problemas associados às cheias de rios e suas relações 
com cidades ribeirinhas, implantadas nas margens. 

0,0 Desprezível 

Impactos nas 
áreas críticas 

As áreas críticas são aquelas que apresentam problemas 
de alagamento ou erosão independentemente de suas 
causas. Foram identificas 5 áreas críticas em Caetité, 
sendo considerado o conjunto delas, após análises 
individuais. 

0,0 Desprezível 

Aspectos Mostram o alicerce sobre o qual as ações locais são 2,6 Requer 
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Seguimento Definição 
Índice de 

fragilidade 
Nível de 

fragilidade 
institucionais desenvolvidas. São 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. 

atenção 

Índice global 
de fragilidade 
da localidade 

Síntese geral das questões supracitadas 1,0 
Muito 
Baixo 

Fonte: Adaptado do Pemapes, 2011. 

É possível notar que em Caetité a produção de escoamento nas bacias é o índice com 

maior fragilidade, enquanto as inundações ribeirinhas apresentam fragilidade 

desprezível, muito em função de que os mananciais que cortam a sede são pequenos 

riachos intermitentes.  

Portanto, de uma forma geral, o manejo de águas pluviais na sede de Caetité foi 

classificado pelo Pemapes (2011) como “muito baixo”. No entanto, favorecido pelo uso 

e ocupação do solo de forma desordenada com o crescimento da cidade em topos de 

morro, acompanhados de falta de investimentos em ampliação da cobertura de 

microdrenagem, tem sido cada vez mais frequente as ocorrências de alagamentos na 

cidade. 

8.4.1 Estrutura organizacional responsável pelo serviço de manejo de águas 

pluviais 

Assim como no esgotamento sanitário, a Secretaria de Serviços Públicos, instância da 

administração municipal direta centralizada, é o ente que tem atuado nas ações de 

manejo de águas pluviais em Caetité. No entanto, tal atribuição não foi normatizada e as 

rotinas de planejamento são praticamente inexistentes, seja por questões culturais e/ou 

por limitação de equipe técnica. 

Essa secretaria também desempenha ações relacionadas à implantação, operação e 

manutenção das infraestruturas, concentrando a maioria dos esforços para essas 

atividades, atuando, portanto, como prestador dos serviços relacionados ao manejo de 

águas pluviais. O organograma (Figura 228) e o quadro de profissionais são os mesmos 

apresentados no item 8.3.1, que trata sobre a estrutura organizacional responsável pelo 
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esgotamento sanitário. A mesma situação para as funções de regulação e fiscalização, 

bem como para o controle social. 

A Defesa Civil é responsável pelo conjunto de ações preventivas, de socorro, 

assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a 

moral da população e restabelecer a normalidade social (Caetité, 2018).  

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Caetité foi 

reestruturada em dezembro de 2018, por meio da Lei Municipal Nº 841/2018. Essa 

comissão, tem por objetivo coordenar as ações e promover meios para atendimento a 

emergência ou estado de calamidade pública no âmbito municipal.  

O decreto informa, ainda, que a COMPDEC não terá quadro funcional próprio, podendo 

assim solicitar ou dispor de servidores de quaisquer órgãos Municipais, e não farão jus a 

qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. A comissão deve reunir-se 

mensalmente e extraordinariamente por convocação de seu Presidente, devendo ser 

lavradas atas de suas reuniões. 

A nomeação mais recente de membros titulares e respectivos suplentes para compor o 

COMPDEC ocorreu em maio de 2019, por meio da Portaria nº 142/2019, com a seguinte 

composição: 01 representante do Gabinete do Prefeito que a presidirá, 01 representante 

da COMPDEC, 01 representante da Secretaria Municipal da Saúde, 01 representante da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 01 representante da Secretaria da 

Municipal de Serviços Públicos, 01 representante da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, 01 representante do Poder Legislativo, 01 representante da Associação dos 

Moradores da Feira Velha (AMOFEVE), 01 representante da  Secretaria de Segurança 

Pública do Estado da Bahia e 01 representante de Entidade Religiosa. 

Atualmente, não ocorrem reuniões e não são realizadas atividades dentro da COMPDEC 

de Caetité. 

Um dos índices de fragilidade calculados pelo Pemapes (2011) refere-se aos aspectos 

institucionais e normativos, os quais demostram o alicerce sobre o qual as ações locais 

são desenvolvidas. Para análise desse segmento, foram consideradas informações a 

respeito das instituições que operam nas áreas tangentes ao manejo das águas pluviais, 
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interação com outros serviços que afetem o desempenho da drenagem, equipe de 

funcionários, dentre outros fatores, que estão apresentados na Tabela 148. 

Tabela 148 - Indicadores dos aspectos institucionais e normativos – Caetité/BA 

Fator Qualificação Peso Indicador 
Peso x 

Indicador 
Estrutura Municipal Requer atenção 5 2,7 14 
Fragmentação dos níveis de serviço Muito concentrada 5 3 15 
Atuação em outras áreas do 
saneamento 

Pouco difusa 5 2 10 

Pessoal atuando Reduzido 5 3 15 
Normas e licenciamento Baixo 3 2,0 6 
Secretaria de Meio Ambiente Existente e específica 3 1 3 
Licenciamento ambiental Existente 5 2 10 

Licenciamento para loteamentos 
Existe, com exigências 

ambientais 
3 0 0 

Tipo de exigência para loteamentos Inadequado 7 3 21 
Drenagem para pavimentação Exigido 7 1 7 
Instrumentos normativos Muito genéricos 5 4 20 
Defesa Civil Pouco atuante 1 4,0 4 
Índice de fragilidade dos 
aspectos institucionais 

Requer atenção   2,6 

Fonte: Pemapes, 2010. 

Percebe-se, portanto, que os fatores mais alarmantes são pessoal reduzido atuando na 

componente drenagem e manejo de águas pluviais, exigência inadequada em processo 

de licenciamento ambiental, bem como a falta de atuação da defesa civil. Dessa forma, o 

índice de fragilidade quanto aos aspectos normativos no município de Caetité está em 

um patamar classificado como “requer atenção”. 

8.4.2 Análise crítica do plano diretor de drenagem urbana ou recursos hídricos 

Conforme já mencionado, não existe plano específico com diretrizes para serviço de 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais no município de Caetité. Contudo, são 

previstos investimentos voltados para esse componente do saneamento no Plano 

Plurianual (PPA) do município no período de 2018 a 2021. 

No eixo voltado para a expansão e desenvolvimento rural estabelecido no PPA, existe o 

Programa Manutenção de estradas vicinais. Este programa tem por objetivo a expansão 

e melhoramento do sistema viário do município, assegurando à população boas 

condições de tráfego e escoamento da produção. Para a zona rural é previsto ainda o 

Programa Canalização de rios e macrodrenagem com o objetivo de Implantação e 
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manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de 

esgoto e água. 

No que concerne ao licenciamento para loteamentos, para a liberação de 

empreendimentos, o Poder Público Municipal exige a apresentação de projeto de 

implantação de dispositivos de drenagem. Porém, com o quadro reduzido de fiscais, a 

Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública não consegue fiscalizar a implantação ou 

acompanhar a execução das condicionantes impostas. Em muitos casos a venda de 

terrenos ocorre antes da implantação dos dispositivos de drenagem e o início da 

ocupação urbana dificulta posteriormente ações de embargo.  

Os censos demográficos realizados em 1991, 2000 e 2010 apontam uma média de 

crescimento de 1,95% ao ano na população urbana da sede de Caetité. Entretanto, a 

análise da expansão urbana de 2014 a 2019 mostra que houve pouco avanço na mancha 

urbana da sede municipal. Por outro lado, é possível perceber um leve adensamento 

dessa área, devido a ocupação de terrenos e áreas antes desocupados e abertura de 

novos loteamentos.  

Ainda que a tendência de crescimento da população urbana e da mancha urbana não 

sejam muito expressivas no município, o aumento no número de edificações reflete na 

demanda por infraestruturas. A demanda por pavimentação, por exemplo, acaba por 

impermeabilizar o solo, aumentando o escoamento superficial, sendo assim a 

implantação e manutenção dos equipamentos de drenagem de água pluviais são 

essenciais. A eficiência dessas infraestruturas garante o escoamento da água precipitada 

através de dispositivos de micro e macrodrenagem, assegurando à população a 

integridade de outros equipamentos e infraestruturas públicas. 

O Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário (Pemapes) foi 

elaborado com vistas a enfrentar os problemas sanitários e ambientais relacionados ao 

crescimento populacional e a expansão urbana, mediante a definição de estratégias 

para a gestão das águas urbanas. Sendo assim, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

do Estado da Bahia (Sedur) ofereceu suporte técnico aos municípios para a elaboração 

de um panorama geral da situação dos serviços de esgotamento sanitário e de manejo 
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das águas pluviais. Este plano cobriu as sedes de 404 municípios, divididas em 25 

regiões de planejamento. 

O Pemapes, além de realizar o diagnóstico dos sistemas existentes e da infraestrutura 

implantada, propõe ações e diretrizes a partir da análise situacional de cada município, 

dentro do contexto da Região de Desenvolvimento Sustentável (RDS) no qual está 

inserido. O município de Caetité faz parte do RDS 13 – Sertão Produtivo. 

As ações propostas pelo Pemapes são de natureza estrutural e não estrutural 

(estruturante). Ações estruturais são obras de engenharia para intervenção direta e 

indireta sobre as infraestruturas urbanas e ações de planejamento necessárias à 

implantação da infraestrutura física proposta. Enquanto as ações não estruturais são de 

caráter institucional e legal, além da elaboração de planos de saneamento básico, entre 

outros instrumentos. 

No Pemapes (2010) foi prevista a destinação de R$ 13.130.103,00 ao total para ações 

estruturais e estruturantes destinadas à drenagem urbana de Caetité, sendo aplicados 

no curto, médio e longo prazo em função do grau de criticidade dos problemas 

diagnosticados.  

As intervenções em infraestrutura física previstas para Caetité são apresentadas dentre 

o conjunto de ações estruturais. Essas ações foram pensadas a partir do arranjo geral 

das bacias urbanas e da distribuição espacial das áreas críticas identificadas na cidade. 

O primeiro grupo de intervenções desenha uma malha de canais e galerias unindo os 

pontos baixos do terreno, para onde escoam as águas pluviais, pretendendo-se garantir 

uma eficiente capacidade de transporte dessas águas nas linhas de macrodrenagem. As 

prioridades se associam às áreas críticas, contudo as propostas não se limitam a elas, 

mas abrangem setores susceptíveis a alagamento críticos em função da topografia, 

tendência de adensamento e impermeabilização da área de contribuição. Além disso, 

foram feitas indicações de áreas que demanda implantação de dispositivos de 

microdrenagem, estudos específicos e serviços de cadastramento de dispositivos, 

quando for o caso. 

Para que as ações estruturais propostas sejam implantadas, também se previu 

atividades do planejamento técnico. Tais atividades compreendem projetos de 
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engenharia, estudos técnicos, análises de viabilidade, cadastros técnicos, levantamento 

topográficos, dentre outras. A Tabela 149 apresenta a relação das referidas ações 

estruturais, seus prazos e as respectivas estimativas de investimento. 

Tabela 149 – Ações estruturais previstas no Pemapes para Caetité/BA 

Ação Prazo Estimativa de investimento (R$) 

Ampliação da 
infraestrutura 

Curto 496.500 
Médio 744.700 
Longo 3.723.700 

Projeto de macro e 
micro drenagem 

Curto 124.100 

Médio 124.100 

Fonte: Pemapes, 2010. 

As ações não estruturais ou estruturantes, são medidas voltadas à política, à gestão e ao 

planejamento dos serviços públicos de saneamento básico relacionados ao uso e 

ocupação do solo na área de estudo. As ações e atividades propostas para Caetité estão 

inseridas no Programa de Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano, Programa de 

Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e Programa de 

Modernização Institucional e Reestruturação dos Instrumentos de Gestão. Dessa forma, 

está previsto um investimento de R$ 2.642.400,00, distribuídos entre curto, médio e 

longo prazo, conforme detalhado na Tabela 150. 

Tabela 150 – Ações estruturantes previstas no Pemapes para Caetité/BA 

Ação Atividade Prazo Investimento (R$) 

Elaboração de 
instrumentos 
normativos 

Consolidação da base normativa municipal 
para manejo das águas pluviais e drenagem 

urbana 
Curto 30.000 

Detalhamento dos planos municipais de 
saneamento básico 

Curto 326.500 

Elaboração da 
Política de 

Saneamento 

Acompanhamento da Implementação dos 
planos de saneamento básico e articulação 
dos mesmos com outros planos setoriais 

afins 

Curto 40.500 

Fortalecimento 
Institucional e 
administração 

local 

Fortalecimento Ou Reestruturação 
Administrativa local para a gestão das águas 

urbanas 
Médio 5.900 

Estruturação de unidade municipal/regional 
para apoio técnico operacional aos serviços 

de saneamento 

Médio e 
longo 

2.136.400 

Criação da comissão e/ou aperfeiçoamento 
doa mecanismos de defesa civil 

Longo 5.200 

Mobilização 
social e educação 

ambiental 

Ações de educação ambiental e mobilização 
social voltadas para saneamento 

Curto 56.900 
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Ação Atividade Prazo Investimento (R$) 

Capacitação 
técnica 

Melhoria das rotinas de manutenção e 
conservação dos equipamentos de 

drenagem 
Médio 2.000 

Controle dos 
alagamentos 

urbanos 
Novas práticas de manejo das águas urbanas Curto 1.500 

Controle dos 
alagamentos 

urbanos 

Cadastramento dos dispositivos e 
infraestrutura de drenagem e esgotamento 

sanitário 
Longo 36.500 

Modernização dos 
instrumentos de 

gestão 

Sistema de informação municipal sobre 
saneamento 

Curto 1.000 

Total 2.642.400,00 

Fonte: Pemapes, 2011. 

8.4.3 Caracterização da Prestação do Serviço de Manejo de Águas Pluviais e 

Drenagem Segundo Indicadores 

O Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) iniciou a coleta de dados 

sobre a componente de drenagem urbana no ano de 2015. Os indicadores produzidos a 

partir destas informações são referência para a comparação de desempenho da 

prestação dos serviços e para o acompanhamento da evolução do setor saneamento 

básico, no Brasil. O município de Caetité respondeu, em 2019, o diagnóstico de manejo 

de águas pluviais, como pode ser visto no Quadro 57.  

Quadro 57– Indicadores para o Manejo de Águas Pluviais – Caetité/BA 

Indicadores Fórmula Dados Valor do Dado 
Valor do 

Indicador 

IN042 - Parcela de 
área urbana em 

relação à área total 
 

GE001 - Área territorial total (km²) 2.651,54 

92,10% GE002 - Área urbana total, incluindo 
áreas urbanas isoladas (km²) 

2.442 

IN043 - Densidade 
demográfica na área 

urbana  

GE006 - População urbana residente no 
Município (habitantes)  

30.518 
0,12 

hab/km² GE002 - Área urbana total, incluindo 
áreas urbanas isoladas (km²) 

2.442 

IN044 - Densidade 
de domicílios na 

área urbana  

GE008 - Quantidade total de domicílios 
urbanos existentes no Município 
(domicílios) 

6.104 
0,025 

dom/Km² 
GE002 - Área urbana total, incluindo 
áreas urbanas isoladas (km²) 

2.442 

IN001 - Participação 
do pessoal próprio 

sobre o total de 
pessoal alocado nos 

serviços 
 

AD001 - Quantidade de pessoal próprio 
alocado nos serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
(compartilhado com serviços de limpeza) 

5 

100% 
AD003 - Quantidade total de pessoas 
alocadas nos serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

5 
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Indicadores Fórmula Dados Valor do Dado 
Valor do 

Indicador 

IN005 - Taxa média 
praticada para os 

serviços  

FN005 - Receita operacional total dos 
serviços de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanos  

0 

0 
GE007 - Quantidade total de unidades 
edificadas existentes na área urbana do 
município 

7.000 

IN006 - Receita 
operacional média 

dos serviços por 
unidade tributada 

 

CB003 - Quantidade total de unidades 
edificadas urbanas tributadas com taxa 
específica dos serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

0 

0 
FN005 - Receita operacional total dos 
serviços de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas. 

0 

IN009 - Despesa 
média praticada 

para os serviços por 
unidade edificada 

 

FN016 - Despesa total com serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas  

2.546.300,00 
363,76 

R$/resid. GE007 - Quantidade total de unidades 
edificadas urbanas tributadas com taxa 
específica dos serviços de drenagem  

7.000 

IN010 - Participação 
da despesa total dos 
serviços na despesa 
total do Município 

 

FN016 - Despesa total com serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas 

2.546.300,00 
2,1% 

FN012 - Despesa total do município (R$)  121.957.085,08 

IN048 - Despesa per 
capita com os 

serviços  

FN016 - Despesa total com serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas (Previsto para 2019)  

2.546.300,00 
83,44 

R$/Hab GE006 - População urbana residente no 
município (estimada conforme taxa de 
urbanização do último Censo) 

30.518 

IN049 - 
Investimento per 

capita nos serviços  

FN022 - Investimento total em Drenagem 
e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
contratado pelo município no ano de 
referência: 

0 

0 
GE006 - População urbana residente no 
município (estimada conforme taxa de 
urbanização do último Censo) 

30.518 

IN050 - Diferença 
relativa entre 

despesas e receitas 
de Drenagem e 

Manejo de Águas 
Pluviais urbanas 

 

FN009 - Receita total dos serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas 

0 

0 
FN016 - Despesa total com serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas: 

2.546.300,00 

IN020 - Taxa de 
Cobertura de 

Pavimentação e 
Meio-Fio na Área 

Urbana do Município 
 

IE019 - Extensão total de vias públicas 
urbanas com pavimento e meio-fio (ou 
semelhante) (km) 

142,00 

74,0% 
 
IE017 - Extensão total de vias públicas 
urbanas do município (km)  

192,00 

IN021 - Taxa de 
Cobertura do 

Sistema de 
Macrodrenagem na 

 

IE024 - - Extensão total de vias públicas 
urbanas com redes ou canais de águas 
pluviais subterrâneos (km) 

5,00 
2,6% 

IE017 - Extensão total de vias públicas 192,00 
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Indicadores Fórmula Dados Valor do Dado 
Valor do 

Indicador 

Área Urbana do 
Município 

urbanas do município (km) 

IN025 - Parcela de 
Cursos d’Água 

Naturais Perenes em 
Área Urbana com 
Parques Lineares 

 

IE044 - Extensão total de parques lineares 
ao longo de cursos d’água naturais 
perenes em áreas urbanas (km) 

2,00 
16,7% 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água 
naturais perenes em áreas urbanas (km) 

12,00 

IN026 - Parcela de 
Cursos d’Água 

Naturais Perenes 
com Canalização 

Aberta 

 

IE034 - Extensão total dos cursos d’água 
naturais perenes canalizados abertos em 
áreas urbanas (km) 

3,00 
25,0% 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água 
naturais perenes em áreas urbanas (km) 

12,00 

IN027 - Parcela de 
Cursos d’Água 

Naturais Perenes 
com Canalização 

Fechada 
 

IE035 - Extensão total dos cursos d’água 
naturais perenes canalizados fechados em 
áreas urbanas (km) 

0 
0 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água 
naturais perenes em áreas urbanas (km) 

12,00 

IN029 - Parcela de 
Cursos d’Água 

Naturais Perenes 
com Diques 

 

IE033 - Extensão total dos cursos d’água 
naturais perenes com diques em áreas 
urbanas (km) 

2,00 
16,7% 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água 
naturais perenes em áreas urbanas (km) 

12,00 

IN035 - Volume total 
dos reservatórios de 
amortecimento em 

relação à área 
urbana 

 

GE002 - Área urbana total, incluindo 
áreas urbanas isoladas: 

2.442,00 
409,50 

m³/km² 
IE058 - Capacidade de reservação (m³) 1.000.000,00 

IN051 - Captações de 
águas pluviais por 

unidade de área 
urbana 

 

 

IE021 - Quantidade de bocas de lobo 
existentes no município 

200 

0,086 
uni/km² 

IE022 - Quantidade de bocas de leão ou 
bocas de lobo múltiplas (duas ou mais 
bocas de lobo conjugadas) existentes no 
município 

10 

GE002 - Área urbana total, incluindo 
áreas urbanas isoladas 

2.442,00 

IN040 - Parcela de 
Domicílios em 

Situação de Risco de 
Inundação 

 

RI013 - Quantidade de domicílios sujeitos 
a risco de inundação 

50 
0,8% 

GE008 - Quantidade total de domicílios 
urbanos existentes no município 

6.104 

IN041 - Parcela da 
População 

Impactada por 
Eventos 

Hidrológicos 
 

GE006 - População urbana residente no 
município (estimada conforme taxa de 
urbanização do último Censo) 

30.518 

0 

RI029 - Número de pessoas desabrigadas 
ou desalojadas na área urbana do 
município devido a eventos hidrológicos 
impactantes no ano de referência, 
registrado no sistema eletrônico da 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil 

0 

RI067 - Número de pessoas desabrigadas 
ou desalojadas na área urbana do 
município devido a eventos hidrológicos 

0 
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Indicadores Fórmula Dados Valor do Dado 
Valor do 

Indicador 

impactantes no ano de referência, que não 
foi registrado no sistema eletrônico 
(S2ID) da Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil 

IN046 - Índice de 
Óbitos 

 

GE006 - População urbana residente no 
município (estimada conforme taxa de 
urbanização do último Censo) 

30.518 

- 

RI031 - Número de óbitos na área urbana 
do município decorrentes de eventos 
hidrológicos impactantes no ano de 
referência, registrado no sistema 
eletrônico da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil 

0 

RI068 - Número de óbitos na área urbana 
do município decorrentes de eventos 
hidrológicos impactantes no ano de 
referência, que não foi registrado no 
sistema eletrônico (S2ID) da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil 

0 

IN047 - Habitantes 
Realocados em 
Decorrência de 

Eventos 
Hidrológicos 

 

RI043 - Quantidade de pessoas 
transferidas para habitações provisórias 
durante ou após os eventos hidrológicos 
impactantes ocorridos no ano de 
referência 

- 

- RI044 - Quantidade de pessoas realocadas 
para habitações permanentes durante ou 
após os eventos hidrológicos impactantes 
ocorridos no ano de referência 

- 

GE005 - População total residente no 
município (Fonte: IBGE) 

50.975 

Fonte: SNIS, 2020. 
Nota: (-) Não foi possível encontrar ou estimar os dados. 

Os dados apresentados no SNIS (2019) foram preenchidos pela Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos de Caetité, no entanto, alguns dados não condizem com a realidade do 

município. A Área urbana total, incluindo áreas urbanas isoladas, foi declarada como 

sendo 2.442 km². De acordo com o IBGE (2019), a área territorial total do Município de 

Caetité é de 2.651,536 km² e uma densidade demográfica, em 2010, de 19,45 hab/km², 

logo a área urbana total, incluindo áreas urbanas isoladas, não pode ser a declarada pela 

secretaria. Imagens de satélite de 2020 mostram uma área urbana total pouco maior que 

8,0 km² incluindo a zona urbana da sede e dos 4 distritos (Brejinho das Ametistas, 

Caldeiras, Pajeú do Vento e Maniaçu) 

Neste mesmo caminho segue os dados declarados como sendo a quantidade total de 

domicílios urbanos existentes no Município. De acordo com a informação declarada, o 
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município teria 6.104 domicílios para uma população urbana residente no município de 

30.518 hab. Ocorre que a densidade domiciliar, neste caso seria de 5 hab./domicílios e, 

segundo o IBGE (2010) a densidade para a sede municipal é de 3,63 hab./domicílios. 

O valor obtido pelo indicador IN048 (despesa média per capita) e IN009 (despesa média 

praticada para os serviços por imóvel) revela que os valores gastos pelo município estão 

muito acima da média nacional. Em Caetité o IN048 atingiu R$83,44 por habitante, 

enquanto que a média nacional foi de R$ 19,97 em 2019. O IN009 obteve uma despesa 

média nacional de R$ 50,70 por domicílio, enquanto que em Caetité o valor foi de 363,76 

R$ domicilio. 

Outro dado contraditório se refere ao número de óbitos, declarados ou não no sistema 

eletrônico (S2ID) da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, decorrentes de 

eventos hidrológicos impactantes no ano de referência. No entanto, conforme noticiado 

pela mídia local e nacional, uma pessoa morreu em decorrência de ser arrastado por 

enxurrada após chuvas intensas ocorridas no município em 09 de dezembro de 2019. 

Diante destes fatos, alguns dos índices calculados e declarados pela Secretaria Municipal 

de Serviços Públicos podem não condizer com a realidade do município de Caetité. 

Nesse sentido, é latente a necessidade de geração de dados da drenagem de águas 

pluviais confiáveis, tanto para a alimentação do SNIS, quanto para a análise do potencial 

de investimento e estratégia financeira traçada para a solução de problemas que possam 

surgir. 

8.4.4 Identificação da infraestrutura atual e análise crítica dos sistemas de 

drenagem e manejo das águas pluviais da Sede Municipal 

O conceito de manejo de águas pluviais está associado ao estabelecimento do 

“reequilíbrio do ciclo hidrológico para mais perto do natural, revertendo a cultura da 

drenagem focada no aumento da condutividade hidráulica” (Santos, 2009). 

Para o mesmo autor, não se trata de apenas propiciar o afastamento e o escoamento das 

águas pluviais dos pontos críticos, mas da agregação de um conjunto de ações e soluções 

de caráter estruturante e não apenas estrutural, envolvendo execuções de grandes e 

pequenas obras e de planejamento e gestão de ocupação do espaço urbano, com 
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legislações e fiscalizações eficientes quanto à geração dos deflúvios superficiais advinda 

do uso e da ocupação do solo. 

A estrutura física tradicional de um sistema de drenagem urbana é dividida em: sistema 

de microdrenagem e sistema de macrodrenagem. O sistema de microdrenagem reúne a 

captação dos escoamentos das águas de origem pluvial juntamente com a sua condução 

até o sistema de macrodrenagem, composta basicamente dos seguintes dispositivos: 

pavimentos das ruas, sarjetas, meio-fios, caixas de captação de águas pluviais (bocas de 

lobo), galerias de águas pluviais e canais de pequeno e médio porte. Já a de 

macrodrenagem, por sua vez, constitui-se no conjunto de canais de grande porte, sejam 

eles naturais ou construídos. Logo, os corpos d’água (córregos, riachos e rios e os 

açudes, lagos e lagoas), considerados como fundo de vale, são parte integrante do 

sistema de drenagem e alguns deles funcionam como bacias de amortecimento de 

cheias. 

Portanto, vale destacar, que na visão de Santos (2009), o manejo de águas pluviais tende 

a evitar ampliações do sistema de drenagem de águas pluviais urbanas, que são muitas 

vezes inviáveis e de vida útil curta, face ao desenvolvimento urbano, reduzindo também 

a intensidade dos serviços de manutenção e conservação. Assim, dispositivos 

tradicionais como condutos, sarjetas, bocas-de-lobo, calhas, galerias e tubulações 

enterradas, podem ser substituídos ou conjugados às medidas estruturantes de controle 

do uso e ocupação do solo, integrando harmoniosamente estruturas de transporte, 

infiltração e retenção. 

Em Caetité, assim como a maioria das cidades brasileiras, as informações inerentes às 

estruturas de drenagem existentes são deficientes, não existindo um cadastro de 

localização e condição operacional, o que dificulta a elaboração de um diagnóstico mais 

preciso com dados secundários. 

Segundo o Pemapes (2011) no que se refere à expansão dos terrenos urbanizados, na 

sede municipal “pode-se observar que as áreas mais antigas e mais centrais foram 

construídas em terrenos mais baixos e que o crescimento urbano vem se dando em 

áreas vizinhas, que são mais elevadas”.  
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O IBGE (2010) realizou um levantamento nos domicílios particulares permanetes na 

área urbana de Caetité quanto à presença de pavimentação, calçada, meio fio/guia, 

bueiro/boca de lobo, elementos de microdrenagem, e arborização. Na Tabela 151 é 

possível perceber que em mais de 70% dos domicílios nas áreas urbanas contam com 

pavimentação, calçada, meio fio e um ambiente arborizado. No entanto, bueiros e bocas 

de lobo são ausentes em 91,78% dos domicílios. 

Tabela 151 – Quantidade de domicílios na área urbana por existência de pavimentação, calçada e 
meio fio/guia – Caetité/BA 

Existência 
Pavimentação Calçada Meio fio/ guia 

Bueiro/Boca de 
Lobo 

Arborização 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Total 7.842 100 7.842 100 7.842 100 7.842 100 7.842 100 

Existe 6.727 85,78 5.523 70,43 6.530 83,27 441 5,62 6.035 76,96 

Não existe 911 11,62 2.115 26,97 1.108 14,13 7.197 91,78 1.603 20,44 

Sem declaração 204 2,6 204 2,6 204 2,6 204 2,6 204 2,6 

Fonte: IBGE, 2010. 

Segundo o Pemapes (2011), a sede municipal de Caetité está assentada sobre terrenos 

cuja topografia é caracterizada por inclinações médias na maior parte da sua extensão. O 

traçado urbano nas vias se caracteriza como um sistema de arruamentos separados por 

quarteirões, com extensão média entre ruas de 70 a 100 metros, vias largas com 5,0 

metros de largura, ou mais e passeios estreitos, menores que 1,5 metros. Nas áreas mais 

centrais, as vias possuem algumas árvores e é possível encontrar algumas áreas verdes 

ou praças. 

Quanto aos lotes urbanos, nas áreas mais adensadas, a área construída ocupa a maior 

parte do lote, mas não a totalidade dele (Pemapes, 2011). Isso indicada a existência de 

áreas favoráveis à infiltração da água no solo. 

Conforme já mencionado, o Pemapes calculou índices de fragilidades, sendo um deles 

referente a infraestrutura de drenagem urbana. Esse componente foi dividido em 

“macrodrenagem”, “microdrenagem”, que serão detalhados nos itens subsequentes e 

“adequabilidade do sistema existente”. Os valores encontrados para o índice de 

infraestrutura de drenagem urbana, e seus componentes, estão descritos na Tabela 152. 

O resultado final apontou para um índice classificado como “baixo”. 

Tabela 152 - Índice de fragilidade de infraestrutura de drenagem urbana em Caetité/BA 
Fator Qualificação Peso Indicador Peso x 
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Indicador 

Macrodrenagem Baixo 3 2,0 6,0 

Microdrenagem Baixo 3 2,4 7,2 

Adequabilidade do sistema existente Muito Baixo 7 1,5 10,5 

Índice de fragilidade de drenagem 
urbana 

Baixo   1,8 

Fonte: Pemapes, 2011. 

A adequabilidade do sistema existente, refere-se à capacidade do sistema de drenagem 

urbana em escoar as águas pluviais sem causar transtornos à população. Dessa forma, 

incluiu o número de áreas críticas de acordo com seu porte e magnitude, complexidade 

das áreas com problemas, cobertura dos dispositivos de microdrenagem e outros fatores 

apresentados na Tabela 153. 

Tabela 153 - Fatores, qualificações e indicadores da adequabilidade do sistema existente – 
Caetité/BA 

Fator Qualidade Peso Indicador 
Peso x 

Indicador 
Índice de áreas críticas Nenhuma 7 0 0 
Áreas mais críticas     
Média das áreas críticas Não há 7 0 0 
Complexidade de áreas alagáveis  3 0 0 
% de vias pavimentadas Elevada 5 1 5 
% de vias com dispositivos de 
microdrenagem 

Muito baixa 7 5 35 

Índice de fragilidade da 
adequabilidade do sistema existente 

Muito Baixo   1,5 

Fonte: Pemapes, 2010. 

Dentre os fatores considerados, apenas o índice de porcentagem de vias com dispositivo 

de microdrenagem que apresenta maior fragilidade e demandam mais atenção, segundo 

este levantamento de 2010. Como resultado, o índice de fragilidade da adequabilidade 

do sistema existente foi classificado como “muito baixo”. 

No entanto, nos últimos anos, sobretudo após instalação de loteamentos urbanos nos 

bairros Alto do Cristo (Bosque do Jacaraci), São Vicente (São Vicente II e III) e Chácara 

(Vista da Chácara), houve considerável aumento de áreas críticas sujeitas a inundação, 

como será tratado no item 8.4.9. 

8.4.4.1 Microdrenagem 
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Na sede municipal 90% das vias urbanas são pavimentadas, sendo que 100% destas 

possuem sarjetas. Em contrapartida apenas, 5% das vias possuem dispositivos de 

microdrenagem (Pemapes, 2011). 

O caimento das vias em direção às sarjetas, localizadas nas bordas, é bem definido, 

porém suave. Mesmo em dias sem chuva, é possível perceber escoamento sobre as 

sarjetas ao longo do meio fio em algumas ruas de bairros periféricos da cidade, o que 

indica lançamento inadequado de esgoto doméstico, provavelmente águas cinzas. 

As sarjetas têm como objetivo, conduzir as águas que precipitam sobre a plataforma da 

rodovia e áreas adjacentes ao ponto de captação que normalmente é uma boca de lobo 

(DNIT, 2006). 

Apesar do Pemapes (2010) caracterizar a topografia da sede de Caetité com inclinações 

médias, a Figura 257 mostra duas ladeiras com altas declividades e em bairros de 

classes sociais diferentes, considerando áreas urbanas, que estão presentes em toda a 

sede. Nas imagens é possível observar também que as vias não apresentam bocas de 

lobo nem caimento bem definidos. 

Figura 257 - Alta declividade na sede de Caetité/BA 

 
Rua inclinada e de grande extensão no bairro São 
Vicente 

 
Rua inclinada e transportando esgotos cinzas no 
Bairro Ovídio Teixeira 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nessas regiões, o escoamento superficial alcança altas velocidades em dias de chuva, e 

carregam sedimentos que se depositam nas cotas mais baixas. Exemplos de deposição 

de sedimentos na parte baixa de outras áreas com declividade acentuada, após evento 

de chuva, são mostrados na Figura 258. 
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Figura 258 - Deposição de sedimentos carregados pelo escoamento superficial – Caetité/BA 

  

  
    Fonte: Reprodução Blog BN Notícias, 2016; Agora Sudoeste, 2017; Sudoeste Ba, 2017; StarFM105, 2019. 

Com relação ao estado de conservação dos dispositivos de coleta e transporte de águas 

pluviais, o estudo do Pemapes (2011) indica que as caixas coletoras com grelha, caixas 

coletoras com abertura na guia e galerias enterradas, encontram-se em estado de 

conservação classificado como médio, conforme pode-se visualizar no Quadro 58. 

Quadro 58 – Estado de conservação dos dispositivos de microdrenagem 

Tipo de dispositivo Estado de conservação 

Caixa coletora com grelha  Médio 

Caixa coletora com abertura na guia  Médio 

Galerias enterradas Médio 

Fonte: Pemapes, 2011. 

Na visita de campo, em setembro de 2020, foram identificadas caixas coletoras com 

grelha para coleta de água pluvial, as quais direcionam o escoamento da superfície para 

as galerias de drenagem, barrando sedimentos e resíduos grandes, o que reduz a sua 

eficiência. No entanto, apresentavam bom estado de conservação, necessitando apenas 

manutenção e limpeza, como pode ser observado na Figura 259. 
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Figura 259 – Caixas coletoras com grelha na sede municipal – Caetité/BA 

 
Caixa coletora com grelha próximo ao Parque 
das Árvores com acúmulo de sedimentos e 
resíduos sólidos 

Di
sposição de resíduos de demolição (entulho) 
próximo a caixa coletora com grelha da Rua da 
Chácara (área de ocorrência de alagamentos 

Fonte: Saneando projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

No município de Caetité, de acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

através do SNIS (2019) são registrados 200 (duzentas) bocas de lobo e 10 (dez) bocas 

de leão ou bocas de lobo múltiplas (duas ou mais bocas de lobo conjugadas) existentes 

no município. Uma dessas bocas de lobo se encontra na Avenida Dácio Oliveira, no 

cruzamento próximo a igreja Assembleia de Deus, apresentado na Figura 260. Nota-se 

que a ausência de grades ou grelhas nesses dispositivos permite a entrada de resíduos e 

sedimentos com dimensões maiores. 
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Figura 260 - Boca de Lobo na Avenida Dácio Oliveira, com presença de resíduos sólidos – 
Caetité/BA  

 
                   Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A Tabela 154 apresenta aos fatores usados para caracterizas a microdrenagem na sede 

de Caetité, com suas respectivas qualificações, pesos e indicadores estabelecido a partir 

de dados coletados para a elaboração do Pemapes. 

Tabela 154 - Fatores, qualificações e indicadoes de microdrenagem – Caetité/BA 

Fator Qualificação Peso Indicador 
Peso x 

Indicador 
Dispositivos de microdrenagem Baixo 3 2,0 6 
Dispositivos de microdrenagem Média diversidade 7 1 7 
Estado de conservação Médio 7 3 21 
Condição de funcionamento Baixo 3 1,7 5 
Esgotos na microdrenagem Presente 1 4 4 
Lixo nas sarjetas e/ou valetas Não é significativo 3 0 0 
Lixo nas caixas coletoras Significativo 5 3 15 
Lixo nas galerias Pouco significativo 5 1 5 
Cobertura da área urbana Requer atenção 7 2,9 20 
% de vias pavimentadas Elevada 5 1 5 
% de sarjetas nas vias 
pavimentadas 

Muito baixa 3 1 3 

% de vias pavimentadas com 
dispositivos de microdrenagem 

Muito baixa 7 5 35 

Índice do potencial de fragilidade 
do sistema de microdrenagem 

Baixo   2,4 

Fonte: Pemapes, 2011. 

Observa-se que a presença de esgoto nos dispositivos de microdrenagem, e a 

porcentagem de vias pavimentadas com microdrenagem são os fatores mais prejudicais. 

De forma geral, o sistema de microdrenagem no munícipio foi enquadrado como sendo 

de “baixa” fragilidade. 
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De acordo com Cardoso (2018) foram registrados nos últimos anos na cidade de Caetité 

um grande volume de água e lama, bem como residuos e detritos sedimentares, 

convergindo para o centro da bacia em períodos chuvosos, em função do processo de 

evolução histórica da expansão urbana do Município.  

Alguns destes transtornos são em função da implantação de novos loteamentos nas 

áreas mais elevadas da cidade, com abertura imediata das vias e supressão vegetal de 

toda área a ser loteada e sem preocupação em atender minimamente as normas de 

implantação de sistemas de drenagem, como determina o §2, do Inciso IV, do Art. 55 do 

PDM. Como consequência imediata desta falta de fiscalização e omissão/conivência do 

Estado (poder público municipal), nos últimos três anos a região central da cidade tem 

sofrido com grande volume de água escoada no período de chuvas, como mostra a 

Figura 261, cujas cenas se repetem desde então. 

Segundo Santana (2019), tais transtornos poderiam ter sido evitados se houvesse a 

suspensão da implementação de loteamentos que estão em áreas de acentuada 

declividade, como a ZPA do Riacho Jatobá, notadamente os loteamentos Morada 

Imperial e São Vicente III, localizados nos Bairros Alto do Cristo e São Vicente, 

respectivamente. A autora ressalta que se o Plano Diretor tivesse sido regulamentado, 

definindo critérios específicos para ocupação dessa área de interesse ambiental, 

ampliando a permeabilidade do solo à montante ou prevendo bacias de retenção, por 

exemplo, tais transtornos poderiam ser minimizados. 
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Figura 261 – Registros de enxurradas e alagamentos na sede municipal de Caetité/BA 

  

  

  

Fonte: Portal Lapa Oeste, 2017. 

Santana (2019) cita ainda que, na tentativa de atenuar os transtornos causados por 

loteamentos aprovados sem fiscalização efetiva que garanta a construção ao menos da 

rede drenagem pluvial, a população das áreas atingidas pelas chuvas, nos últimos anos, 

tem construído barreiras de contenção. Estas barreiras são observadas na Avenida D. 

Raimundo de Melo que se situa abaixo dos Loteamentos Morada Imperial e São Vicente 

III, bem como na Rua José Joaquim de Oliveira, no bairro da Chácara (Figura 262). 

Outros dispositivos de microdrenagem com diversos problemas são apresentados na 

Figura 263.  
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Figura 262 – Localização de dispositivos de contenção, construídos por moradores, para minimizar problemas de enxurradas – Caetité/BA  

 
    Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado do Google Earth. 
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Figura 263 – Dispositivos de microdrenagem na sede municipal de Caetité/BA  

Bueiro na R. São Miguel: obstrução por raízes e 
resíduos comprometeu a eficiência de escoamento 
e, por consequência, a estrutura do muro 
residencial.  

 
Bueiro na R. Cônego Bastos interligado a 
trecho canalizado e coberto do Riacho 
do Alegre que não funciona de maneira 
adequada 

Caixa coletora com grelha completamente obstruída 
por sedimentos e vegetação na Av. D. Manuel R. de 
Melo 

Passagem de águas pluviais seguida de 
galeria circular de concreto de 600 mm, 
na R. do Observatório, sem estrutura de 
retenção de resíduos 

 
Estrutura de microdrenagem ao lado da Rodovia Caetité/Igaporã com acúmulo de sedimentos 
carreados, em época de chuvas, de ruas adjacentes sem calçamento do Bairro Santo Antônio 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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8.4.4.2 Macrodrenagem e 

Fundos de Vale 

Na sede municipal de Caetité, a macrodrenagem é favorecida pela presença de fundos de 

vales como afluentes do Rio São João, destacando-se os Riachos Jatobá, da Pedreira, do 

Alegre e Flor da Índia (Figura 264) sendo que, a maioria, possuem trechos canalizados 

na mancha urbana. Os trechos canalizados dos riachos somam 2.291 m, revestidos em 

alvenaria de pedra em sua maioria. Existe, ainda, 03 (três) galerias de macrodrenagem, 

uma com cerca de 1.012 metros, outra com 362 m e outra um pouco menor, com cerca 

de 294 metros de extensão, como mostra a Figura 265. 

Figura 264 - Macrodrenagem da sede Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de 
PEMAPES, 2011. 
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Figura 265 - Vista geral das infraestrutras de macrodrenagem da sede Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de PEMAPES, 
2011. 

Os dispositivos de macrodrenagem identificados em 2011 pelo Pemapes foram as 

galerias mista enterrada e circular enterrada, no Riacho Jatobá e na Rua Mem de Sá, 

respectivamente, e os canais revestidos em alvenaria de pedra do Riacho da Pedreira e 

Riacho do Alegre. O município ainda conta com canal sem revestimento do Riacho Flor 

da Índia. 

Na maioria destes sistemas, foram identificados problemas, como presença de lixo, 

transporte de esgoto e a realização eventual de manutenção. O Quadro 59 apresenta a 

situação desses dispositivos. 

Quadro 59 – Tipos de Dispositivos de macrodrenagem na sede municipal – Caetité/BA 

Características 
Riacho do 

Alegre 
Riacho Jatobá 

Riacho da 
Pedreira 

Riacho Flor da 
Índia 

Galeria de 
Macrodrenagem 
da R. Mem de Sá 

Tipo do dispositivo 
de 

macrodrenagem: 

Canal revestido 
em alvenaria 

de pedra. 

Galeria mista 
enterrada 

Canal revestido 
em alvenaria 

de pedra. 

Canal sem 
revestimento 

Galeria circular 
enterrada (DN 

1000 mm) 
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Características 
Riacho do 

Alegre 
Riacho Jatobá 

Riacho da 
Pedreira 

Riacho Flor da 
Índia 

Galeria de 
Macrodrenagem 
da R. Mem de Sá 

Estado de 
conservação: 

Regular Regular Regular Regular Bom 

Possui estruturas 
físicas criando 

obstruções: 
Não Não Sim Não Não 

Possui 
estrangulamentos: 

Não Não Não Não Não 

É encontrado lixo 
no leito: 

Sim Sim Sim Não Não 

O leito encontra-se 
assoreado: 

Não Sim Sim Sim Não 

Transporta 
esgotos: 

Sim Sim Sim Sim Não 

Possui área 
adjacente livre 

para implantação 
de ETE com vazão 

de tempo seco: 

Não Não Não Não - 

Frequência de 
manutenção e 

conservação do 
dispositivo de 

macrodrenagem: 

Eventualmente Eventualmente Eventualmente Eventualmente Eventualmente 

Fonte: Adaptado do Pemapes, 2010. 

As águas, pluviais e esgoto, transportadas pelas galerias e canais de macrodrenagem, são 

despejadas no Rio São João, a leste da sede municipal. Não há análises da qualidade 

desse corpo hídrico a jusante do lançamento. 

O rio São João, apesar da baixa ocupação ao redor, a mata ciliar encontra-se degradada. 

Muito do processo de desmatamento ou supressão da mata ciliar se dá pela ampliação 

das áreas de pasto circunvizinhas e pela falta de fiscalização e políticas de controle e 

preservação dos recursos naturais que incluam a sensibilização da população. 

Com relação aos dispositivos de macrodrenagem, o Pemapes (2011), avaliou o potencial 

de fragilidade, considerando fatores como: o tipo de estruturas hidráulicas existentes, a 

ocorrência ou não de obstruções e contrações, a presença de assoreamento e resíduos, a 

convivência com esgotos brutos, o estado de conservação e outros, apresentados na 

Tabela 155. Nota-se que a predominância de estruturas cobertas, a presença de esgoto 

sanitário em todas as galerias e o riso apresentado ao corpo receptor são os fatores de 

maior fragilidade. 
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Tabela 155 - Fatores, qualificações e indicadores da macrodrenagem – Caetité/BA 

Fator Qualificação Peso Indicador 
Peso x 

Indicador 

Características dos dispositivos Muito Baixo 5 1,1 6 

Estruturas cobertas ou não 
cobertas 

Predominam não cobertas 5 1 5 

Estado de conservação Regular 5 3 15 

Existência de obstruções Na minoria 7 1 7 

Existência de estrangulamentos Em nenhuma 7 0 0 

Condições de funcionamento Requer atenção 3 3,1 9 

Manutenção dos dispositivos Eventualmente 5 3 15 

Existência de lixo nas estruturas Em metade delas 7 3 21 

Existência de assoreamento Em metade delas 7 3 21 

Transporta esgoto Na maioria  1 4 4 

Corpo receptor Requer atenção 1 3,5 4 

Tipologia do corpo receptor Sensível 1 3 3 

Transporta esgoto Na maioria 1 4 4 

Índice de fragilidade do sistema 
de macrodrenagem 

Baixo   2,0 

Fonte: Pemapes, 2011. 

Apesar de alguns fatores se enquadrarem como “Requer atenção”, especialmente sobre 

as condições de funcionamento das estruturas implantadas, o índice geral de fragilidade 

do sistema de microdrenagem foi classificado como “baixo”. 

As áreas que naturalmente funcionam como bacias de detenção são aquelas que 

recebem e podem armazenar temporariamente o escoamento superficial da área de 

contribuição, como é o caso da Lagoa da Tabua. Nos últimos anos, em uma tentativa de 

ordenamento espacial de área de ocupação popular no bairro escola agrícola (atual 

Bairro Prisco Viana), diversos equipamentos públicos foram construídos na área pelo 

poder público, a exemplo da delegacia territorial e Centro Administrativo de Caetité 

(CAC). Como toda área da antiga escola agrícola foi desmatada, sem, contudo, ter sido 

ocupada, ficou muito vulnerável a erosão superficial por meio de aberturas de ravinas e 

sulcos. Em períodos de chuva todo material erodido é carreado para o Rio São João e 

para a bacias de detenção natural da Lagoa da Tabua (CARDOSO, 2018). A referida lagoa 

também recebe contribuição de esgotos domésticos, como visto na Figura 236. 

Diante do conhecimento da situação dos logradouros e da infraestrutura existente, 

percebe-se que o município de Caetité apresenta potencial para implantar novas 

técnicas de manejo de águas pluviais, isso porque parte da zona urbana tem solo 

infiltrável, as edificações dispõem de espaços para implantar reservatórios individuais 
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de amortecimento em áreas críticas e a população pode adotar o hábito de utilizar água 

de chuva para consumo residencial, por meio do uso de cisternas (Pemapes, 2011). 

8.4.5 Identificação da infraestrutura atual e análise crítica dos sistemas de 

drenagem e manejo das águas pluviais dos Distritos 

A seguir são apresentadas as infraestruturas atuais dos distritos do Município de Caetité. 

8.4.5.1 Distrito de 

Brejinho das 

Ametistas 

O Distrito de Brejinho, em função de seu potencial para explorações de pedras ametistas, 

extração de minério de ferro e energia eólica, teve melhorias significativas nos últimos 

anos, sobretudo no asfaltamento da BA 156 e de estradas vicinais de acesso a parques 

eólicos e obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL). 

Na Tabela 156 é possivel perceber que em mais de 74% das vias urbanas do distrito 

contam com pavimentação, um dos maiores índices em relação aos demais distritos do 

município. 

Tabela 156 – Características das vias na área urbana do Distrito Brejinho das Ametistas – 
Caetité/BA 

Características 
Valor do 

Dado 
% 

Extensão total (m) 4.769 100 

Vias pavimentadas (m) 3.549 74,42 

Vias não pavimentadas (m) 1.220 25,58 

Fonte: Google Earth, 2019. 

Ressalta-se que no Distrito de Brejinho das Ametistas, assim como a sede, não existe 

cadastro técnico de redes de drenagem de águas pluviais, apesar de haver alguns 

dispositivos de drenagem instalados. Nesse sentido, é latente a necessidade de geração 

de dados da drenagem de águas pluviais para um melhor planejamento dos serviços 

quanto para a análise do potencial de investimento e estratégia financeira traçada para a 

solução de problemas que possam surgir. A Tabela 157 apresenta alguns indicadores 

calculados para o distrito. 
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Tabela 157 – Indicadores para o Manejo de Águas Pluviais do Distrito Brejinho das Ametistas – 
Caetité/BA 

Indicadores 
Distrito de Brejinho das 

Ametistas 
Área urbana total, incluindo áreas urbanas 
isoladas  

0,29 km² 

População urbana residente no Distrito  1.256 habitantes 

Quantidade total de domicílios urbanos 
existentes no Município  

604 domicílios 

Densidade demográfica na área urbana  43,31 hab./Km² 

Densidade de domicílios na área urbana  20,83 dom/Km² 

Fonte: Embasa, 2019; Google Earth, 2019. 

A sede do distrito possui áreas com enxurradas de forma recorrente, o que expõe a 

função operacional do sistema de drenagem urbana existente. Essas ocorrências acabam 

trazendo vários transtornos e impactos negativos na qualidade de vida da população 

que habita essa área. Os principais problemas observados no levantamento de campo 

foram:  

• Enxurradas na Rua das Pedras na praça da Igreja Nª Sr.ª da Ajuda: o ponto 

crítico é ao final da Rua das Pedras contornando a Praça Vereador Cláudio 

Borges. Este trecho recebe as contribuições das ruas a montante e possui uma 

caixa coletora com grelha improvisada e boca de lobo obstruída por resíduos 

sólidos (lixo) e tábua de madeira (Figura 266). Toda água precipitada é 

direcionada pelas sarjetas para este ponto da rua que está em cota mais baixa e 

os dispositivos mencionados não funcionam de maneira adequada. 

Figura 266 – Dispositivos de microdrenagem em área crítica com histórico de enxurradas na Rua 
das Pedras no Distrito de Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

Caixa coletora com grelha improvisada 
Boca de lobo obstruída por tábua para retenção do 
lixo 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Outros dispositivos de drenagem do distrito são apresentados na Figura 267, com a 

descrição de alguns problemas quando for o caso. 

Figura 267 – Dispositivos de drenagem no distrito de Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

 
Caimento das vias em direção às sarjetas bem 
definido em ruas com inclinações médias 

Boca de lobo na Rua Cel. R Lima 

 
Canalização de escoamento de água de chuva 
obstruído por vegetação 

Saída de galeria de drenagem de riacho 
intermitente, lançando em terreno particular 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A Figura 268 mostra os rios que margeiam a sede do distrito e que recebem 

contribuição de esgoto da malha urbana de Brejinho das Ametistas. 
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Figura 268 – Macrodrenagem no Distrito de Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

 
Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de INEMA, 2012. 

8.4.5.2 Distrito de 

Maniaçu 

O Distrito de Maniaçu, em função da instalação da Unidade de Concentrado de Urânio da 

INB possui estradas em boas condições, assim como as estradas vicinais de acesso a 

mina, o que favorece o acesso a pequenas comunidades rurais do distrito. 

Na Tabela 158 é possivel perceber que mais de 56% das vias urbanas do distrito 

contam com pavimentação, o menor índice em relação aos demais distritos do 

município. 

Tabela 158 – Características das vias na área urbana do Distrito de Maniaçu – Caetité/BA 

Características Valor do Dado % 

Extensão total (m) 7.980 100 
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Características Valor do Dado % 

Vias pavimentadas (m) 4.481 56,15 

Vias não pavimentadas (m) 3.499 43,85 

                        Fonte: Google Earth, 2019. 

Ressalta-se que no Distrito de Maniaçu, assim como a sede, não existe cadastro técnico 

de redes de drenagem de águas pluviais, apesar de haver alguns dispositivos de 

drenagem instalados. Nesse sentido, é latente a necessidade de geração de dados da 

drenagem de águas pluviais para um melhor planejamento dos serviços quanto para a 

análise do potencial de investimento e estratégia financeira traçada para a solução de 

problemas que possam surgir. A Tabela 159 apresenta alguns indicadores calculados 

para o distrito. 

Tabela 159 – Indicadores para o Manejo de Águas Pluviais do Distrito de Maniaçu – Caetité/BA 
Indicadores Distrito de Maniaçu 

Área urbana total, incluindo áreas urbanas isoladas  0,38 km² 

População urbana residente no Distrito  937 habitantes 
Quantidade total de domicílios urbanos existentes no 
Município 

584 domicílios 

Densidade demográfica na área urbana  24,66 hab./Km² 
Densidade de domicílios na área urbana  15,37 dom/Km² 

     Fonte: Embasa, 2019; Google Earth, 2019. 

A sede do distrito não dispõe de bueiros, bocas de lobo, dentre outros dispositivos. As 

ruas não possuem caimento definido, o que pode gerar acúmulo de água no centro da 

via. A lagoa do Junco, manancial próximo à sede do distrito, foi transformada em bacia 

de detenção natural, como pode ser visto na Figura 269.  
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Figura 269 – Macrodrenagem no Distrito de Maniaçu – Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de INEMA, 2012. 

Para melhor aproveitar a água da chuva, a antiga área da Lagoa do Junco, na sede do 

Distrito de Maniaçu, foi escavada em três pontos de modo a reter e conservar a água 

precipitada e reduzir o escoamento superficial, como mostra a Figura 270. Ocorre que a 

área também tem se tornando um ponto de descarte de resíduos domésticos e resíduos 

de construção e demolição, atrapalhando o fluxo das águas pluviais. A Figura 270 

mostra ainda outros dispositivos de drenagem do distrito. 
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Figura 270 – Sistemas de drenagem no distrito de Maniaçu – Caetité/BA 

Vias sem pavimentação, meio-fio ou boca de lobo na 
sede do distrito 

Ruas sem declividade em direção ao 
meio-fio 

Bacia de detenção natural na área da Lagoa do 
Junco 

Resíduos e entulho na rota do 
escoamento de água de chuva para a 
bacia de detenção natural  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.4.5.3 Distrito de Pajeú do Vento 

O Distrito de Pajeú do Vento, apesar de integrar a área de instalação de um dos maiores 

parques eólicos da américa latina, é o único distrito cujo acesso ainda é por estrada 

vicinal sem pavimentação, apesar de ser uma rodovia estadual (BA 937). 

Na Tabela 160 é possivel perceber que mais de 61% das vias urbanas do distrito 

contam com pavimentação. 

Tabela 160 – Características das vias na área urbana do Distrito de Pajeú do Vento 

Características Valor do Dado % 

Extensão total (m) 3.987 100 

Vias pavimentadas (m) 2.442 61,25 

Vias não pavimentadas (m) 1.545 38,75 
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                               Fonte: Google Earth, 2019. 

Ressalta-se que no Distrito de Pajeú do Vento, assim como a sede, não existe cadastro 

técnico de redes de drenagem de águas pluviais, ainda que não haja dispositivos de 

drenagem instalados. Nesse sentido, é latente a necessidade de geração de dados da 

drenagem de águas pluviais para um melhor planejamento dos serviços, quanto para a 

análise do potencial de investimento e estratégia financeira traçada para a solução de 

problemas que possam surgir. A Tabela 161 apresenta alguns indicadores calculados 

para o distrito. 

Tabela 161 – Indicadores para o Manejo de Águas Pluviais do Distrito de Pajeú do Vento – 
Caetité/BA 

Indicadores Distrito de Pajeú do Vento 

Área urbana total, incluindo áreas urbanas 
isoladas  

0,18 km² 

População urbana residente no Distrito  732 habitantes 

Quantidade total de domicílios urbanos 
existentes no Município 

292 domicílios 

Densidade demográfica na área urbana  40,67 hab./Km² 

Densidade de domicílios na área urbana  16,22 dom/Km² 

  Fonte: Embasa, 2019; Google Earth, 2019. 

A sede do distrito não dispõe de bueiros, bocas de lobo, dentre outros dispositivos. As 

ruas não possuem caimento definido, o que pode gerar acúmulo de água no centro da 

via. A Figura 271 apresenta mananciais próximos ao distrito, incluindo uma lagoa que 

recebe as águas escoadas das áreas adjacentes e da vila. 
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Figura 271 – Macrodrenagem no Distrito de Pajeú do Vento – Caetité/BA 

 
   Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de INEMA, 2012 

A Figura 272 mostra o perfil construtivo das vias da zona urbana do Distrito de Pajeú 

do Vento e a lagoa homônima que recebe as águas drenadas da vila. 

Figura 272 – Sistemas de drenagem no distrito de Pajeú do Vento – Caetité/BA 

Vias sem declividade em direção ao meio-fio Lagoa do Pajeú 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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8.4.5.4 Distrito de 

Caldeiras 

O Distrito de Caldeiras, possui o melhor percentual de vias pavimentadas entre os 

distros de Caetité. Na Tabela 162 é possivel perceber que mais de 90% das vias urbanas 

do distrito contam com pavimentação. As ruas que ainda não possuem pavimentação 

são relativamente recentes e com pouca ou nenhuma residência contruída. 

Tabela 162 – Características das vias na área urbana do Distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

Características Valor do Dado % 

Extensão total (m) 2.218 100 

Vias pavimentadas (m) 2.013 90,76 

Vias não pavimentadas (m) 205 9,24 

                                  Fonte: Google Earth, 2019. 

Ressalta-se que no Distrito de Caldeiras, assim como a sede, não existe cadastro técnico 

de redes de drenagem de águas pluviais, ainda que haja dispositivos de drenagem 

instalados. Nesse sentido, é latente a necessidade de geração de dados da drenagem de 

águas pluviais para um melhor planejamento dos serviços, quanto para a análise do 

potencial de investimento e estratégia financeira traçada para a solução de problemas 

que possam surgir. A Tabela 163 apresenta alguns indicadores calculados para o 

distrito. 

Tabela 163 – Indicadores para o Manejo de Águas Pluviais do Distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

Indicadores Distrito de Caldeiras 

Área urbana total, incluindo áreas urbanas 
isoladas  

0,1 km² 

População urbana residente no Distrito  544 habitantes 

Quantidade total de domicílios urbanos 
existentes no Município 

150 domicílios 

Densidade demográfica na área urbana  54,40 hab./Km² 

Densidade de domicílios na área urbana  15 dom/Km² 

             Fonte: Prefeitura Municipal de Caetité, 2019; Google Earth, 2019. 

A sede do distrito dispõe de alguns dispositivos de drenagem, tais como bueiros e bocas 

de lobo. As ruas possuem aclive acentuado em alguns trechos que, somado com a 

inexistência ou baixa efetividade dos sistemas de drenagem, podem favorecer a 

formação de enxurradas nos pontos e ruas de menor cota. Os principais problemas 

observados no levantamento de campo foram:  
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• Obstrução de bueiro na Rua da Praça da Igreja: o ponto crítico é próximo ao 

cruzamento com a Rua do Cemitério. Foi construída uma caixa de registro de 

manobra na zona de escoamento do sistema de drenagem, obstruindo a 

passagem (Figura 273). O bueiro também acumula resíduos sólidos (lixo), o que 

pode provocar entupimentos e reduzir o escoamento e efetividade do dispositivo. 

Figura 273 – Obstrução e presença de resíduos em dispositivo de drenagem no Distrito de 
Caldeiras – Caetité/BA 

  
         Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

• Canaleta de drenagem da Rua Estrada do Tanque: Um controle de escoamento 

foi instalado ao longo da via na rua de acesso ao tanque, mas, por ser do tipo 

calha aberta sem grelha de proteção, o acesso dos moradores às residências 

necessitou ser improvisado, dificultando também o acesso de veículos em 

garagens (Figura 274).  

Figura 274 – Canaleta para controle de escoamento no Rua Estrada do Tanque e acesso 
improvisado de residências no distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

 
 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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As águas drenadas da sede do distrito são direcionadas a uma área alagável, 

popularmente denominada de Tanque, transformada em bacia de detenção natural, após 

intervenções realizadas pelo Poder Público Municipal (aumento da profundidade). A 

Figura 275 mostra os mananciais próximos a sede do distrito e a bacia de detenção 

natural para aproveitamento de água de chuva e controle de escoamento. 

Figura 275 – Macrodrenagem no Distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

 
 Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de INEMA, 2012. 

A bacia de detenção, conhecida como tanque, após intervenções de aprofundamento do 

leito, consegue acumular muita água e é usada para dessedentação animal e outros usos. 

No entanto, em algumas ruas, é possível perceber a presença de esgotos domésticos nas 

calhas de microdrenagem que conduzem as águas urbanas (sanitárias e pluviais) até o 

tanque. A Figura 276 mostra a presença de águas servidas nos dispositivos de 

microdrenagem e outros aspectos do sistema de drenagem do distrito de Caldeiras. 
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Figura 276 – Sistemas de drenagem no distrito de Caldeiras – Caetité/BA 

 
Lançamento de esgotos (águas cinzas) no sistema 
de microdrenagem 

Tanque de detenção natural de águas pluviais 

Canlhas de microdrenagem conduzindo esgotos 
na Rua Estrada do Tanque 

Controle de escoamento ao longo da via de 
acesso a bacia de detenção natural (Tanque) 
localizado ao final da via 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.4.5.5 Localidades Rurais 

Na zona rural, observou-se que o acesso à localidades é realizado por estradas vicinais, 

semelhantes às apresentadas na Figura 277, cujo tráfego no período chuvoso fica 

comprometido devido ao excesso de areia ou lama e às erosões causadas pelo 

escoamento superficial, em alguns pontos são instaladas passagens molhadas, como 

também mostra Figura 277. 
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Figura 277 – Estrada vicinal de acesso a localidade Passagem do Limoeiro (A) e Angico/Carrapato 
(B) – Caetité/BA 

  
 Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Nas localidades rurais visitadas não existe qualquer tipo de estrutura de drenagem 

pluvial. O escoamento das águas de chuva se dá de forma natural, facilitado pelo relevo e 

grande parte do volume precipitado infiltra no solo, dado à falta de impermeabilização e 

à baixa compactação do solo. 

Em nenhuma das localidades foi registrado problemas com alagamentos ou enxurradas 

em ocasiões de fortes chuvas. 

8.4.6 Verificação da separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento 

sanitário 

Como discutido no item 8.3, sobre o esgotamento sanitário, a rede coletora implantada 

na sede municipal de Caetité é do tipo misto informal, embora existam poucos trechos 

do tipo separador absoluto. 

Por isso, a maioria dos dispositivos de coleta de águas pluviais existentes na sede 

municipal e distrito de Caldeiras transportam esgoto, como apontam a Figura 278 e a  

Figura 279. 
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Figura 278 – Trecho do Riacho das Pedreiras (canalizado) na Rua Dois de Julho transportando 
esgotos – Caetité/BA 

 
                                Fonte: Pemapes, 2010. 

 

Figura 279 – Canal de alvenaria de pedra de águas pluviais na Rua da Ponte, transportando esgotos 
primários e secundários – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os lançamentos de esgotos nos corpos d’água que margeiam a sede municipal são 

pontuais e difusos, como discutido no item de esgotamento sanitário (8.3).  
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8.4.7 Identificação de lacunas no atendimento pelo poder público 

No Município de Caetité, foram identificados alguns problemas relativos à prestação dos 

serviços de drenagem por parte do poder público local, conforme sinalizado no Quadro 

60. 

Quadro 60 - Problemas relativo à prestação de serviços de drenagem em Caetité/BA 
PROBLEMAS Zona Urbana Zona Rural 

Ocorrência de rompimento de tubulações, 
causando extravasamentos e exposição dos 
moradores à proliferação de vetores. 

Raro 
Não se 
aplica 

Transporte de esgotos nos sistemas de macro e 
microdrenagem, causando poluição dos 
mananciais.  

Existentes em praticamente todas 
as estruturas. 

Não se 
aplica 

Existência de pontos obstruídos pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos em terrenos 
próximos às vias e aos cursos d’água de desague, 
incluindo descarte inadequado de entulho, galhadas 
e até volumosos (colchões, eletrodomésticos, sofás, 
etc.), o que também denuncia falha grave no serviço 
de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. 

Pontual, ocorrendo 
principalmente próximos ao 
Riachos da Pedreira e do Alegre e 
na área de inundação da lagoa da 
tabua no Bairro Prisco Viana, 
sobretudo com entulho. 

Não se 
aplica 

Existência de pontos com inexistência ou 
insuficiência dos dispositivos de drenagem que 
resultam na ocorrência de enxurradas e inundações 
em função do nível de ocupação da bacia 
contribuinte.  

Baixa cobertura em várias ruas 
do centro da cidade (Praças da 
Bíblia e da Juventude, Av. Santana 
e Rua Rui Barbosa) e zona urbana 
do distrito de Brejinho, causando 
transtornos. 

Não se 
aplica 

Áreas onde tem drenagem natural e que se 
encontram com o solo compactado, dificultando a 
infiltração da água e com sinais de erosões e 
voçorocas. 

Há problemas erosivos nos 
bairros Alto do Cristo, Prisco 
Viana e Ovídio Teixeira. 

Problemas 
erosivos nas 
estradas 
vicinais. 

Insuficiência ou falta de manutenção periódica, 
particularmente nas estradas vicinais e sistemas de 
macro e microdrenagem com vistas a evitar 
problemas.  

Insuficiente – canais de 
macrodrenagem, além das caixas 
coletoras, bueiros e bocas de 
lobo, com acúmulo de 
sedimentos, lixo e vegetação, o 
que dificulta o escoamento. 

Falta de 
manutenção 
periódica 
nas estradas 
vicinais em 
todos os 
setores 
rurais. 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.4.8 Identificação e análise dos principais problemas relacionados ao serviço de 

manejo de águas pluviais  

Na maioria dos casos, são as áreas urbanas que apresentam situações críticas de 

drenagem, onde o sistema não se mostra adequado ou mesmo não existe, culminando na 

ocorrência de alagamentos e outros transtornos típicos (inundação, deslizamentos de 
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terra) de serem observados nas épocas em que acontecem as chuvas, principalmente as 

de maior intensidade. 

A forma desordenada como vem ocorrendo o crescimento urbano no Brasil, sem 

considerar as características naturais do meio, muitas vezes aliado à falta de 

infraestrutura, vem ocasionando inúmeros impactos negativos para a qualidade do meio 

urbano. 

Apesar de atingirem o ambiente como um todo, esses impactos se refletem de maneira 

acentuada nas áreas urbanas de fundo de vale. Isto porque estas regiões possuem 

características ambientais importantes, tendo influência direta, sob vários aspectos, nos 

recursos hídricos que cortam as cidades e o seu entorno. A ocupação antrópica 

inadequada dessas áreas gera uma cadeia de impactos ambientais, que passa pela 

impermeabilização do solo, alterações na topografia, erosão das margens e 

assoreamento dos cursos d’água, perda das matas ciliares, diminuição da 

biodiversidade, aumento do escoamento superficial, entre outros. 

Segundo o Pemapes (2011) os fatores que caracterizam uma área crítica buscam 

retratar suas principais particularidades. Sendo assim, identificou-se os transtornos 

urbanos decorrentes dos problemas verificados e a magnitude destes mesmos impactos, 

analisando o grau de dificuldade envolvido na resolução do problema, no que diz 

respeito à sua natureza e a complexidade da área afetada; a existência de projetos de 

engenharia; a possibilidade de amortecimento; a recorrência dos problemas; e as 

interferências locais, como população afetada, interrupção no trânsito e no fluxo de 

pessoas.  

No município de Caetité foram identificados alguns problemas relacionados ao serviço 

de drenagem e de manejo de águas pluviais, relacionados pela própria topografia, como 

por exemplo, áreas com altas declividades e sem dispositivo de microdrenagem do tipo 

bueiro, boca de lobo ou caixa coletora com grelha, como pode ser observado na Figura 

280. Nesses casos, água escoada no período de chuva desce em grande velocidade e com 

grande volume, carreando sedimentos das áreas a montante que ainda não possuem 

pavimentos.  
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Figura 280 – Vias íngremes e com dispositivos de drenagem insuficientes – Sede municipal – 
Caetité/BA 

 
       Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Além disso, pode-se observar o processo erosivo causado pelo escoamento das águas 

pluviais, que acabam carreando sedimentos de grandes dimensões, oferecendo riscos ao 

serem arrastados em alta velocidade.  

De acordo com relatos de moradores, os danos causados pelas chuvas nas vias sem 

pavimentação demoram a ser reparados e, quando a manutenção ocorre, novos eventos 

causam os mesmos problemas.  

De acordo com o Pemapes (2011) no Município de Caetité não houve alagamento nos 

últimos cinco anos e não há registros de áreas críticas. No entanto, durante a visita 

técnica foi informado por moradores e pela Secretaria de Serviços Públicos que a 

Avenida Dácio Oliveira (Figura 281), em frente à Praça da Bíblia, sofre com alagamentos 

nos dias de grande volume de chuva. Essa avenida está situada em um fundo de vale e 

concentra a água pluvial que escoa das cotas mais altas. As infraestruturas de drenagem 

implantadas no local são de pequeno porte e estão danificas, não sendo, portanto, 

eficientes. O solo impermeabilizado com asfalto e canalização do Riacho da Pedreira 

(galeria), também dificulta a infiltração e escoamento do volume de água que ali se 

concentra, respectivamente. 
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Figura 281 – Registros de alagamento na Avenida Dácio Oliveira – Caetité/BA 

  
Fonte: Blog Portal Lapa Oeste, 2017. 

Na visita de campo foram identificados outros pontos de alagamentos e enxurradas na 

sede do município. Conforme relatos dos moradores e técnicos do Poder Público 

Municipal, ocorrem alagamentos nas referidas áreas praticamente todos os anos, devido, 

principalmente, à ausência ou insuficiência de estruturas de macro e microdrenagem e à 

ausência de critérios na liberação de novos loteamentos em topos de morro. Contudo, as 

áreas identificadas no campo ainda serão abordadas adiante, pois se configuram como 

áreas de risco. 

Outro problema identificado na visita de campo, relacionado aos serviços de manejo de 

águas pluviais, é a falta de manutenção preventiva, capina e roçagem dos canais e 

galerias da sede. O excesso de vegetação nos canais, sobretudo nos trechos canalizados 

do Riacho da Pedreira (Figura 282), dificulta o escoamento de água de chuva. 

Figura 282 – Excesso de vegetação no canal do Riacho da Pedreira – Caetité/BA 

 
   Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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8.4.9 Caracterização e indicação cartográfica das áreas de risco de enchentes, 

inundações, deslizamentos  

O crescimento acelerado e desordenado das cidades aliado à ausência de planejamento 

urbano, técnicas de construção inadequadas, e ausência de educação básica sanitária e 

ambiental, tem sido os potencializadores de situações de risco, que se efetivam em 

desastres por ocasião de eventos naturais, nos grandes e pequenos núcleos urbanos 

(CPRM, 2015). 

Ocupação de encostas sem nenhum critério técnico ou planejamento bem como a 

ocupação das planícies de inundação dos principais cursos d’água que cortam a grande 

maioria dos municípios brasileiros tem sido os principais causadores de mortes e das 

grandes perdas materiais atribuídas a fatores naturais (CPRM, 2015). 

As cheias e inundações se enquadram enquanto fenômenos naturais, porém, muitas 

vezes sua ocorrência está relacionada sobretudo com as ocupações irregulares. Áreas 

inundáveis possuem a função natural de acumular temporariamente águas pluviais, 

funcionam como áreas reguladoras das águas correntes, atuam na vazão do 

amortecimento de cheias e reduzem os riscos de inundações. Uma das principais causas 

da transformação desses fenômenos em um problema para as populações, se deve ao 

fato de o processo de urbanização ser feito, geralmente, de forma desordenada, 

ocupando inclusive áreas naturalmente inundáveis (CPRM, 2015). 

A impermeabilização do solo causada pela ocupação antrópica, através dos processos de 

urbanização, além de aumentar o escoamento superficial, impede que essas áreas 

exerçam sua função de reter parte da água das chuvas e enchentes, descarregando-as 

lentamente para o curso principal e infiltrando parte para recarga dos mananciais 

subterrâneos (CPRM, 2015). 

A falta de planejamento e de políticas públicas, destinadas a proporcionar moradia digna 

a todas as pessoas, assim como a ausência de uma estrutura administrativa eficiente de 

fiscalização, permitem a ocupação das margens de rios e lagoas sobretudo em áreas 

urbanas. As construções sobre áreas de preservação permanente defrontam-se com a 

ameaça de degradação dos recursos hídricos, e representam um conflito socioambiental 
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que envolve a preservação do ambiente, a exploração econômica da propriedade 

privada e o direito à moradia (VARGAS, 2008).  

Os eventos de desastres naturais incidentes sobre Caetité foram levantados em 

diferentes fontes, buscando obter um maior período de análise, de 1991 a 2020. Sendo 

assim, além dos registros de Reconhecimentos de Situação de Emergência (SE) e Estado 

de Calamidade Pública (ECP) da Defesa Civil do Estado da Bahia, foi consultado o Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais e na Defesa Civil do Estado da Bahia. 

O Quadro 61 traz uma síntese do número do decreto, data de publicação, descrição e 

considerações feitas. 

Quadro 61 – Decretos publicados por situação de emergência em Caetité/BA nos últimos anos 

Ano 
Nº do 

Decreto 
Data do 
Decreto 

Desastre 
Nº da 

Portaria 
Data da 
Portaria 

Nº do 
D.O.U. 

Data do 
D.O.U. 

2014 025 12/03/14 ESTIAGEM 151 03/06/14 105 04/06/14 
2014 52 16/09/14 ESTIAGEM 248 29/09/14 189 01/10/14 
2015 010 18/03/15 ESTIAGEM 103 28/05/15 101 29/05/15 
2015 037 17/09/15 ESTIAGEM 256 15/12/15 240 16/12/15 
2016 015 12/04/2016 ESTIAGEM 110 06/05/2016 87 09/05/2016 
2020 19.887 30/06/2020 ESTIAGEM 2.068 30/07/2020 - 30/07/2020 

Fonte: SEDEC, 2020. 

Nota-se que em todos os anos o desastre declarado pelo município e reconhecido pelas 

defesas civis do Estado e da União é sempre o de estiagem, não sendo registrado 

nenhum de inundação. 

O Atlas Brasileiro de Desastres naturais, de 1991 a 2012, elaborado pela Universidade 

Federal de Santa Catarina, também apresenta registros de desastres em todo o Brasil. De 

acordo com esse documento, ocorreram 13 eventos de desastres naturais em Caetité 

nesse período, a saber: estiagens e secas em 1993, 1995 (2 x), 1998, 2001, 2002, 2003 

(2x), 2007 e 2010 a 2012 e enxurrada em 1992. 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), entre 2013 e 2016, coordenou o processo de 

elaboração do Plano Nacional de Adaptação à Mudanças do Clima (PNA). Devido à 

necessidade aprofundar esse estudo, o MMA promoveu discussões com o Ministério da 

Integração Nacional e, juntos com outras instituições, desenvolveram em 2017 um 

estudo que gerou Índices de Vulnerabilidade aos Desastres Naturais relacionado às 

Secas no Contexto da Mudança do Clima (IVDNS). O IVDNS é baseado na comparação dos 

dados de projeções futuras comparados com os padrões observados no período de 1961 
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a 1990 em todos os municípios brasileiros. O valor desse índice varia de 0,00 a 1,00, 

sendo que quanto maior for o valor, maior é a vulnerabilidade daquela determinada 

localidade. A classificação vai de muito baixa a muito alta, de acordo com a escala 

mostrada na Figura 283. 

Figura 283 - Classificação de Vulnerabilidade para IVDNS 

 
         Fonte: Brasil, 2017. 

Os índices foram calculados a partir de quatro diferentes modelagens, cenários e 

períodos: HadGem 4.5, HadGEM 8.5, MIROC 4.5 e MIROC 8.5. Os valores dos referidos 

índices calculados para Caetité, expressos na Tabela 164, revelam que em uma 

modelagem o município aparece com vulnerabilidade muito alta, outra como 

moderadamente alta, enquanto nos outros dois ele se classifica como moderadamente 

baixa, apresentando uma média de 0,528 entre os quatro valores, classificada como 

moderadamente alta. 

Tabela 164 - Índice de vulnerabilidade aos desastres naturais relacionado às secas (IVDNS) – 
Caetité/BA 

Município IVDNS HadGEM 4.5 IVDNS HadGEM 8.5 IVDNS MIROC 4.5 IVDNS MIROC 8.5 

Caetité (BA) 0,734 0,588 0,333 0,455 

 Fonte: Brasil, 2017. 

Visando uma redução geral das perdas humanas e materiais o Governo Federal, em 

parceira com diversos órgãos, firmou convênios de colaboração mútua para executar em 

todo o país o diagnóstico e mapeamento das áreas com potencial de risco alto a muito 

alto. A execução desse programa ficou sob a responsabilidade do Serviço Geológico do 

Brasil –CPRM. 

Esse estudo, além de mapear as áreas de risco, as classificou de acordo com o grau de 

risco, levando em consideração os indícios do solo e o entorno da área. Contudo, apenas 
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foram visitados setores classificados com risco alto e muito alto, devido ao teor 

emergencial.  

A Figura 284 descreve a classificação de risco adotada por esse estudo, que se baseou 

na classificação proposta pelo extinto Ministério das Cidades e pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (2004 e 2007). Já a Figura 285 descreve o grau de risco para 

situações de enchentes e inundações. 

Figura 284 - Classificação dos graus de risco para deslizamentos 

 
Fonte: CPRM, 2018. 

 

Figura 285 - Classificação do grau de risco para enchentes e inundações 

 
Fonte: CPRM, 2018. 

Em Caetité, foram mapeadas cinco áreas de risco, todas na sede municipal, com grau de 

risco alto (Figura 284). Quatro delas estão em risco de deslizamento planar e uma com 

risco de corrida de massa. 
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O estudo levantou problemas de deslizamentos e corrida de massa, devido à sede estar 

situada em áreas de morros íngremes, com ocupações irregulares. O modelo construtivo 

adotado em áreas de morro urbanizadas, com cortes verticalizados, não contribui para a 

estabilidade dos taludes. A falta de infraestrutura adequada, como rede de esgotamento 

sanitário, o descarte de resíduos e despejo de águas servidas em terrenos baldios e 

beiras de córregos, somados a construções inadequadas contribuem para o aumento do 

risco a desastres naturais, veiculação de doenças e surgimento de novas áreas de risco 

alto e muito alto. 

Na ocasião do estudo de riscos geológicos, havia 376 pessoas vivendo em condição de 

risco a desastres naturais, o que representa 0,74% da população total do município 

estimada pelo IBGE para o ano de 2019. Considerando que as áreas mapeadas se 

encontram na sede municipal, a população de risco nessa área corresponde a 1,23%. A 

Figura 286 mostra os 05 (cinco) setores de risco identificados na sede de Caetité. Os 

itens subsequentes têm como objetivo descrever cada setor de risco.  

Figura 286  - Setores com risco geológico alto, não há setores de risco muito alto no município de 
Caetité/BA 

 
Fonte: CPRM, 2018. 

Vale ressaltar que o vetor de crescimento do município está progredindo para as áreas 

mais altas do relevo e, com isso, casas e loteamentos estão sendo implantados em áreas 
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que podem se tornar áreas de risco. Esses locais necessitam de atenção e tomar as 

medidas cabíveis para que não ocorra a formação de novos setores de risco. 

8.4.9.1  Área de Risco 1 - 

Bairro Buenos 

Aires – R. Bela 

Vista 

Na Rua Bela Vista, bairro Buenos Aires, foi identificado pela CPRM (2018) o processo do 

tipo deslizamento planar, com grau de risco classificado como “alto”, podendo atingir 

aproximadamente 26 imóveis, colocando cerca de 104 pessoas em risco. 

O deslizamento planar, também chamado de translacional, ocorre com ruptura através 

de superfície plana devido ao escoamento superficial no solo. Nesses casos, o 

deslocamento se dá nas interfaces mais rasas do terreno e ocorre quando o solo escoa 

junto como o volume de água pluvial ou devido ao peso do solo encharcado (CPRM, 

2018). 

Essa área apresenta um terreno com declividade de aproximadamente 40° numa 

encosta de aproximadamente 100 metros de extensão. Além disso, possui incidência de 

trincas, corroborando para um risco alto de movimento de terra.  

A Figura 287 retrata a área de risco SR 01 vista da parte do sopé do talude na Rodovia 

Caetité-Igaporã no ano de 2020, evidenciando que a situação permanece a mesma 

atualmente. A Figura 287 mostra a localização e área de influência do risco. 
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Figura 287  - Área de Risco 01 vista da face da encosta na Rod. Caetité-Igaporã – Caetité/BA 

 
                       Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Figura 288 – Área de risco 01 - Bairro Buenos Aires – R. Bela Vista – Caetité/BA 

 
Fonte: CPRM, 2018. 
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8.4.9.2  Área de Risco 2 - 

Bairro Prisco 

Viana 

No Bairro Prisco Viana, foi identificado o processo do tipo “deslizamento planar”, com 

grau de risco classificado como “alto”, podendo atingir cerca de 7 imóveis, colocando 

aproximadamente 28 pessoas em risco.  

Essa área apresente um terreno com declividade de 60° numa encosta de 

aproximadamente 40 metros de extensão. Em alguns pontos foram observados que o 

solo está exposto às intempéries e aliado a inexistência de um sistema de drenagem, 

podem ocorrer deslizamentos solo-solo.  

Em encostas onde o solo está exposto observa-se a incidência de feições erosivas 

provocadas pelas chuvas. No setor localizado no bairro Prisco Viana encontra-se sulcos e 

ravinamentos dos cortes e indícios que já ocorreram pequenos deslizamentos de terra. 

É observado avançado processo de erosão no corte do talude (Figura 289). 
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Figura 289 – Área de risco 02 – Bairro Prisco Viana – Caetité/BA 

 
Fonte: CPRM, 2018. 
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8.4.9.3  Área de Risco 3 – 

Bairro Rancho 

Alegre – Tv. Mauá 

Na Travessa Mauá, bairro Rancho Alegre, foi identificado o processo do tipo “Corrida de 

Massa”, com grau de risco classificado como “alto”, podendo atingir 1 imóvel, colocando 

cerca de 04 pessoas em risco. 

De acordo com o CPRM (2014), corrida de massa é todo movimento de massa complexo 

e com alta energia de transporte (poder de arraste), caracterizado por fluxos 

concentrados de blocos rochosos e troncos vegetais imersos em matriz com alta 

concentração de sedimentos de diferentes tamanhos, a partir da ocorrência de 

deslizamentos nas encostas e taludes.  

Não há nenhum tipo de sistema de drenagem e, quando ocorreu o período chuvoso, as 

águas confluíram para os arredores da residência e ocasionaram a formação de sulcos e 

voçorocas no terreno. Após o período de chuva são feitos pequenos reparos, mas por 

falta de calçamento e sistemas de microdrenagem, na temporada de chuvas seguintes é 

relatado grande volume de sedimentos sendo deslocado para as partes inferiores da 

encosta, intensificando os processos erosivos. 

A Figura 290 apresenta a área de risco 03 registrado no ano de 2018, sendo que em 

visita de campo realizada em 2020 foi constatado a manutenção do problema. 
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Figura 290 – Área de risco 03 – Bairro Rancho Alegre – Travessa Mauá – Caetité/BA 

 
Fonte: CPRM, 2018. 
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8.4.9.4  Área de Risco 4 - 

Centro – Avenida 

Dácio Oliveira 

Na Av. Dácio Oliveira, bairro Centro, foi identificado o processo do tipo “deslizamento 

planar”, com grau de risco classificado como “alto”, podendo atingir 26 imóveis, 

comerciais e residenciais, colocando aproximadamente 104 pessoas em risco. 

A localidade está situada à beira de uma encosta de altura aproximada de 10m, com 

declividade natural de cerca de 65° e corte verticalizado do talude natural (90°). 

Algumas das residências e casas comerciais englobam o talude como parte de 

sustentação do imóvel. 

Não foi observada rede de drenagem e, em um dos pontos pode ser notada a 

implantação de muro de contenção. Na parte de cima do talude está a rodovia Caetité-

Igaporã e já houve registros de acidentes, após isso, foram instaladas defensas metálicas 

(guard rail) para assegurar a desaceleração de um veículo, caso ele saia da pista, 

evitando cair da encosta.  

A Figura 291 apresenta a área de risco 04 registrado no ano de 2018, sendo que em 

visita de campo realizada em 2020 foi constatado a manutenção do problema.
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Figura 291 – Área de risco 04 – Centro – Avenida Dácio Oliveira – Caetité/BA 

 
Fonte: CPRM, 2018. 
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8.4.9.5  Área de Risco 5 - 

Centro - Av. 

Waldick Soriano 

Na Avenida Waldick Soriano, bairro Centro, foi identificado o processo do tipo 

“deslizamento planar”, com grau de risco classificado como “alto”, podendo atingir 

aproximadamente 34 imóveis, colocando em média 136 pessoas em risco. 

Na base da encosta, com aproximadamente 120m de extensão, foi construído um 

conjunto de sobrados que servem tanto a pontos comerciais como a residências. Estas 

construções estão situadas, em alguns locais, a uma distância aproximada de 5m do sopé 

do talude de corte com inclinação de 90°.  

Não foi observada rede de drenagem eficiente e aliado a isso, a inclinação do corte e a 

exposição do terreno às intempéries, podem ocasionar movimentações no terreno e 

atingir as residências. Em alguns locais pôde ser notada a implantação de muro de 

contenção, mas, ressalta-se que a construção deste tipo de intervenção sem um estudo 

prévio gera risco de uma ruptura durante os eventos de fortes chuvas. 

Os locais que atualmente não possuem moradias, mas apresentam características 

topográficas e geológicas semelhantes a este setor podem no futuro se tornar áreas de 

risco caso construções ou intervenções inadequadas sejam realizadas. 

A Figura 292 apresenta a área de risco 05 registrado no ano de 2018, sendo que em 

visita de campo realizada em 2020 foi constatado a manutenção do problema.
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Figura 292 – Área de risco 05 – Centro - Av. Waldick Soriano – Caetité/BA 

 
Fonte: CPRM, 2018. 
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8.4.9.6 Outras áreas 

mapeadas pelo 

município 

Com objetivo averiguar as áreas vulnerabilidade (alagamento, inundação e deslizamento 

de terra), foram realizadas visitas técnicas onde existiam a ocorrência desses eventos no 

município de Caetité, essas visitas foram realizadas no mês de setembro de 2020.  

Nessas visitas foram coletados pontos no GPS, em seguida os pontos foram inseridos em 

um mapa por meio do programa ARCGIS 10.2 (Figura 293).  

Figura 293 – Áreas críticas na sede Municipal de Caetité/BA 

 
  Fonte: Elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de CPRM, 2018. 

O Quadro 62 apresenta a relação dos pontos coletados em visita de campo, indicando o 

tipo de fragilidade (enxurrada, alagamento e deslizamento de terra), bem com a causa 

da ocorrência. 
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Quadro 62 - Relação dos locais visitados com ocorrência de alagamento, enxurrada e deslizamento 
de terra na sede do município de Caetité/BA 

Ponto 
(nº) 

Coordenadas 
(Sirgas 2000) Logradouro 

Tipo de 
fragilidade 

Causa 
Latitude Longitude 

01 -14.064147 -42.487552 Rua Bela Vista 
Deslizamento 

de terra 
Ocupação irregular do morro 

02 -14.054270 -42.475930 
Bairro Prisco 
Viana 

Deslizamento 
de terra 

Ocupação irregular do morro 

03 -14.064929 -42.499345 Travessa Mauá 
Corrida de 

massa 
Residência construída no 

exutório do morro do macaco 

04 -14.064731 -42.488892 
Av. Dácio 
Oliveira 

Deslizamento 
de terra 

Ocupação irregular do morro 
e cortes no talude (90º) 

05 -14.065103 -42.483780 
Av. Waldick 
Soriano 

Deslizamento 
de terra 

Ocupação irregular do morro 

06 -14.064756 -42.489870 Praça da Bíblia Alagamento 
Drenagem insuficiente, 

canalização do riacho em 
galeria enterrada 

07 -14.067003 -42.480700 
Rua Cônego 
Bastos 

Alagamento 
Grande volume de águas 

provenientes de bairros em 
cotas superiores  

08 -14.068028 -42.488889 
Rua Rui 
Barbosa 

Alagamento 
Ausência de bueiro, bocas de 
lobo e caixas coletoras com 

grelha 

09 -14.072691 -42.491586 
Avenida 
Contorno 

Enxurrada 
Grande volume de águas 

provenientes de bairros em 
cotas superiores 

10 -14.068959 -42.489804 
Avenida 
Santana  

Enxurrada 
Drenagem insuficiente do 

local e em ruas contribuintes a 
montante 

11 -14.071117 -42.491437 
Rua Maria 
Neves Lobão 

Enxurrada 
Drenagem insuficiente do 

local e em ruas contribuintes a 
montante 

12 -14.079861 -42.493970 
Rua São 
Matheus 

Enxurrada 
Drenagem insuficiente do 

local e em ruas contribuintes a 
montante 

13 -14.068422 -42.489859 Tv. Rui Barbosa Enxurrada 
Drenagem deficiente próximo 

ao bueiro do Supermercado 
Cruz 

14 -14.075338 -42.492241 Rua V Enxurrada 
Drenagem insuficiente do 

local e em ruas contribuintes a 
montante 

15 -14.062267 -42.496947 
Av. Francisco 
Bastos Lima 

Enxurrada 
Construções realizadas 

próximas ao canal do Riacho 
das Pedreiras 

16 -12,727444 -38,296489 
Parque das 
Mangabas 

Alagamento 
Área sem sistema de 

drenagem 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.4.10 Estudo das Características das Bacias de Drenagem 

A principal característica do perímetro urbano da sede municipal de Caetité, em termos 

de sua hidrografia, é a presença dos riachos (Alegre, Pedreira, Flor da Índia e Jatobá), 
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afluentes do Rio São João, que cortam toda a mancha urbana e formam a bacia 

homônima ao rio principal. Historicamente é comum a ocupação das margens dos rios 

pelas civilizações, porém, com o avanço do conhecimento científico, fica comprovado e 

atualmente defendido pelo novo código florestal (Lei 12.651 de 25 de maio de 2012) que 

as margens dos rios e mananciais hídricos, em geral, devem ser ocupadas unicamente 

por vegetação. 

Afim de entender o comportamento das águas pluviais urbanas, é importante conhecer 

algumas características, como topografia, pluviometria e ordem de drenagem da bacia 

principal, onde está inserida a área urbana do município. 

De acordo com o mapa hipsométrico da bacia do rio São João (Figura 294), os valores 

de altitude entre a cota 530 e 800 m correspondem as áreas mais baixas da bacia, onde 

estão concentradas as calhas dos rios principais. A porção norte da bacia apresenta um 

relevo plano a suavemente ondulado com desníveis da ordem de 60 – 100 m. A região 

com o relevo mais acidentado está localizada a sudeste da bacia, onde estão presentes os 

topos de morro e serras com altitudes acima de 1000 m. As áreas de encostas dessas 

serras exibem as maiores declividades na bacia, com valores altimétricos variando entre 

800 e 950 m e zonas com declividade que chegam a 75%. 
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Figura 294 – Mapa hipsométrico com a distribuição da altitude de acordo com a área da bacia do 
rio São João – Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. Adaptado de 
INEMA, 2012. 

A Bacia do Rio São João está situado em uma área que, conforme a classificação de 

Köppen (PEEL et al, 2007), caracteriza-se como sendo do tipo tropical, com inverno seco 

(Aw). No que diz respeito a precipitação, a maior parte da bacia está situada em uma 

zona com médias de 700 a 800 mm anuais (Figura 295). A porção mais árida está 

localizada a sudeste da bacia, com pluviosidade média de 600 a 700 mm e nas áreas de 

maiores altitudes, associadas a um relevo predominado por morros e serras, 

apresentam médias de 800 a 900 mm anuais. 
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Figura 295 – Mapa de precipitação da Bacia do Rio São João – Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
Adaptado de INEMA, 2012. 

A Bacia do Rio São João está situado em uma área que, conforme a classificação de 

Köppen (PEEL et al, 2007), caracteriza-se como sendo do tipo tropical, com inverno seco 

(Aw). No que diz respeito a precipitação, a maior parte da bacia está situada em uma 

zona com médias de 700 a 800 mm anuais. As áreas de maiores altitudes, onde ocorrem 

as serras, apresentam médias de 800 a 900 mm anuais. A porção mais árida está 

localizada a sudeste da bacia, com pluviosidade média de 600 a 700 mm.  

O sistema de drenagem da bacia foi classificado de acordo com a hierarquia de Strahler 

(Figura 296). Nessa classificação atribui-se uma ordem a cada curso de água sendo 

aqueles que não apresentam afluentes caracterizados como cursos d’água de 1ª ordem. 

Os canais de 2ª ordem se originam da convergência de dois rios de 1ª ordem. Quando há 

a confluência de dois canais de 2ª ordem surge um de 3ª ordem, que pode receber 

afluentes de 1ª e 2ª ordem, e assim sucessivamente, conforme representação na Figura 

296. 
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Figura 296 – Diagrama esquemático da ordem dos cursos d’água, de acordo com Strahler 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A bacia do Rio São João apresenta uma porcentagem elevada de canais de 1ª ordem 

(Figura 297), indicando uma maior dissecação do relevo da bacia. A maior ramificação 

presente na bacia é de 5ª ordem. 
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Figura 297 – Mapa hierárquico dos cursos d’água da Bacia do Rio São João – Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. Adaptado de INEMA, 
2012. 

 

Na região da sede municipal, o rio São João e o córrego de 3ª ordem a nordeste recebem 

contribuições de drenagens de 1ª e 2ª ordem originadas nas encostas das serras de alta 

declividade que circundam a sede, o que ocasiona uma dinâmica fluvial intensa nos 

períodos prolongados de chuva podendo causar deslizamentos de terra, enchentes e 

inundações ao longo do leito maior do rio. 

8.4.11 Identificação das Deficiências no Sistema Natural de Drenagem 

A forma desordenada como vem ocorrendo o crescimento urbano no Brasil, sem 

considerar as características naturais do meio, muitas vezes aliado à falta de 

infraestrutura, vem ocasionando inúmeros impactos negativos para a qualidade do meio 

urbano. Apesar de atingirem o ambiente como um todo, esses impactos se refletem de 
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maneira acentuada nas áreas urbanas de fundo de vale. Isto porque estas regiões 

possuem características ambientais importantes, tendo influência direta, sob vários 

aspectos, nos recursos hídricos que cortam as cidades e o seu entorno. A ocupação 

antrópica inadequada dessas áreas gera uma cadeia de impactos ambientais, que passa 

pela impermeabilização do solo, alterações na topografia, erosão das margens e 

assoreamento dos cursos d’água, perda das matas ciliares, diminuição da 

biodiversidade, aumento do escoamento superficial etc. 

Para avaliação das características fisiográficas de bacias e identificação das deficiências 

no sistema natural de drenagem é importante calcular os Índices Morfométricos, pois 

estes são relevantes quando pretende-se identificar o grau de risco que tem uma 

determinada bacia para sofrer enchentes. Assim, ao serem calculados, tais índices 

podem demonstrar se determinada bacia possui características físicas que a classificam 

como sendo propensa ou não a sofrer enchentes, podendo-se desta forma simular 

precipitações possíveis de ocorrer e como seria o comportamento da bacia frente a essas 

precipitações. 

Para realizar os estudos foram utilizados arquivos vetoriais do Inema (2012) e IBGE 

(2010), e imagens SRTM do projeto Topodata (INPE), tanto para a geração das curvas de 

nível como delimitação das bacias. A geração do modelo digital do terreno (MDT) e a 

delimitação das bacias foram feitas utilizando-se o software QGIS versão 3.8.3. Para a 

determinação da área da Sede do município utilizou-se imagem do Google Earth.  

Deste modo, foram calculados os seguintes índices morfométricos: i) fator de forma (kf); 

ii) coeficiente de compacidade (Kc), iii) índice de circularidade (Ic) e iv) densidade de 

drenagem (Dd).  

O fator de forma relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, correspondendo à 

razão entre a largura média da bacia e o comprimento axial da bacia. O fator de forma 

(F) foi determinado, utilizando-se a seguinte equação:  

 

Onde: Kf é o fator forma: Α a área da bacia (km2) e L comprimento do eixo da 

bacia (km). 
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O coeficiente de compacidade (Kc) constitui a relação entre o perímetro da bacia com 

uma circunferência de área igual ao da bacia hidrográfica. Quanto mais irregular e 

distante de um círculo for a forma de uma bacia maior será o coeficiente de 

compacidade. O Kc é determinado pela seguinte equação:  

 

Sendo: Kc o coeficiente de compacidade; P o perímetro (km) e A área de 

drenagem (km2). 

O índice de circularidade da bacia que tende para a unidade à medida que a bacia se 

aproxima da forma circular e diminui à medida que a bacia tende a forma alongada. Para 

tanto, utilizou-se seguinte equação:  

 

Sendo: Ic o índice de circularidade, A área de drenagem (km2) e P o perímetro 

(km). 

O fator Densidade de Drenagem indica a maior ou menor velocidade com que a água 

deixa a bacia hidrográfica, sugerindo o grau de desenvolvimento de um sistema de 

drenagem. A densidade de drenagem é calculada pela seguinte equação:  

 

Onde: Dd densidade de drenagem (km/km2), Lt comprimento total dos cursos 

d’água (km) e Α a área de drenagem (km2). 

A variação destes índices e suas indicações a forma da bacia e propensão a enchentes 

estão descritos no Quadro 63. 

Quadro 63 – Variação dos índices morfométricos 

Kf  Kc Ic  Dd  

1 - 0,75: Propensão a 
grandes enchentes 

1,0 - 1,25: Propensão a 
grandes enchentes 

Tende a 1 à medida que 
se aproxima de um 

círculo 

Variam de 0,5 para 
bacias com drenagem 

pobre a 3,5 ou mais 
para bacias 

excepcionalmente bem 
drenadas  

0,75 - 0,5: Tendência 
mediana a grandes 

enchentes 

1,25 - 1,5: Tendência 
mediana a grandes 

enchentes 
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Kf  Kc Ic  Dd  

<0,5: Não sujeita a 
grandes enchentes 

> 1,5: Não sujeita a 
grandes enchentes 

Fonte: Vilella e Mattos, 1975. 

Os resultados dos cálculos dos índices morfométricos (Kc, Kf, Ic e Dd) são apresentados 

na Tabela 165, assim como informações de área e perímetro da bacia.  

Tabela 165 – Dados dos principais Índices morfométricos da Bacia Rio São João – Caetité/BA 

Características Físicas Valores Unidades 

Área 887,5 Km² 

Perímetro (Km) 186,2 Km 

Fator de Forma - Kf 0,16 Adimensional 

Índice de Compacidade - Kc 1,75 Adimensional 

Índice de Circularidade - Ic 0,32 Adimensional 

Densidade de Drenagem - Dd 0,89 Km/Km² 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A partir dos valores obtidos para a Bacia do Rio São João pode-se concluir que a bacia se 

mostra pouco suscetível a enchentes em condições normais de precipitação, ou seja, 

excluindo-se eventos de intensidades anormais. Isto se dá tanto pelo coeficiente de 

compacidade (Kc) ser maior que 1,5 quanto ao fator de forma (Kf), exibir um valor 

menor que 0,5. Assim, há uma indicação de que a bacia não possui forma circular, 

possuindo, portanto, uma tendência de forma alongada, própria de bacias susceptíveis 

ao escoamento. Este fato pode ainda ser comprovado pelo índice de circularidade (Ic) 

apresentar um valor menor que a unidade. Em bacias com forma circular, há maiores 

possibilidades de chuvas intensas ocorrerem simultaneamente em toda a sua extensão, 

concentrando grande volume de água no tributário principal 

A densidade de drenagem (Dd) encontrada foi de 0,89 km/km2. De acordo com Villela e 

Mattos (1975), esse índice pode variar de 0,5 km/km2 em bacias com drenagem pobre a 

3,5 km/km2, ou mais, em bacias bem drenadas, apontando, assim, que a bacia em estudo 

possui baixa capacidade de drenagem, ou seja, há pouca possibilidade de a rede de 

drenagem escoar grandes volumes de água e concentrá-los no exutório, causando 

enchentes. 

Pode-se concluir que a Bacia do Rio São João, que engloba todo a zona urbana da sede de 

Caetité e do distrito de Maniaçu, não é propensa a sofrer enchentes, pois tem um 
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formato alongado e é pobre em drenagem, o que significa que ela não propicia uma 

grande concentração de água de chuvas em seu exutório. 

Os condicionantes naturais climáticos e geomorfológicos de uma bacia são 

determinantes na freqüência de ocorrência, tipologia e dinâmica do escoamento 

superficial de processos de enchentes e inundações. Porém, cabe salientar que, além dos 

condicionantes naturais, as diversas intervenções antrópicas realizadas no meio físico 

têm sido determinantes na ocorrência de acidentes de enchentes e inundações, 

principalmente nas áreas urbanas. 

Nas cidades brasileiras a expansão urbana se dá com um conjunto de ações que 

modificam as condições originais do ciclo hidrológico de uma dada região: o 

desmatamento, a exposição dos terrenos à erosão e conseqüente assoreamento dos 

cursos d’água, a impermeabilização dos terrenos, os diversos tipos de intervenção 

estrutural nos cursos d’água e, principalmente, no tocante à questão de risco, a ocupação 

desordenada dos seus terrenos marginais. 

Logo, é de suma importância a manutenção de áreas de amortecimento de cheias para a 

drenagem natural, no muniicpio de Caetité é possível perceber diversos processos 

erosivos e consequente assoreamentos no leito do rio São João, sobretudo no trecho do 

Lamarão. A recomposição das matas ciliares do rio e seus afluentes também se faz 

necessária para a redução das deficiências no sistema natural de drenagem. 

Como se sabe, a ocorrência de problemas no manejo de águas pluviais está associada ao 

grau de impermeabilização do terreno, à oferta de dispositivos capazes de coletar a água 

escoada superficialmente, mas principalmente com a intensidade da chuva, sua duração 

e a frequência com que ela ocorre. 

Para tanto, é fundamental conhecer as curvas de intensidade–duração-frequência (I-D-

F) do município de Caetité, contruídas a partir do software livre Pluvio 2.1, pertencente 

ao Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa, por 

meio de equações.  

Estas curvas são úteis para o dimensionamento de estruturas de drenagem, pois 

elegendo um período de retorno e estimando-se o tempo da precipitação, é possível 

calcular a intensidade máxima de precipitação. Como essas curvas já foram 
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apresentadas no item referente aos aspectos climáticos, a seguir apresenta-se as tabelas 

que geraram essas curvas (Tabela 166, Tabela 167, Tabela 168, Tabela 169 e Tabela 

170). Em obras de microdrenagem, costuma-se utilizar o Período de Retorno de 20 

anos, portanto, para o caso específico da sede municipal de Caetité, por exemplo, para 

uma precipitação com duração de uma hora e período de retorno de 20 anos a 

intensidade máxima de precipitação esperada é de 59,23 mm/h (Tabela 166).  

Tabela 166 - Intensidade da chuva (mm/h) por período de retorno na sede municipal – Caetité/BA 

Duração  
(min) 

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 122,26 145,38 165,73 178,93 188,93 197,07 224,65 256,09 

10 98,31 116,90 133,26 143,87 151,91 158,45 180,63 205,92 

15 83,06 98,77 112,59 121,56 128,35 133,88 152,62 173,98 

20 72,40 86,09 98,14 105,95 111,87 116,69 133,03 151,65 

30 58,31 69,34 79,05 85,34 90,11 93,99 107,15 122,15 

60 38,33 45,57 51,95 56,09 59,23 61,78 70,42 80,28 

120 24,12 28,68 32,69 35,30 37,27 38,88 44,32 50,52 

240 14,80 17,59 20,06 21,66 22,87 23,85 27,19 30,99 

360 11,04 13,13 14,97 16,16 17,06 17,80 20,29 23,13 

720 6,65 7,91 9,01 9,73 10,27 10,72 12,22 13,93 

1440 3,98 4,74 5,40 5,83 6,16 6,42 7,32 8,35 

Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
 

Tabela 167 - Intensidade da chuva (mm/h) por período de retorno – distrito Brejinho das 
Ametistas retorno – Caetité/BA 

Duração  
(min) 

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 116,04 137,85 157,04 169,48 178,90 186,56 212,53 242,11 

10 92,67 110,09 125,41 135,35 142,87 148,99 169,72 193,35 

15 78,03 92,70 105,60 113,97 120,30 125,46 142,92 162,81 

20 67,89 80,66 91,88 99,16 104,67 109,16 124,35 141,66 

30 54,61 64,87 73,90 79,75 84,19 87,79 100,01 113,93 

60 35,91 42,66 48,59 52,44 55,36 57,73 65,76 74,92 

120 22,68 26,94 30,69 33,12 34,96 36,46 41,54 47,32 

240 13,99 16,62 18,94 20,44 21,57 22,50 25,63 29,20 

360 10,48 12,45 14,19 15,31 16,16 16,85 19,20 21,87 

720 6,36 7,56 8,61 9,29 9,80 10,22 11,65 13,27 

1440 3,84 4,56 5,20 5,61 5,92 6,18 7,03 8,01 

Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 

Tabela 168 - Intensidade da chuva (mm/h) por período de retorno – distrito Caldeiras retorno – 
Caetité/BA  

Duração  
(min) 

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 143,42 171,79 196,92 213,30 225,73 235,88 270,39 309,95 
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Duração  
(min) 

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

10 120,54 144,39 165,51 179,27 189,73 198,25 227,26 260,51 

15 104,34 124,98 143,26 155,17 164,22 171,60 196,71 225,49 

20 92,21 110,46 126,62 137,15 145,14 151,67 173,86 199,29 

30 75,22 90,10 103,28 111,87 118,39 123,71 141,81 162,56 

60 49,37 59,14 67,79 73,43 77,71 81,20 93,08 106,70 

120 30,18 36,15 41,44 44,89 47,50 49,64 56,90 65,23 

240 17,62 21,11 24,20 26,21 27,74 28,99 33,23 38,09 

360 12,70 15,21 17,44 18,89 19,99 20,89 23,94 27,45 

720 7,16 8,57 9,83 10,64 11,26 11,77 13,49 15,47 

1440 3,99 4,78 5,48 5,94 6,29 6,57 7,53 8,63 

Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
 

Tabela 169 - Intensidade da chuva (mm/h) por período de retorno – distrito Maniaçu retorno – 
Caetité/BA 

Duração  
(min) 

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 135,12 160,82 183,45 198,15 209,28 218,34 249,08 284,14 

10 110,37 131,36 149,85 161,85 170,95 178,35 203,45 232,09 

15 94,03 111,91 127,66 137,89 145,64 151,94 173,33 197,73 

20 82,35 98,00 111,80 120,75 127,54 133,06 151,79 173,16 

30 66,61 79,28 90,44 97,69 103,17 107,64 122,79 140,08 

60 43,80 52,13 59,47 64,23 67,84 70,78 80,74 92,11 

120 27,37 32,57 37,15 40,13 42,38 44,22 50,44 57,54 

240 16,58 19,73 22,51 24,31 25,68 26,79 30,56 34,86 

360 12,26 14,59 16,65 17,98 18,99 19,81 22,60 25,78 

720 7,26 8,64 9,85 10,64 11,24 11,73 13,38 15,26 

1440 4,27 5,08 5,80 6,26 6,62 6,90 7,87 8,98 

Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 

Tabela 170 - Intensidade da chuva (mm/h) por período de retorno – distrito Pajeú do Vento 
retorno – Caetité/BA 

Duração  
(min) 

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

5 135,38 161,27 184,10 198,93 210,16 219,31 250,36 285,80 

10 110,60 131,76 150,41 162,52 171,70 179,18 204,54 233,49 

15 94,20 112,22 128,10 138,42 146,24 152,60 174,21 198,87 

20 82,46 98,23 112,13 121,16 128,01 133,58 152,49 174,07 

30 66,63 79,38 90,62 97,91 103,44 107,95 123,23 140,67 

60 43,68 52,04 59,41 64,19 67,82 70,77 80,79 92,22 

120 27,17 32,37 36,95 39,93 42,18 44,02 50,25 57,37 

240 16,38 19,51 22,27 24,06 25,42 26,53 30,29 34,57 

360 12,07 14,38 16,42 17,74 18,74 19,56 22,33 25,49 

720 7,11 8,46 9,66 10,44 11,03 11,51 13,14 15,00 
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Duração  
(min) 

Período de retorno (anos) 

2 5 10 15 20 25 50 100 

1440 4,16 4,95 5,65 6,11 6,45 6,73 7,69 8,77 

Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 

Nota-se pelos dados da Tabela 166, Tabela 167, Tabela 168, Tabela 169 e Tabela 

170, que quanto menor a duração da chuva, mais intensas elas são, e essa intensidade 

varia em função do tempo de recorrência. Por exemplo, para o período de retorno de 20 

anos, a chuva com duração de 5 minutos é mais intensa do que a chuva de mesma 

duração para o período de retorno de 15 anos. 

Outra informação importante que é possivel calcular pelo produto da intensidade da 

chuva pela sua duração é a altura da chuva, cujas curvas são apresentadas nas figuras 

(Figura 298, Figura 299, Figura 300, Figura 301, Figura 302 e Figura 303) para cada 

tempo de retorno. 

Figura 298 – Curvas de precipitação máxima em relação ao tempo de retorno e duração da chuva – 
sede municipal – Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
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Figura 299 – Curvas de precipitação máxima em relação ao tempo de retorno e duração da chuva – 
distrito de Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

 
     Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
 

Figura 300 – Curvas de precipitação máxima em relação ao tempo de retorno e duração da chuva – 
distrito Brejinho das Ametistas – Caetité/BA 

 
 Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
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Figura 301 – Curvas de precipitação máxima em relação ao tempo de retorno e duração da chuva – 
distrito Caldeiras – Caetité/BA 

 
Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 

 

Figura 302 – Curvas de precipitação máxima em relação ao tempo de retorno e duração da chuva – 
distrito Maniaçu – Caetité/BA 

 
         Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 
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Figura 303 – Curvas de precipitação máxima em relação ao tempo de retorno e duração da chuva – 
distrito Pajeú do Vento 

 
         Fonte: Adaptado de UFV, 2021. 

8.4.12 Análise dos processos erosivos e sedimentológicos e sua influência na 

degradação das bacias e riscos de enchentes, inundações e deslizamentos 

de terra 

Os processos erosivos podem ser naturais ou geológicos, que se desenvolvem em 

condições de equilíbrio com a formação do solo; sendo acelerados pela ação antrópica, 

cuja intensidade é superior à da formação do solo, não permitindo a sua recuperação 

natural em virtude da retirada de vegetação, queimadas, urbanização, 

impermeabilização do solo, drenagem de estradas, linhas de plantio e as demais ações 

que modificam o meio natural (Mendes, 2014).  

Mortari (1994) apud Mendes (2014) destaca que “qualquer que seja o agente, a erosão 

se processa em três fases, nem sempre muito distintas uma das outras, a saber: 

desagregação, transporte e sedimentação”. A desagregação constitui-se na fase de 

desprendimento das partículas do solo ou da rocha. Depois de desagregadas, ocorre o 

transporte das partículas a depender do tamanho, da energia do agente, da topografia e 

dos obstáculos. A deposição é a sedimentação do material. 

O acelerado processo de urbanização das cidades brasileiras, associado com à falta de 

estrutura adequada nas áreas de expansão do perímetro urbano (novos loteamentos e 
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conjuntos habitacionais) junto com áreas suscetíveis à instabilidade, configura uma 

situação a favor da evolução de processos erosivos, que resultam na degradação das 

bacias hidrográficas urbanas e consequentemente em situação de risco eminente de 

enchentes, inundações e deslizamentos de terra, o que deriva em consequências 

ambientais, sociais e econômicas de diferentes proporções (Mendes, 2014) 

O poder destrutivo de uma erosão, ameaça a infraestrutura das habitações e obras 

públicas, assim como a integridade física das pessoas, cujas consequências decorrentes 

disso podem ser: inundação e soterramento de casas, fechamento de rodovias, ferrovias 

e outras vias de transportes, danos econômicos, perda de vidas humanas, entre tantos 

outros.  

As enchentes e inundações representam um dos principais tipos de desastres naturais 

que afligem constantemente diversas cidades brasileiras. Esses fenômenos de natureza 

hidrometeorológica fazem parte da dinâmica natural e ocorrem frequentemente 

deflagrados por chuvas rápidas e fortes, chuvas intensas de longa duração, sendo 

potencializados pelas alterações ambientais e intervenções urbanas produzidas pelo 

homem, como a impermeabilização do solo, intervenção nos cursos hídricos e redução 

no escoamento dos canais devido a obras ou por assoreamento, aumentando assim a 

área de inundação. Na Figura 304 observa-se, didaticamente, os processos de enchente 

e inundação (Ministério das Cidades, 2007).  

Figura 304 – Perfil esquemático do processo de enchente e inundação 

 
Fonte: Ministério das Cidades, 2007.  

No contexto urbano, define-se como área de risco de enchente e inundação os terrenos 

marginais a cursos d’água ocupados por núcleos habitacionais sujeitos ao impacto direto 
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desses fenômenos, estando, portanto, as pessoas que habitam essas áreas sujeitas a 

danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais. 

As enchentes e inundações apresentam efeitos danosos sobre a população, os quais 

podem ser classificados como diretos e indiretos. Os principais efeitos diretos são 

mortes por afogamento, a destruição de residências, danos materiais diversos e gastos 

com recuperação. Os indiretos são principalmente aqueles relacionados às doenças 

transmitidas por meio da água contaminada, como a leptospirose, a febre tifóide, a 

hepatite e a cólera. 

Os deslizamentos ocorrem sob a influência de condicionantes naturais, antrópicos ou 

ambos. Os condicionantes naturais podem ser divididos em dois grupos, o dos agentes 

predisponentes e o dos agentes efetivos (Ministério das Cidades, 2007).  

Os agentes predisponentes são o conjunto das características intrínsecas do meio físico 

natural, podendo ser diferenciados em complexo geológico-geomorfológico 

(comportamento das rochas, perfil e espessura do solo em função da maior ou menor 

resistência da rocha ao intemperismo) e complexo hidrológico-climático. A gravidade e a 

vegetação natural também podem estar abarcadas nesta categoria (Ministério das 

Cidades, 2007).  

Os agentes efetivos são elementos diretamente responsáveis pelo desencadeamento dos 

movimentos de massa, sendo estes classificados em: 

✓ Preparatórios (pluviosidade, erosão pela água e vento, congelamento e degelo, variação 

de temperatura e umidade, dissolução química, ação de fontes e mananciais, oscilação do 

nível de lagos e marés e do lençol freático, ação de animais e humana, inclusive 

desflorestamento); e  

✓ Imediatos (chuva intensa, vibrações, fusão do gelo e neves, erosão, terremotos, ondas, 

vento, ação do homem, etc.).  

Outros condicionantes naturais de grande relevância são as características intrínsecas 

dos maciços naturais (rochosos e terrosos), a cobertura vegetal, a ação das águas 

pluviais (saturação e/ou elevação do lençol freático, geração de pressões neutras e 

forças de percolação, distribuição da chuva no tempo), além dos processos de alteração 

da rocha e de erosão do material alterado (Ministério das Cidades, 2007).  
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No que tange aos condicionantes antrópicos, pode se eleger como principais agentes 

deflagradores de deslizamentos, a remoção da cobertura vegetal, lançamento de águas 

pluviais e/ou servidas, vazamento na rede de água e esgoto, presença de fossas, 

execução de cortes com alturas e inclinações acima de limites tecnicamente seguros, 

execução deficiente de aterros (compactação, geometria, fundação), execução de 

patamares (“aterros lançados”) com o próprio material de escavação dos cortes, o qual é 

simplesmente lançado sobre o terreno natural, lançamento de resíduos nas 

encostas/taludes, retirada do solo superficial expondo horizontes mais suscetíveis, 

deflagrando processos erosivos, bem como elevando o fluxo de água na massa do solo 

(Ministério das Cidades, 2007).  

Buscando compreender um pouco do comportamento dos condicionantes naturais que 

desencadeiam os processos erosivos e sedimentológicos e como consequência a 

degradação das bacias foi realizada uma busca em fontes da literatura, sendo 

encontrando no site da EMBRAPA o mapeamento do grau de susceptibidade e 

vulnerabilidade dos solos a erosão hídrica, assim como erodibilidade, conforme será 

detalhado a seguir. 

A suscetibilidade dos solos à erosão hídrica expressa a sensibilidade dos solos à erosão 

provocada pela água considerando a situação topográfica, ou relevo da paisagem, e as 

condições climáticas às quais estes solos estão submetidos. A Figura 305 apresenta essa 

espacialização para o município de Caetité, enquanto a Figura 306 apresenta o recorte 

para a sede municipal, visto que é o local de maior relevância em termos de problemas 

relacionados ao manejo das águas pluviais.  

Observa-se que os distritos de Caldeiras e Brejinho das Ametistas se encontram em 

zonas de suscetibilidade dos solos à erosão hídrica moderada à muita alta, enquanto os 

distritos de Pajeú do Vento e Maniaçu e o povoado de Santa Luzia, em zonas de 

suscetibilidade muito baixa à moderada. 
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Figura 305 – Mapa da Suscetibilidade dos Solos a erosão hídrica para Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de Embrapa, 
2020. 

A região da sede municipal de Caetité está situada entre uma região de alta declividade 

com relevo fortemente ondulado à escarpado e uma região de relevo plano a ondulado, 

com declividade essencialmente baixa a moderada e porções de declividade forte. Nas 

regiões com maiores altitudes e maiores declividades pode-se identificar uma 

suscetibilidade muito alta à erosão hídrica. Nas regiões de menores altitudes e 

declividades baixas à fortes, observa-se uma suscetibilidade dos solos à erosão hídrica 

baixa a alta. As zonas de suscetibilidade alta estão em menor proporção, mas 

correspondem junto a zona de suscetibilidade muito alta, as áreas de risco identificadas 

pelo CPRM de ocorrência dos deslizamentos de terra, como é possível observar na 

Figura 306. 
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Figura 306 – Mapa da Suscetibilidade dos Solos à Erosão Hídrica para a sede municipal – 
Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de Embrapa, 2020. 

Já a vulnerabilidade dos solos à erosão hídrica demonstra o grau de vulnerabilidade dos 

solos aos processos erosivos considerando o nível de exposição em função da cobertura 

vegetal natural ou do uso agropecuário. Devido a impermeabilização dos solos nas áreas 

urbanas, não há informação acerca da vulnerabilidade. As zonas de vulnerabilidade dos 

solos à erosão hídrica indicadas como alta a muito alta estão geralmente relacionadas a 

morros com vegetação natural incipiente e a áreas de ocupação, com retirada da 

cobertura e exposição do solo. Por meio da Figura 307 pode-se observar que predomina 

no município de Caetité uma vulnerabilidade dos solos à erosão hídrica de baixa à 

moderada, predominado moderada na porção da sede municipal  
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Figura 307 – Mapa da Vulnerabilidade dos Solos de Caetité à Erosão Hídrica – Caetié/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de Embrapa, 
2020. 

Já o mapa de erodibilidade dos solos (Figura 308), expressa a capacidade do solo de 

resistir à erosão provocada pela água a partir de características intrínsecas, como a 

composição granulométrica, estrutura, conteúdo de carbono orgânico na camada 

superficial, permeabilidade, profundidade efetiva do solo e a presença ou ausência de 

camada compactada e pedregosidade. Ressalta-se, que este modelo não considera 

fatores extrínsecos aos solos, como condições climáticas, relevo e cobertura vegetal. 

Observa-se que a região da sede municipal de Caetité caracterizada pelas altas altitudes 

e alta declividade está associada também ao solo do tipo Neossolo Litólico, que é 

caracterizado por ser um solo pouco profundo e pouco desenvolvido, tais características 

restringem o manejo e uso deste, pois limitam o crescimento radicular, o uso de 
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máquinas e elevam o risco de erosão. Assim, em situações de desmatamento aumenta-se 

a possibilidade de ocorrência de enxurradas e deslizamentos de terra. As regiões de 

declividade baixa a média estão associadas ao solo do tipo Latossolo Vermelho, se 

apresentando com um solo de maior estabilidade e maior profundidade que permite 

maior flexibilidade de utilização do mesmo. 

O distrito de Pajeú do Vento possui classificação muito alta para suscetibilidade à 

erosão, o que provoca diversos problemas sobretudo nas estradas vicinais. A estrada de 

acesso a sede distrital não é pavimentada e, em trechos de alta declividade, possui 

problemas com erodibilidade de forma recorrente. 

O distrito de Maniaçu é o que apresenta a classificação mais baixa para erodibilidade dos 

solos, favorecido por áreas planas e solos profundos com alta coesão. Brejinho das 

Ametistas e Caldeiras são os distritos com classificação média e alta, respectivamente, de 

suscetibilidade de erosão. 

Figura 308 – Mapa da erodibilidade dos Solos de Caetité/BA 
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Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; adaptado de 
Embrapa, 2020. 

É importante reforçar que esses aspectos naturais demonstrados nos mapeamentos 

anteriores associados a falta de infraestrutura adequada, como rede de esgotamento 

sanitário, o descarte de resíduos e despejo de águas servidas em terrenos baldios e 

beiras de córregos, somados a construções inadequada e cortes nos taludes contribuem 

para o aumento do risco a desastres naturais, veiculação de doenças e surgimento de 

áreas de risco. 

Segundo Salomão (2007) apud Mendes (2014) o controle dos processos erosivos nas 

bacias de drenagem urbana envolve aspectos geotécnicos e urbanísticos. O primeiro é a 

caracterização dos fatores e mecanismos relacionados às causas dos processos erosivos, 

e o segundo envolve as possibilidades de ocupação urbana. Para o autor, as principais 

causas de erosão urbanas são: a) plano de obra inadequado do sistema viário; b) traçado 

inadequado do sistema viário; c) deficiência do sistema de drenagem de águas pluviais; 

d) expansão urbana descontrolada. 

Jesus e Carvalho (2017) destacam que é de fundamental importância que os vários 

profissionais que trabalham com a questão dos processos erosivos os enxerguem de 

forma mais ampla e integradora, de modo a alcançar a cidadania e a dignidade dos 

moradores que convivem com esses processos. O gestor público, por exemplo, deve 

ampliar a visão da erosão como um problema administrativo para um problema de 

segurança pública, desigualdade social, educação e saúde pública. 

8.4.13 Considerações Finais 

Os serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais, tal qual ocorre com a 

componente esgotamento sanitário, tem a Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

como prestadora dos serviços. 

O município possui como sistema de macrodrenagem diversos canais de alvenaria de 

pedra revestido com argamassa de cimento e galerias enterradas nos mananciais 

canalizados (Riachos da Pedreira, do Alegre e do Jatobá), além de canais naturais do Rio 

São João e Riacho Flor da Índia, que conduzem águas urbanas (sanitárias e pluviais). 

Apesar da presença dessas estruturas, não existem uma rotina de manutenção e limpeza 
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e de manutenções preventivas. Intervenções esporádicas de acordo com a necessidade 

dos serviços são realizadas por meio de equipe do Poder Público Municipal alocada de 

outras demandas da Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Além de insuficiente ou deficiente, os sistemas de microdrenagem implantados na sede 

do município (bueiros, bocas de lobo, entre outros dispositivos) também não existe uma 

rotina de manutenção e limpeza. É possível encontrar caixas de coleta com grelhas com 

comprometimento da eficiência em função da presença indevida de resíduos e 

sedimentos. Não existem estratégias junto à população para mitigar os problemas nas 

infraestruturas de drenagem, como ações de educação ambiental, por exemplo. 

O Quadro 64 contém o resumo analítico do serviço de manejo de águas pluviais de 

Caetité, contendo a identificação dos problemas, as causas associadas e a classificação 

dessas causas quanto a natureza estrutural (dimensão da infraestrutura) ou 

estruturante (dimensão da gestão). 

Quadro 64 - Resumo analítico do manejo de águas pluviais em Caetité/BA 
Problemas 

Diagnosticados 
Causas dos problemas diagnosticados 

Classificação 
das causas 

Falta de planejamento 
do manejo de águas 
pluviais 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, ente responsável 
pela drenagem urbana, desenvolve o serviço de acordo com a 
demanda, sem que haja planejamento e integração das ações. 

Estruturante 

Ausência de fiscalização, 
regulação 

Não existe ente responsável por essas atividades em Caetité. Estruturante 

Controle social pouco 
atuante no saneamento 
básico 

As atribuições do Conselho de Meio Ambiente relativas ao 
saneamento básico são pouco difundidas, resultando em 
maior atenção às questões do meio ambiente.  

Estruturante 

Comissão Municipal de 
Defesa Civil (Compdec) 
pouco efetiva 

Apesar da criação da Comissão de Defesa Civil a atuação é 
incipiente ainda. 

Estruturante 

Condições precárias das 
vias na sede municipal 

Existem vias sem pavimentação na sede municipal, algumas 
delas em áreas de alta declividade. Nesses casos, valas são 
abertas nas vias por conta do escoamento superficial e o 
acesso às casas fica prejudicado durante e após as chuvas. Os 
danos causados pela chuva nessas vias sem pavimentação 
demoram a ser reparados e, quando a manutenção ocorre, 
outros eventos causam os mesmos problemas. 

Estrutural 

Deposição de 
sedimentos da 
construção civil nas 
sarjetas. 

Devido à falta de regularidade na coleta de resíduos da 
construção civil, parte deles, junto com sedimentos naturais, 
se depositam nos fundos de vale ao serem carreados pelas 
chuvas. Uma dessas áreas é a Lagoa da Tabua, área de 
drenagem do Rio São João no Bairro Prisco Viana 

Estrutural 

Ocupação de fundos de 
vale gerando áreas 
suscetíveis a alagamento 
na sede municipal 

Áreas de fundo de vale, onde naturalmente se concentra o 
escoamento da água precipitada, estão sendo ocupadas, 
ocorrendo alagamentos em eventos de fortes chuvas. 

Estrutural e 
estruturante  

Ocupação de topos de 
morro, gerando áreas 

Ocupação de encostas e topos de morro, devido a ausência ou 
baixa efetividade de legislação de uso e ocupação do solo, o 

Estruturante 
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Problemas 
Diagnosticados 

Causas dos problemas diagnosticados 
Classificação 

das causas 
suscetíveis a 
movimentos de massa 

que tem favorecido o surgimento de áreas classificadas como 
de risco para eventos geotécnicos de instabilidade de taludes 
e movimentos de massa. 

Ausência de cadastro de 
rede 

Não há registro oficial de implantação das galerias de 
drenagem, um mapa ou croqui que informe as dimensões e a 
localização desses dispositivos. 

Estruturante 

Ausência de 
infraestrutura de 
drenagem na sede dos 
distritos de Brejinho das 
Ametistas, Caldeiras, 
Maniaçu e Pajeú 

Apesar da pavimentação existente nos distritos, não foram 
implantadas estruturas de drenagem ou são em quantidade 
insuficiente, deixando o escoamento acontecer na superfície 
das vias guiado pela topografia local. 

Estrutural 

Inexistência de 
manutenção preventiva 
em estradas vicinais 

Nas localidades rurais o escoamento acontece pelas vias não 
pavimentadas e nas estradas vicinais, deixando valas abertas 
devido à ação da água e falta de abaulamento da via. 

Estrutural 

Existência de áreas de 
risco à desastres 
naturais na sede 
municipal 

Estudos realizados pela CPRM levantou risco de problemas 
de deslizamentos e corrida de massa, devido a sede estar 
situada em áreas de morros íngremes. A falta de 
infraestrutura adequada, como rede de esgotamento 
sanitário, o descarte de resíduos e despejo de águas servidas 
em terrenos baldios e beiras de córregos, somados a 
construções inadequada e cortes nos taludes contribuem 
para o aumento do risco a desastres naturais, veiculação de 
doenças e surgimento de novas áreas de risco alto e muito 
alto. Na ocasião do estudo, 376 pessoas viviam em situação 
de risco. 

Estrutural 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 
Apesar da maioria dos problemas identificados serem de ordem estrutural, as questões 

estruturantes são fundamentais para que as obras sejam implantadas de maneira 

eficiente e para que se tenha um planejamento integrado das ações. Nota-se que os 

principais problemas em Caetité se referem à ausência de infraestrutura de drenagem 

pluvial adequada e suficiente, a topografia local e a falta de planejamento das ações 

desse setor. 
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8.5 Situação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A Lei Nacional nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

retrata no artigo 3 a definição de Resíduos Sólidos, a saber: 

Art. 3: 

[...] 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; (BRASIL, 2010). 

A mesma definição é trazida na Lei Estadual nº 12.932/2014, que institui a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos (artigo 11).   

A Lei Nacional nº 12.305/2010, que institui a PNRS e a Lei Estadual nº 12.932/2014, que 

institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, classificam os resíduos sólidos quanto à 

sua origem e quanto à sua periculosidade. 

Quanto à origem, os resíduos sólidos são classificados da seguinte forma: 

a) Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO): os originários de atividades domésticas, 

não restrito aos domicílios urbanos (Art.12, inciso I, alínea a, Lei nº 12.932/2014; 

Art. 13, inciso I, alínea a, Lei Nacional nº 12.305/2010). 

b) Resíduos de Limpeza Urbana (RLU): os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana (Art.12, inciso I, 

alínea b, Lei Estadual nº 12.932/2014; Art. 13, inciso I, alínea b, Lei Nacional nº 

12.305/2010). 

c) Resíduos Sólidos Urbanos - RSU: os que englobam os Resíduos Domiciliares 

(RDO) e os Resíduos de Limpeza Urbana (RLU). Ou seja, são os resíduos 

originários de atividades domésticas, da varrição, da limpeza de logradouros, vias 

públicas e de outros serviços de limpeza urbana (Art.12, inciso I, alínea c, Lei nº 

12.932/2014; Art. 13, inciso I, alínea c, Lei Nacional nº 12.305/2010). 
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d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: são os 

gerados nessas atividades exceto os resíduos de limpeza urbana, dos serviços 

públicos de saneamento básico, de saúde, da construção civil e dos serviços de 

transporte (Art.12, inciso I, alínea d, Lei nº 12.932/2014; Art. 13, inciso I, alínea d, 

Lei Nacional nº 12.305/2010).  

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, exceto os resíduos sólidos urbanos (Art.12, inciso I, alínea e, Lei nº 

12.932/2014; Art. 13, inciso I, alínea e, Lei Nacional nº 12.305/2010).  

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais (Art.12, inciso I, alínea f, Lei nº 12.932/2014; Art. 13, inciso I, alínea f, 

Lei Nacional nº 12.305/2010).  

g) Resíduos de serviços de saúde - RSS: os gerados nos serviços de saúde., 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS) (Art.12, inciso I, alínea g, Lei nº 12.932/2014; Art. 13, 

inciso I, alínea g, Lei Nacional nº 12.305/2010). 

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis (Art.12, inciso I, alínea h, Lei nº 

12.932/2014; Art. 13, inciso I, alínea h, Lei Nacional nº 12.305/2010).  

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades 

(Art.12, inciso I, alínea i, Lei nº 12.932/2014; Art. 13, inciso I, alínea i, Lei Nacional 

nº 12.305/2010).  

j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira 

(Art.12, inciso I, alínea j, Lei nº 12.932/2014; Art. 13, inciso I, alínea j, Lei Nacional 

nº 12.305/2010).  

k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios (Art.12, inciso I, alínea k, Lei nº 12.932/2014; Art. 13, 

inciso I, alínea k, Lei Nacional nº 12.305/2010).  
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l) Resíduos cemiteriais: os gerados nos cemitérios, subdivididos em humanos e 

não humanos, resultantes da exumação dos corpos e da limpeza e manutenção 

periódica dos cemitérios (Art.12, inciso I, alínea l, Lei nº 12.932/2014)  

Quanto à periculosidade, os resíduos sólidos são classificados da seguinte forma: 

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 

risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. 

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados como perigosos. 

Segundo a definição da Lei Nacional nº 11.445/2007, alterada pela Lei Nacional nº 

14.026/2020, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos consiste nas atividades e 

na disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de 

coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. 

A partir dessa definição, nota-se que a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico, está direcionada especialmente para os Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, 

classificação apresentada na PNRS. 

No entanto, de acordo com o artigo 19 e parágrafo 1º da Lei Nacional nº 12.305/2010, o 

PMGIRS pode estar inserido no PMSB, ou seja, um único plano atendendo às duas leis, 

desde que seja respeitado o conteúdo mínimo do referido artigo. 

Portanto, o presente diagnóstico tem como objetivo apresentar a situação dos resíduos 

sólidos em Caetité, abrangendo toda a classificação quanto à origem e a periculosidades 

deles. 

8.5.1 Estrutura organizacional responsável pelo serviço de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos 

A Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, instância da administração municipal 

direta centralizada, é o ente responsável pelo planejamento das ações de limpeza urbana 
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e manejo de resíduos sólidos em Caetité. No entanto, tal atribuição não foi normatizada e 

as rotinas de planejamento são praticamente inexistentes, seja por questões culturais 

e/ou por limitação de equipe técnica. 

No município de Caetité, as funções de planejamento, regulação, fiscalização e prestação 

dos serviços de limpeza urbana são realizadas pela mesma pasta, cujo organograma é 

apresentado na Figura 309. 

A regulação e a fiscalização da prestação desse serviço também são realizadas por essa 

secretaria, embora não seja o ente instituído para essa finalidade. As ações de 

manutenção e limpeza são realizadas de acordo as boas práticas desenvolvidas pela 

equipe.  

Figura 309 - Organograma do Setor de Limpeza Pública de Caetité/BA 

 
Fonte: Caetité, 2020. 

De acordo com o Poder Público Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza 

Pública de Caetité contava em 2020 com 161 funcionários diretamente envolvidos com 

atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, trabalhando 8 horas por dia. 

Desse total, 159 trabalham na operação e manutenção da sede e localidades e 02 no 

apoio administrativo. Destes, há cargos de confiança que são nomeados pela Gestão 

Municipal, outros trabalham por meio de contratos temporários e há ainda efetivos do 
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quadro funcional do Poder Público Municipal locados nesta Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Limpeza Pública. 

A Tabela 171 mostra a distribuição do efetivo do setor de limpeza pública de acordo 

com a rotina operacional e as demandas de atividades que surgem. 

Tabela 171 - Mão de Obra dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de 
Caetité/BA 

Área Quant. Cargo/função 
Nível de 

escolaridade 
Jornada de 

trabalho 
Forma de 

contratação 

Administrativo 

1 Secretario  Superior  08 horas Nomeado 

1 
Chefe do setor de 

limpeza  
2º grau  08 horas Nomeado 

Operacional 

Sede 

32 Garis  1º grau / 2º grau  08 horas 

Efetivos e 
contratados 

9 Motoristas  1º grau / 2º grau  08 horas 

12 Serviços congêneres 1º grau / 2º grau  08 horas 

70 Varredores  1º grau / 2º grau  08 horas 

Operacional 
Distrito de 

Brejinho das 
Ametistas 

8 Varredores 1º grau / 2º grau  08 horas 
Efetivos e 

contratados 
2 Serviços congêneres  1º grau / 2º grau  08 horas 

Operacional 
Distrito de 

Maniaçu 

8 Varredores 1º grau / 2º grau  08 horas 
Efetivos e 

contratados 
4 Serviços congêneres  1º grau / 2º grau  08 horas 

Operacional 
Distrito de Pajeú 

do Vento 

5 Varredores 1º grau / 2º grau  08 horas 
Efetivos e 

contratados 
2 Serviços congêneres  1º grau / 2º grau  08 horas 

Operacional 
Distrito de 
Caldeiras 

3 Varredores 1º grau / 2º grau  08 horas 
Efetivos e 

contratados 
2 Serviços congêneres  1º grau / 2º grau  08 horas 

Operacional 
Povoado de 
Santa Luzia 

2 Varredores 1º grau / 2º grau  08 horas 
Contratados 

- Serviços congêneres  1º grau / 2º grau  08 horas 

Fonte: Gestão Municipal de Caetité, 2020. 

Segundo a Gestão Municipal de Caetité, não são realizadas atividades de capacitação ou 

treinamento para os funcionários do serviço de limpeza pública. 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

707 

Os canais de comunicação com a sociedade, que permitem o registro de solicitações e 

reclamações, são inexistentes. Quando os munícipes querem fazer uma solicitação ou 

reclamação se dirigem diretamente às instalações da secretaria. Também não são 

realizadas atividades, programas ou reuniões que permitam a realização do controle 

social no que tange aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

A Figura 310 mostra a localização das infraestruturas de coleta e de disposição final dos 

resíduos sólidos gerados, como a garagem de veículos, o galpão de reciclagem da 

Cooperativa de Coleta Seletiva dos Catadores de Caetité (COOPERCICLI) e o vadazouro a 

céu aberto (lixão), distante cerca de 6,5 Km da sede municipal. 
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Figura 310 - Localização das infraestruturas do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos na sede de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.5.2 Caracterização da prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos 

segundo indicadores 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento é uma base de dados que contém 

informações e indicadores sobre a prestação de serviços de água e esgoto, manejo de 

resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Essa 

plataforma reúne informações de caráter institucional, administrativo, operacional, 

gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade da prestação de serviços de 

saneamento básico nas áreas urbanas (SNIS, 2020). 
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Os dados são inseridos anualmente pelos prestadores de serviços de saneamento de 

cada município e o Snis estrutura esses dados e os disponibiliza à sociedade por meio 

dos diagnósticos e da aplicação web, dada em séries históricas. Essa iniciativa tem o 

objetivo de auxiliar o planejamento e execução de políticas públicas, orientar a aplicação 

de recursos, conhecer e avaliar o setor de saneamento, avaliar os serviços prestados, 

aperfeiçoar a gestão, orientar as atividades de regulação e fiscalização, além de exercer o 

controle social (SNIS, 2020). 

Para o componente manejo de resíduos sólidos urbanos são levantadas 372 informações 

a respeito dos diversos serviços de limpeza urbana, que dão origem a 47 indicadores no 

sistema. As informações a respeito desse componente começaram a ser coletadas 

informações a partir de 2002. A região com menor participação em 2019 foi a Nordeste, 

com representação de 47,9% dos municípios. Ainda assim, dos municípios participantes 

da pesquisa, muitos não possuem parte dos dados solicitados, impossibilitando a 

geração de indicadores ou apresentando indicadores que não condizem a realidade. A 

sistematização de dados a respeito dos serviços do saneamento ainda é um desafio para 

os municípios brasileiros, principalmente os menores. 

O Quadro 65 apresenta alguns dos indicadores gerados pelo SNIS para o serviço de 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e suas respectivas unidades. Também são 

apresentados os valores obtidos para Caetité no ano de 2019, quando existentes. Os 

dados de Caetité podem ser comparados com o de Santo Estevão, que possui 

características semelhantes à Caetité, como a população urbana 2019 (30.564 

habitantes), PIB per capita (R$ 13.962,54) e IDH (0,626), ao passo que a população 

urbana de Caetité é de 30.518 habitantes, PIB per capita de R$ 16.855,69 e IDH de 0, 

0,625. Em relação ao Brasil e ao estado da Bahia só foram apresentados os 5 (cinco) 

disponíveis no painel de indicadores 2019. 

Quadro 65 – Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – SNIS - comparativo Brasil-Nordeste-Santo 
Estevão/BA e Caetité/BA  

Sigla Descrição Unidade Brasil Bahia Santo Estevão Caetité 

IN003 

Incidências das despesas 
com o manejo de RSU nas 
despesas correntes da 
Prefeitura 

%   1,68 2,07 
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Sigla Descrição Unidade Brasil Bahia Santo Estevão Caetité 

IN005 
Autossuficiência financeira 
da prefeitura com o manejo 
de RSU 

%   - - 

IN006 
Despesa per capita com 
manejo de RSU em relação à 
população urbana 

R$/hab 130,39 125,69 57,12 72,2 

IN011 

Receita arrecadada per 
capita com taxas ou outras 
formas de cobrança pela 
prestação de serviços de 
manejo RSU 

R$/habitante 
/ano 

  - - 

IN014 

Taxa de cobertura do 
serviço de coleta domiciliar 
direta (porta-a-porta) da 
população urbana do 
município. 

%   100 52,43 

IN015 

Taxa de cobertura regular 
do serviço de coleta de RDO 
em relação à população 
total do município. 

%   79,47 89,85 

IN016 

Taxa de cobertura regular 
do serviço de coleta de RDO 
em relação à população 
urbana 

% 98,8 96,8 100 99,78 

IN021 
Massa coletada (RDO + 
RPU) per capita em relação 
à população urbana 

Kg/hab 
/dia 

0.96 1,04 1,37 1,94 

IN022 

Massa (RDO) coletada per 
capita em relação à 
população atendida com 
serviço de coleta 

Kg/hab 
/dia 

  0,94 - 

IN023 
Custo unitário do serviço de 
coleta (RDO + RPU) 

R$/t   29,21 46,41 

IN028 

Massa de resíduos 
domiciliares e públicos 
(RDO+RPU) coletada per 
capita em relação à 
população total atendida 
pelo serviço de coleta 

Kg/habitante 
/dia 

  0,99 1,29 

IN030 

Taxa de cobertura do 
serviço de coleta seletiva 
porta a porta em relação à 
população urbana do 
município 

%   - - 

IN031 

Taxa de recuperação de 
materiais recicláveis 
(exceto matéria orgânica e 
rejeitos) em relação à 
quantidade total (RDO+RPU 
coletada 

%   - 1,1 
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Sigla Descrição Unidade Brasil Bahia Santo Estevão Caetité 

IN032 

Massa recuperada per 
capita de materiais 
recicláveis (exceto matéria 
orgânica e rejeitos) em 
relação à população urban 

Kg/habitante 
/ano 

7,61 11,50 -- 7,77 

IN036 
Massa de RSS coletada per 
capita em relação à 
população urbana 

Kg/1.000 hab 
/dia 

  1,34 - 

IN054 

Massa per capita de 
materiais recicláveis 
recolhidos via coleta 
seletiva 

Kg/habitante 
/ano 

14,4 13,8  32,77 

IN048 
Extensão total varrida per 
capita 

Km/habitante 
/ano 

  - 0,39 

IN029 
Massa de RCC per capita em 
relação à população urbana 

Kg/habitante 
/dia 

  15,7 - 

Fonte: Snis, 2019. 

Estabelecendo um comparativo entre os indicadores de resíduos sólidos apresentados 

em Caetité com o Município de Santo Estevão, é possível perceber que este último 

município possui taxas de cobertura de serviços de coleta maiores, alcançando a 

universalização em alguns casos. Além disso, o município de Santo Estevão apresenta 

um custo unitário pela prestação dos serviços e uma despesa per capita com o manejo de 

RSU menores em comparação ao município de Caetité. E a média da despesa per capita 

(IN006) da Bahia e do Brasil foi bem superior aos dois municípios. 

Em relação a massa recuperada per capita de materiais recicláveis em relação à 

população urbana (IN032), o municpio de Caetité registrou valor bem próximo a média 

do Brasil. Já a massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva 

(IN054) em Caetité foi bem superior a média do Brasil e do estado. 

O Quadro 66 apresenta outros indicadores que caracterizam a prestação do serviço de 

manejo dos resíduos no município de Caetité. 
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Quadro 66 - Indicadores do manejo dos resíduos pno município de Caetité/BA 

Localidades 

Índice de 
cobertura de 

coleta 
normal (pelo 

menos 1 x 
semana) 

Frequência 
dos serviços 

de coleta 

Possui coleta 
seletiva 

(COOPERCICLI)? 

Massa coletada 
per capita de 

RDO e RPU em 
relação à 

população 
urbana 

Massa per 
capita de 
materiais 

recicláveis 
recolhidos via 
coleta seletiva 

Disposição final dos 
resíduos 

Disposição 
irregular de 

resíduos diversos 

Sede Municipal 100% Diária Sim 

1,94 kg/Hab./dia 

32,77 
kg/Hab./Ano 

Vazadouro a céu aberto 
da sede municipal 

RCC (entulho) as 
margens da BR 030 e 

BA 430 
Distrito de 

Brejinho das 
Ametistas 

100% 
Duas vezes 
na semana 

Sim 
Vazadouro a céu aberto 

da sede municipal 
RCC (entulho) nas 
imediações da vila 

Distrito de 
Maniaçu 

100% 
Duas vezes 
na semana 

Sim 
Vazadouro a céu aberto 
do distrito de Maniaçu 

RCC (entulho) e RPU 
as margens da BA 

122 

Distrito de 
Caldeiras 

100% 
Duas vezes 
na semana 

Não Não se aplica 
Vazadouro a céu aberto 
do distrito de Caldeiras 

RCC (entulho) e RDO 
as margens da BA 

156 
Distrito de 

Pajeú do Vento 
100% 

Duas vezes 
na semana 

Não Não se aplica 
Vazadouro a céu aberto 

da sede municipal 
RDO e RCC (entulho) 

Povoado de 
Santa Luzia 

100% semanal Não Não se aplica 
Vazadouro a céu aberto 

da sede municipal 
RDO e RCC (entulho) 

Comunidades 
rurais e 

tradicionais 
(14 

comunidades 
quilombolas) 

Ausência de 
prestação do 

serviço 
Não se aplica 

Ausência de 
prestação do 

serviço 
Não se aplica Não se aplica 

Queimado ou 
enterrado 

Resíduos 
agrossilvopastoris 

em estradas vicinais 
ou nos quintais 

Fonte: Gestão Municipal, 2020. 
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As principais carências e deficiências na prestação dos serviços de manejo dos resíduos 

é verificado na zona rural do município, incluindo as comunidades tradicionais e as de 

maior vulnerabilidade social. Na maior parte delas não há o serviço de coleta de 

resíduos, evidenciando desigualdades sociais, territoriais e étnico-raciais. 

O indicador do SNIS referente a taxa de cobertura regular do serviço de coleta de RDO 

em relação à população total do município, foi declarado pelo prestador do serviço 

(Administração Municipal) como sendo de 89,85%, conforme visto no Quadro 65. No 

entanto, as informações coletadas em campo e nos eventos setoriais evidenciam que 

apenas nas sedes dos distritos, incluindo a sede municipal, há coleta regular enquanto 

que nas comunidades rurais, que representam 40,13% da população total (IBGE, 2010), 

não há prestação deste serviço. 

8.5.3 Descrição da situação dos resíduos sólidos gerados no município 

De acordo com a Lei Nacional nº 12.305/2010, os resíduos sólidos consistem no 

material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final ocorre nos estados sólido ou semissólido, bem como 

gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água. 

Esses resíduos sólidos são gerados por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo (Lei nº 12.305/BRASIL, 

2010). Além da pulação local que gera os resíduos domiciliares, diversas atividades 

desenvolvidas em Caetité contribuem para essa geração. A Figura 311 mostra a 

localização dos geradores de resíduos sólidos e do vazadouro a céu aberto. 
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Figura 311 - Localização dos geradores de resíduos sólidos em Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

De um total de 12.789 domicílios existentes em Caetité, de acordo com o Censo 

Demográfico 2010, um total de 7.842 residências estão localizadas em zona urbana e 

4.947 em zona rural. 

De acordo com a Tabela 172 a zona rural é a região que menor ocorrência das práticas 

adequadas de destinação dos resíduos sólidos. Percebe-se que 3.915 dos domicílios 

rurais destinam seus resíduos à queima na propriedade, apenas 31 são atendidos pelo 

serviço de coleta e 783 domicílios descartam o resíduo em terreno baldio ou logradouro. 

São praticadas outras formas de destinação, porém são menos expressivas. 

Na zona urbana, por sua vez, a coleta de resíduos é a forma de destinação predominante, 

ocorrendo em 7.635 domicílios. As outras formas de destinação são ainda menos 

comuns. 
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Tabela 172 - Quantidade de domicílios por forma de destinação dos resíduos sólidos, segundo 
Censo Demográfico/2010 – Caetité/BA 

Destinação dos resíduos sólidos Total Urbana Rural 

Coletado 7.666 7.635 31 

     Coletado por serviço de limpeza 3.922 3.903 19 

     Coletado em caçamba de serviço de limpeza 3.744 3.732 12 

Queimado (na propriedade) 4.053 138 3.915 

Enterrado (na propriedade) 128 5 123 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 840 57 783 

Jogado em rio ou lago  3 1 2 

Outro destino 99 6 93 

Total 12.789 7.842 4.947 

Fonte: IBGE, 2010. 

Analisando em termos percentuais, nota-se que em 2010, de acordo com dados do IBGE, 

o serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos no município de Caetité abrangia 

cerca de 59,94% dos domicílios. Em segundo lugar, a prática da queima na propriedade, 

correspondia a 31,69% dos domicílios. Vale ressaltar que o item “coletado” é composto 

pelos itens “coletado por serviço de limpeza” e “coletado em caçamba de serviço de 

limpeza” e por isso representa a soma deles. 

Como é possível notar, na Figura 312, a zona urbana é a mais abrangida pelo serviço de 

coleta de resíduos domiciliares. Quanto a representação percentual, 97,4% (7.635) dos 

resíduos da zona urbana são coletados, enquanto que apenas 1,8% (138 domicílios) 

ainda realizam a queima na propriedade, e os outros 0,8% estão divididos entre outros 

destinos ou terrenos baldios. 

Quando se analisa a área rural, percebe-se que a uma porcentagem ínfima de 0,6% dos 

domicílios eram atendidas com serviço de coleta. A queima na propriedade é a solução 

mais adotada pelos moradores dos domicílios rurais (79,1%), disposição em terrenos 

baldios, enterramento de lixo, lançamento em rios e outros destinos em algumas 

localidades, que somados representam 20,1% das moradias. Todas essas formas 

alternativas de disposição de RDO são resultado da falta de cobertura pelo serviço 

público de coleta em áreas mais distantes dos centros urbanos (IBGE, 2010). 
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Figura 312- Formas de destinação de resíduos sólidos dos domicílios do município, segundo Censo 
Demográfico de 2010 – Caetité/BA 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Discutindo os dados do IBGE (2010) por distrito, nota-se a partir da Tabela 173 que, 

excetuando a sede, o Distrito de Pajeú do Vento é o que possuía o maior percentual de 

coleta de resíduos (35,6%). Em contrapartida, o distrito de Caldeiras é o que apresenta o 

menor percentual de resíduos coletados com pouco mais de 10% de tudo que é gerado. 

O quantitativo em zona urbana das destinações dos resíduos, compreendem 

majoritariamente a coleta, seja ela por serviço de limpeza ou em caçambas. Enquanto 

que na zona rural a quantidade de domicílios é expressiva para as demais destinações.  
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Tabela 173 - Quantidade de domicílios por forma de destinação dos resíduos sólidos – distritos de Caetité/BA, segundo Censo Demográfico de 
2010/IBGE 

Destino dos resíduos 
Distrito Sede 

Distrito de Brejinho das 
Ametistas 

Distrito de Caldeiras Distrito de Maniaçu Distrito de Pajeú do Vento 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total de domicílios 9.102 6.966 2.136 1.425 337 1.088 665 99 566 1.142 259 883 455 181 274 

Coletado 6.890 6.867 23 320 312 8 70 70 - 224 224 - 162 162 - 

     Coletado por serviço de                   
limpeza 

3.378 3.365 13 305 299 6 69 69 - 8 8 - 162 162 - 

     Coletado em caçamba de 
serviço de limpeza 

3.512 3.502 10 15 13 2 1 1 - 216 216 - - - - 

Queimado (na propriedade) 1.807 57 1.750 952 23 929 418 23 395 669 24 645 207 11 196 

Enterrado (na propriedade) 63 2 61 17 2 15 15 - 15 28 1 27 5 - 5 

Jogado em terreno baldio ou 
logradouro 

262 35 227 133 - 133 161 6 155 203 8 195 81 8 73 

Jogado em rio, lago ou mar 1 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 

Outro destino 79 4 75 3 - 3 - - - 17 2 15 - - - 

Fonte: IBGE, 2010. 
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A Figura 313 traz as formas de destinação dos resíduos sólidos correspondente aos 

totais (zona urbana e rural) dos distritos de Caetité em termos percentuais. Neste caso, a 

situação se assemelha à do município como um todo, onde as mesmas formas de 

destinação ocupam posições similares, como é o caso da predominância do resíduo 

coletado na zona urbana e queimado na zona rural. 

No distrito sede, mesmo incluindo a zona rural, o predomínio é maior de domicílios 

atendidos por coleta de resíduos, independentemente da forma dessa coleta. 

Já nos demais distritos (Brejinho das Ametistas, Caldeiras, Maniaçu e Pajeú do Vento), 

porcentagem de resíduos queimados é consideravelmente maior do que o coletado. No 

caso do Distrito de Caldeiras o destino do lixo sendo jogado em terreno baldio ou 

logradouro é ainda maior que o percentual coletado. 

De forma geral, tem-se para os distritos do município a quantidade de domicílios que 

possuem outras formas de destinação de resíduos é pouco significante, como é o caso 

dos domicílios que jogam seus resíduos em rios ou lagos (3 domicílios) ou que dão outro 

destino diferente das opções apresentadas (99 domicílios). 
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Figura 313 - Formas de destinação de resíduos sólidos dos domicílios dos distritos Caetité/BA, segundo Censo Demográfíco de 2010/IBGE 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
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De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, 

responsável pela prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

atualmente a cobertura da coleta de resíduos abrange 99,78% da área urbana do distrito 

Caetité (sede municipal) e 100% da área urbana dos distritos (sedes distritais). 

Passados mais de uma década desde a divulgação dos dados do censo demográfico do 

IBGE no ano de 2010, as visitas de campo, os dados declarados pelo prestador de 

serviços no SNIS e os eventos setoriais de diagnóstico desde PMSB, evidenciam que 

pouca coisa mudou em relação ao cenário do censo demográfico. As desigualdades e 

falta de universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

persitem na zona rural, a coleta seletiva apesar de existente ainda é incipiente e com 

baixa adesão e a destinação final dos resíduos ainda permanece ambientalmente 

inadequada com a existência de vários vazadouros a céu aberto no território municipal. 

8.5.3.1 Manejo dos 

resíduos sólidos 

urbanos – 

responsabilidade 

do Poder Público 

Local 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), são definidos pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos como aqueles que englobam os Resíduos Domiciliares (RDO) e os Resíduos de 

Limpeza Urbana (RLU) (BRASIL, 2010). 

Os Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) são definidos como sendo “os originários de 

atividades domésticas em residências urbanas”. São popularmente conhecidos como o 

“lixo” doméstico ou residencial. Esses resíduos normalmente são compostos por papel, 

papelão, plásticos, vidro, restos de alimentos, metais, dentre outros. 

Já os Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana (RLU) são originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana, como coleta de 

resíduos volumosos, resíduos provenientes da limpeza de galerias, terrenos, córregos, 

feiras, capina, roçagem, poda de árvores, sacheamento e manutenção de jardins. 
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Integram-se ainda os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) os que possuem origem 

comercial, sobretudo os resíduos produzidos em escritórios, lojas, hotéis, pequenos 

supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos afins, visto que estes resíduos 

apresentam características similares, e são considerados como empreendimentos 

classificados como grandes geradores de resíduos. 

Esse componente, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que tem como objetivo 

manter a salubridade ambiental, evitar a exposição da população a riscos associados ao 

manejo inadequado dos resíduos e manter o ambiente esteticamente agradável, 

envolvem as atividades desde a sua geração até sua destinação final, a saber:  

• Coleta: entende-se como a atividade de reunir os resíduos sólidos 

convenientemente acondicionados objetivando o seu transporte; 

• Transporte: diz respeito a condução dos resíduos sólidos, depois de coletados, 

para a unidade de tratamento, como é o caso dos resíduos de serviços de saúde 

ou de disposição final; 

• Varrição: entende-se como o conjunto das atividades necessárias para reunir, 

acondicionar e remover os resíduos sólidos lançados por causas naturais (queda 

de folhas de árvores, pós, poeiras etc.) ou pela ação humana nas vias e 

logradouros públicos; 

• Capina e Roçagem: a capina consiste no corte da vegetação rente ao solo e a 

roçagem consiste no corte da vegetação em altura de 5 a 10 cm acima do solo. 

• Raspagem e Remoção de terra e areia em logradouros públicos: O serviço 

consiste na remoção de terra e areia acumuladas nas vias. Geralmente, é 

realizado em conjunto com o serviço de capina mecanizada, entretanto a terra, 

pedras e vegetação carregadas para áreas mais baixas das vias também são 

removidas, após chuvas fortes, nas zonas urbanas de topografia acidentada, que 

originam enxurradas. 

• Pintura de meio-fio: Complementar a limpeza urbana, o serviço de pintura de 

meio-fio é destinado a manutenção da pintura das guias, auxiliando assim na 

sinalização de trânsito, garantindo maior segurança para pedestre e veículos, 
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trazendo visibilidade às guias, além de destacar as condições de limpeza das 

ruas. 

• Limpeza de feira públicas: Parte da produção dos resíduos gerados na feira 

livre é disposta pelos próprios comerciantes e usuários, devendo-se então ter um 

serviço específico de varrição, desinfecção, lavagem e coleta nas vias após a 

realização desse evento.  

• Desobstrução e Limpeza de canais de drenagem: Inclui-se nessa categoria a 

limpeza e retirada dos resíduos associados à manutenção dos sistemas de 

drenagem e manejo das águas pluviais, bem como os resíduos dos sistemas de 

drenagem. 

Portanto, o presente item tem como objetivo caracterizar o manejo dos resíduos sólidos 

urbanos (resíduos domiciliares e de limpeza urbana), de responsabilidade do Poder 

Público Municipal. 

Na sede municipal de Caetité, a coleta de resíduos domiciliares e execução da varrição, 

retirada de terra e entulho, e limpeza das feiras livres são prestados também pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, tanto na sede municipal 

quanto nas sedes dos distritos e no Povoado de Santa Luzia. 

8.5.3.1.1 Resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), os 

resíduos sólidos domiciliares correspondem aos resíduos originários de atividades 

domésticas em residências urbanas e pode ser diferenciado entre resíduos secos e 

resíduos úmidos. Enquanto os resíduos sólidos comerciais são gerados nas atividades 

comerciais e prestadores de serviços, excetuando os resíduos gerados nas atividades de 

limpeza pública, serviços públicos de saneamento, serviços de saúde, construção civil e 

serviços de transporte. 

Os resíduos sólidos gerados precisam ser adequadamente acondicionados antes de 

serem submetidos ao serviço de coleta. Assim sendo, o acondicionamento dos resíduos 

sólidos significa prepará-los para a coleta de forma sanitariamente adequada, de 

maneira compatível com o tipo e com a quantidade de resíduos sólidos (Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, 2001). 
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Ainda de acordo com o IBAM (2001) a qualidade da operação de coleta e transporte de 

resíduos depende da forma adequada do seu acondicionamento, armazenamento e da 

disposição dos recipientes no local, dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza 

urbana para a coleta. 

O acondicionamento dos resíduos de maneira adequada é de suma importância para seu 

recolhimento na coleta, e para a limpeza das ruas. Evitar que os resíduos sejam 

espalhados até serem coletados, contribui para otimizar a operação do serviço, e evita 

riscos à saúde e à segurança dos profissionais e cidadãos, bem como a presença de 

vetores. 

De acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Limpeza Pública e a percepção obtida durante a visita técnica realizada no município em 

setembro de 2020, o acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares acontece de 

forma variada em Caetité. Normalmente, são utilizadas sacolas plásticas de 

supermercado, saco de resíduos, caixas de papelão, lixeira suspensa, tambores 

metálicos, baldes de plástico e de PEAD. 

As lixeiras suspensas, semelhantes à da Figura 314, são utilizadas em algumas casas na 

sede do Município. Esse dispositivo dificulta o contato de animais e o arrastamento das 

sacolas em ocasiões de chuva. 

Figura 314 - Acondicionamento de resíduo domiciliar na sede municipal – Caetité-BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública na sede do município 

de Caetité o serviço de coleta de resíduos é realizado todos os dias, incluindo coletas 
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diurnas e noturnas, em roteiros pré-estabelecidos, de forma direta, ou seja, recolhe os 

resíduos na porta das residências, não existindo, portanto, coletores centrais.  

Ainda segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública a sede 

dos distritos Caldeiras, Maniaçu, Pajeú do Vento e Brejinho das Ametistas é atendida 

com coleta durante 02 (dois) dias na semana, em dias alternados como mostra o Quadro 

67. Nestes distritos, a coleta também é direta, porta a porta, e não há pontos de acúmulo 

de resíduos (lixo) nem ocorrência de transtornos relacionados aos resíduos sólidos. A 

queimada de uma parcela do resíduo doméstico ainda é praticada por moradores destes 

distritos. 

Quadro 67 -Distritos atendidos com serviço de coleta – Caetité/BA 

Distrito Tipo de Coleta 
Frequência da 

Coleta 
Dias de 
coleta 

Destinação final 

Caldeiras Direta 
Duas vezes por 

semana 
Segunda e 
sexta-feira 

Vazadouro a céu 
aberto 

Brejinho das Ametistas Direta 
Duas vezes por 

semana 
Terça e 

sexta-feira 
Vazadouro a céu 

aberto 

Maniaçu Direta 
Duas vezes por 

semana 
Segunda e 

quarta-feira 
Vazadouro a céu 

aberto 

Pajeú do Vento Direta 
Duas vezes por 

semana 
Quarta e 

sexta-feira 
Vazadouro a céu 

aberto 
Fonte: Administração Municipal, 2020. 

Além da sede municipal e da sede dos distritos, foram visitadas 23 localidades rurais. 

Dessas, a maioria não possui coleta dos resíduos, predominando como destino final a 

queima na própria propriedade ou aterramento em valas. A única localidade rural 

atendida pelos serviços de coleta é o Povoado de Santa Luzia, aglomerado urbano com 

características de distrito, cuja coleta ocorre 1 vez por semana na quinta-feira à tarde. 

A queima de RDO é uma prática comum em todas as localidades, ainda que seja apenas 

uma parte dos resíduos, como plástico, papel e papelão. A Figura 315 mostra um 

exemplo da queima de resíduos no quintal de uma residência na localidade de Sapé, os 

resíduos são acumulados sob o solo ou em uma vala e, de tempos em tempos, a queima é 

realizada. Segundo os moradores, os resíduos orgânicos são reaproveitados como 

nutrientes para o solo ou alimentação de animais domésticos ou criações de galinhas e 

porcos.  
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Figura 315 – Queima de resíduos sólidos em terreno localizado no fundo de um domicílio (quintal) 
na Comunidade Quilombola de Sapé – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

De acordo com informações do setor de Limpeza Pública são utilizados na limpeza 

urbana de Caetité: 06 (seis) caminhões equipados com coletor compactador e 02 (dois) 

caminhões basculantes. Estes equipamentos são alocados permanentemente no serviço 

de coleta de resíduos sólidos domiciliares. A Tabela 174 descreve esses veículos 

utilizados no serviço de coleta de RDO (frota de veículos) e a Figura 316 mostra esses 

equipamentos. 

Tabela 174 - Frota de Caminhões utilizados para Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos de Caetité/BA 

Tipo  Propriedade 
Ano de 

Fabricação 

Marca 
do 

veículo 
Capacidade 

Estado de 
conservação 

Utilização 

Compactador 
01 

Próprio 1986 
Mercedes 

Benz 10 m³ Ruim 
Coleta de RSU 

(sede e 
distritos) 

Compactador 
02 

Próprio  2014 Ford 10 m³ Regular 
Coleta de RSU 

(sede e 
distritos) 

Compactador 
03 

Próprio 2014 Ford 10 m³ Regular 
Coleta de RSU 

(sede e 
distritos) 

Compactador 
04 

Próprio 2015 Ford 10 m³ 

Ruim 
(parado com 

motor 
batido) 

Coleta de RSU 
(sede e 

distritos) 

Compactador 
05 

Alugado 2013 VW 10 m³ Bom  
Coleta de RSU 

(sede e 
distritos) 
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Tipo  Propriedade 
Ano de 

Fabricação 

Marca 
do 

veículo 
Capacidade 

Estado de 
conservação 

Utilização 

Compactador 
06 

Alugado 2013 
Mercedes 

Benz 
10 m³ Bom  

Coleta de RSU 
(sede e 

distritos) 

Caminhão 
basculante 

01 
Próprio 2007 VW 5 m³ Ruim 

Coleta de RCC e 
limpeza de 

bairros 
periféricos  

Caminhão 
basculante 

02 
Próprio 1989 Mercedes 

Benz 8 m³ Ruim 

Coleta de RCC e 
limpeza de 

bairros 
periféricos  

Fonte: Administração Municipal, 2020. 
 

Figura 316 – Frota de veículos utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos em Caetité/BA 

 
Compactador 01 

 
Compactador 02 

 
Compactador 03 

 
Compactador 04 
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Compactador 05 

 
Compactador 06 

 
Caminhão basculante 01 

 
Caminhão basculante 02 

  Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os veículos ficam estacionados na garagem da da Administração Municipal, conhecida 

popularmente como Garagem da Prefeitura Municipal, como mostra a Figura 317 (A). O 

almoxarifado, que mantém o material usado nos serviços de limpeza urbana, também 

fica no interior da garagem como é mostrado na Figura 317 (B). 

Figura 317 - Garagem e almoxarifado na sede Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes 
e Serviços Públicos – Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Ainda de acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, a 

equipe que realiza o serviço de coleta de resíduos sólidos no município é composta por 

41 operários (detalhados na Tabela 171), sendo 09 (nove) motoristas e 32 (trinta e 
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dois) garis. Esses profissionais são divididos em 09 (nove) equipes compostas por 3 ou 4 

pessoas, sendo 01 (um) motorista e os demais são garis. 

O Quadro 68 apresenta outras informações acerca dos setores de coleta dos resíduos 

sólidos no Município de Caetité. 

Quadro 68 - Setores de Coleta do RSU no município de Caetité/BA 

Roteiro Abrangência Equipamento 
Nº de 

viagens 

Tipo de 
resíduo 
coletado 

Turnos Frequência 

Sede  
Sede 

Municipal 
Caminhão 

compactador 

1 
viagem/cada 
compactador 

RSU 
Diurno 

e 
noturno 

Todos os dias 
da semana, 

domingo 
apenas 
região 
central 

Distritos 
Apenas a sede 
dos distritos 

Caminhão 
compactador 

1 RSU Tarde 
2 dias na 

semana em 
cada distrito 

Santa 
Luzia 

Todas as ruas 
do povoado 

Caminhão 
compactador 

1 RSU Tarde 
1 dia na 
semana  

Fonte: Administração Municipal, 2020. 

A sede municipal de Caetité é dividida em 5 setores, conforme apresentado no Quadro 

69 , com coletas nos turnos noturno e diurno. A Figura 318 apresenta o mapa com a 

área de cobertura de cada um desses setores. 

Quadro 69 - Setores de Coleta da sede municipal de Caetité/BA 

Setores Abrangência Nº de viagens Veículo utilizado Turnos Frequência 

Zona de 
Coleta 1  

Bairro Prisco 
Viana 

1 viagem Compactador Diurno  
Todos os dias 

da semana, 
exceto domingo  

Zona de 
Coleta 2 

Bairro Buenos 
Aires e 

Adjacências 
1 viagem Compactador Diurno 

Todos os dias 
da semana, 

exceto domingo 

Zona de 
Coleta 3 

Bairro Alto do 
Cristo e Jacaraci 

1 viagem Compactador Diurno 
Todos os dias 

da semana, 
exceto domingo 

Zona de 
Coleta 4 

Bairro Rancho 
Alegre e Praça 

do Mercado 
1 viagem 

Compactador e 
caminhão 

basculante na 
Feira do Mercado 

Diurno e 
noturno 

(Praça do 
Mercado) 

Todos os dias 
da semana, 
incluindo 

domingo na 
área central 

Zona de 
Coleta 5 

Bairro Centro e 
Santa Rita 

1 viagem Compactador 
Diurno e 
noturno 
(Centro) 

Todos os dias 
da semana, 
incluindo 

domingo na 
área central 

Fonte: Administração Municipal, 2020. 
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Figura 318 – Setores de coleta domiciliar porta a porta da sede municipal de Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Os resíduos sólidos com características domicilares coletados em Caetité são 

encaminhados para disposição final no vazadouro a céu aberto, localizado às margens da 

BA 122 distante cerca de 6,5 km da sede municipal. Há ainda vazadouros a céu aberto 

nos distritos de Maniaçu e Caldeiras, nos demais distritos, os resíduos coletados são 

enviados para o vazadouro a céu aberto da sede municipal 

Todo o resíduo domiciliar é destinado à coleta convencional regular (porta a porta), no 

entanto, o município dispõe de iniciativas de coleta seletiva, ainda que com volume 

pequeno em relação a massa totl de resíduos produzidos no município, conforme será 

abordado no item “Identificação de Iniciativas Relevantes e Programas especiais” 

(Coleta Seletiva). 
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8.5.3.1.2 Caracterização física dos resíduos sólidos domiciliares 

O artigo 19 da Lei Nacional nº 12.305/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, especifica o conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos, incluindo, dentre os diversos itens, a necessidade de caracterização 

dos resíduos. 

A caracterização dos resíduos sólidos urbanos é fundamental para o planejamento do 

serviço e definição da gestão mais adequada no manejo dos resíduos sólidos. Esse 

diagnóstico embasa o dimensionamento da coleta, transporte, programas de 

reaproveitamento e reciclagem e destinação final, uma vez que determina o volume 

gerado e a composição dos resíduos sólidos domiciliares, possibilitando conhecer a 

parcela de resíduos biodegradáveis, recicláveis e rejeitos, para melhor trata-los. (SEDUR, 

2018a). 

A identificação prévia de parâmetros, como peso específico aparente, índice de gerção 

per capita e composição gravimétrica dos resíduos sólidos domicilares subsidiam o 

dimensionamento e especificação dos equipamentos de coleta e transporte mais 

adequados, além da forma de disposição final. Além disso, tal caracterização permite 

determinar o percentual de geração por tipo de resíduo, ajudando na definição de áreas 

apropriadas para implantação de um programa de coleta seletiva, compostagem, 

dimensionamento de aterro sanitário e ainda na possibilidade de cobrança da taxa de 

resíduo (SEDUR, 2018b). 

Conhecendo as características dos resíduos sólidos urbanos de um município, é possível 

avaliar a potencialidade de aproveitamento e os impactos resultantes do seu não 

aproveitamento. Atuar no sentido da valorização dos resíduos implica em saber sua 

composição gravimétrica, peso específico e índice de geração per capita. Os resultados 

informarão qual a forma mais apropriada de gerir estes resíduos (SEDUR, 2018b). 

A. Definição da amostra para caracterização física dos resíduos sólidos 

A caracterização física dos resíduos sólidos do município de Caetité foi realizada em 

outubro de 2020 pela empresa 3º Setor Consultoria Socioambiental por meio do Projeto 

Circuito do Lixo, apoiado pela Bahia Mineração (BAMIM). Esse estudo objetiva mensurar 

a quantidade e a tipologia dos resíduos sólidos produzidos pela Sede do município de 
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Caetité e em dois distritos, Brejinho das Ametistas e Maniaçu, visando ampliar a 

capacidade de atuação da COOPERCICLI (3º Setor Consultoria, 2020).  

A metodologia da pesquisa de campo foi planejada considerando os seguintes aspectos: 

determinação da amostragem com a definição espacial do universo a ser pesquisado, 

coleta dos resíduos em todos os setores da malha urbana da sede municipal, transporte 

para o pátio da COOPERCICLI para realização do quarteamento e pesagem dos resíduos 

por classe e categoria. 

A técnica do quarteamento é um processo sequencial de mistura e fragmentação em 

porções equivalente pelo qual uma amostra bruta é submetida, repetindo o processo até 

se tenha o volume final mais homogêneo de aproximadamente 100 litros, desprezando-

se o restante. Para melhor entendimento da técnica do quarteamento, o Quadro 70 

apresenta as etapas metodológicas com vista a homogeneidade da amostra e 

caracterização fidedigna dos resíduos sólidos domiciliares. 

Quadro 70 – Descrição da técnica do quarteamento para homogeidade da amostra de resíduos 
sólidos 

Descrição metodológica 
Representação gráfica da técnica do 

quarteamento 

Os resíduos sólidos coletados em cada viagem são 
ajuntados em pilha e submetidos ao reviramento para 
homogeneização. Papelões são picotados e sacolas, 
invólucros e recipientes são rasgados. 

 

Da pilha formada serão tomados dois tonéis de 200 L, 
obtendo-se um total de 400 L, sendo o restante 
descartado. Antes, porém, o peso do tonel vazio deve 
ser determinado. 

 

Em seguida deve se juntar o conteúdo dos dois tonéis, 
formando uma pilha de 400 L sendo homogeneizada 
por reviramento. 

 

A pilha volta novamente a ser dividida em duas 
partes de 200 L. 
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Descrição metodológica 
Representação gráfica da técnica do 

quarteamento 

Cada parte (de 200 L) será dividida em dois, 
formando quatro pilhas de 100 L do material coletado 

 

Após isso, são juntadas as pilhas em diagonal, duas a 
duas, formando novas pilhas de 200 L cada. 

 

Mais uma vez devem ser divididas em duas partes, 
obtendo quatro novas pilhas de 100 L. 

 

Cada pilha de 100 L será subdividida em duas partes 
de 50 L, obtendo-se no total oito pilhas de 50 L cada 

 

Procederá com o descarte de duas partes de cada 
quarto anterior 

 

Assim, restarão quatro oitavos de 50 L cada, que 
devem ser juntados, dois a dois, misturando-se pilhas 
oriundas de quartos anteriores diferentes. 

 

Como resultado da etapa anterior teremos duas 
novas pilhas de 100 L cada. 

 

Dividirá novamente em duas partes, obtendo quatro 
pilhas de 50 L cada. 

 

Cada pilha será subdividida em duas partes 
equivalentes, obtendo 8 pilhas de 25 L cada uma. 
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Descrição metodológica 
Representação gráfica da técnica do 

quarteamento 

Novamente será descartada as pilhas em diagonal de 
duas partes de cada quarto anterior. 

 

Por fim, as 4 pilhas de 25 L restantes serão juntadas 
novamente formando uma única pilha de 100 L. Essa 
nova pilha será usada para amostragem e utilizada 
para a análise gravimétrica.  

Fonte: Adaptado de SEDUR, 2015. 

Após a aplicação da técnica do quarteamento foi realizada a triagem dos resíduos, 

separando-os por tipo. Por meio da medição da massa de cada tipo de material presente 

na amostra (papel, plástico, vidro, alumínio e orgânico), foi possível determinar a 

participação de cada um deles em relação ao total. Todas as etapas executadas pela 

COOPERCICLI, bem como as estratégias de execução dos serviços para a caracterização 

dos resíduos sólidos domiciliares são descritas no ANEXO B. 

Salienta-se que todo material coletado no processo do quarteamento foi destinado a 

triagem no próprio galpão da Coopercicli, os não reaproveitáveis e rejeitos foram 

direcionados para o vazadouro a céu aberto que funciona ao lado da cooperativa. 

B. Determinação dos parâmetros qualiquantitativos dos resíduos sólidos coletados 

Para o cálculo das médias dos parâmetros quantitativos em questão, adotou-se alguns 

critérios. A produção per capita foi definida pela média ponderada do resultado dos três 

dias de coleta, considerando o número de habitantes da zona urbana, registrado no 

último Cendo do IBGE (2010), sem, contudo, haver a atualização. O peso específico foi 

calculado por meio da média dos três dias de pesquisa dividindo a massa total dos 

resíduos domiciliares (RDO) coletados pelo volume do recipiente. Portanto, o resultado 

final da composição gravimétrica é fruto da média ponderada de cada componente 

obtido nesses 3 dias. 

Composição gravimétrica 

Durante 3 dias a coleta dos resíduos domicilares ocorreram normalmente em todos os 

setores de coleta da zona urbana da sede municipal, sem alteração nos roteiros ou área 

de abrangência da coleta. A diferença foi que, ao invés dos caminhões descarregarem no 
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vazadouro a céu aberto (lixão) da sede municipal, os resíduos sólidos domiciliares 

tiveram o pátio da COOPERCICLI como destino final. A cada carga de resíduos que 

chegava, a equipe de cooperados e de técnicos responsáveis pelo estudo da composição 

gravimétrica da COOPERCICLI procediam com a amostragem da massa de resíduos 

domiciliares por meio da técnica do quarteamento. O Resultado final da média 

ponderada dos três dias de pesquisa, considerando contribuição de toda a malha urbana 

da sede municipal e para cada categoria de resíduos, está apresentado na Tabela 175 e, 

graficamente, na Figura 319. 

Tabela 175 – Composição gravimétrica dos resíduos de Caetité/BA 

Categoria Porcentagem Peso (Kg) 

Matéria orgânica (restos de alimentos) 28,6% 4.791,44 
Restos de Podas  5,4% 899,77 
Coco  2,6% 428,15 
Papel Reciclável 1,6% 267,99 
Papelão  5,3% 884,69 
Tetra Pack  0,8% 132,77 
Plástico Mole  4,3% 718,48 
Plástico Duro  3,3% 557,62 
Pet  1,4% 238,79 
Metal  0,6% 100,41 
Lata de Alumínio 0,6% 104,82 
Ferro  1,3% 218,75 
Vidro  2,1% 355,14 
Trapo  4,4% 734,99 
Lixo de Banheiro  10,0% 1.669,96 
Resíduos da construção civil  1,8% 296,67 
Outros  2,6% 428,42 
Terra/Areia  2,8% 461,51 
Rejeitos  20,7% 3.468,46 

Total 100% 16.758,83 

                                  Fonte: Adaptado de 3º Setor, 2020. 

Na Figura 319 é apresentado o gráfico dos resíduos agrupados por similaridade para 

facilitar a visualização da composição gravimétrica do município. 
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Figura 319 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos do município de Caetité/BA 

 

Fonte: Adaptado de 3º Setor, 2020. 

A composição gravimétrica dos resíduos de Caetité revela a predominância de matéria 

orgânica em todos os setores de coleta do município, representando 36,5% na média 

global. Essa predominância é uma característica que se repete nas médias e até mesmo 

em algumas grandes cidades brasileiras, quando se trata de resíduos domiciliares. 

Considerando a alta umidade presente nos materiais orgânicos, que é liberada durante o 

processo de decomposição, eles são um dos principais contribuintes para produção de 

chorume em vazadouros a céu aberto e aterros sanitários. Sendo assim, evitar o envio 

desse material por meio de programas e iniciativas de compostagem reduziria a 

produção desse líquido poluente. 

Os rejeitos ocupam o segundo componente mais representativo, com 20,7% da massa de 

resíduos. Vale considerar que a analise foi feita por cooperados da Coopercicli que 

considera como rejeito/refugo tudo o que não se pode ser reaproveitando, incluindo os 

recicláveis em péssimas condições de conservação e contaminados. 

Outro item que merece destaque são os contaminantes biológicos, que representam 

10% do volume de massa. Isso se deve à grande quantidade de lixo de banheiro, fraldas 

descartáveis e absorventes que foram encontrados durante a pesquisa. 
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A caracterização dos resíduos também permite avaliar a tratabilidade deles, 

classificados em biodegradáveis, recicláveis e rejeitos. Vale ressaltar que, segundo a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, são considerados rejeitos os materiais que já se 

esgotaram as possibilidades economicamente viáveis de tratamento e/ou recuperação, 

seja por processo biológico ou tecnológico. 

A Figura 320 mostra graficamente a tratabilidade dos resíduos gerados em Caetité. 

Nota-se que a maioria, 36%, é biodegradável, seguido por materiais recicláveis, com 

33% e, por fim, 31% se caracterizam como rejeitos, única classificação que deve ser 

encaminhada ao aterro sanitário, de acordo com a Lei Nacional nº 12.305/2010. 

Figura 320 - Tratabilidade dos Resíduos de Caetité/BA 

 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Em 2010, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado da Bahia 

(SEDUR) desenvolveu um estudo de Caracterização Física dos Resíduos Sólidos de 

Caetité. Os resultados apresentados diferem do que foi apresentado pela empresa 3º 

setor, que executou o estudo da composição gravimétrica em 2020 com recursos da 

Bamin, embora a técnica do quarteamento tenha sido aplicada em a ambas as pesquisas. 

A metodologia utilizada pela SEDUR, é baseada na determinação dos dados a partir do 

enquadramento da população municipal em três classes sociais, a saber: Classe C, essa 

com rendimento mensal até 3 salários mínimos e ocupa residências de padrão inferior; 

Classe B, com rendimento mensal entre 3 e 10 salários mínimos, ocupando residências 
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com padrão médio; e Classe A, essa com renda mensal superior a 10 salários mínimos e 

residências de padrão superior (CONDER, 2015).  

A seguir são apresentados os dados referentes ao peso específico, à composição física e 

gravimétrica, assim como informações associadas à tratabilidade dos resíduos sólidos 

domiciliares, obtidos no estudo da SEDUR (2012). 

De acordo com a Tabela 176, a Classe C representa 94,30% da população de Caetité, já a 

Classe B corresponde 4,70% e a Classe A, apenas 1,00%. É possível verificar ainda, que a 

Classe A é a que produz RSD com maior peso específico aparente, já a Classe B, é a que 

gera resíduos com o menor peso específico aparente. De acordo com Barros (2012), este 

parâmetro deveria variar inversamente com o padrão de vida da população, ou seja, 

deveria ser observado um peso específico aparente menor para a Classe A e, para Classe 

C, um peso específico maior. Essa diferença entre o observado em campo e proposto 

teoricamente pode ser decorrente de diversos fatores.  

Tabela 176 – Dados referentes ao peso específico aparente dos RSD observados no município de 
Caetité/BA 

Parâmetro 

Peso específico aparente (Kg/m³) 

Classe A Classe B Classe C 
Média Ponderada 

entre as classes 

Média simples 147,12 105,29 134,5 
133,79 

Percentual por classe 1 4,7 94,3 
Fonte: Sedur - Caetité, 2012. 

Para o peso específico aparente, Vilhena (2010) estipulou uma faixa de 150 a 300 kg/m³ 

para os resíduos domiciliares gerados no Brasil, intervalo que engloba o valor 

encontrado para Caetité. 

Em relação à Figura 321, observa-se o perfil do resíduo gerado nos domicílios de 

Caetité. De acordo com os dados da figura supracitada, 61,11% dos RSD corresponde à 

matéria orgânica, sendo 72,01% referente a Classe A; já os plásticos correspondem à 

segunda maior geração (11,25%) de resíduos; a terceira maior geração (7,12%) é 

referente a papel higiênico, fralda e absorvente, materiais esses considerados rejeitos, 

visto que não há formas de reaproveitá-los.  
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Figura 321 - Dados referentes à composição física e gravimétrica dos RSD observados no município 
de Caetité/BA 

 
Fonte: Sedur – Caetité, 2012. 

Já na Tabela 177, observa-se os resíduos apresentados pela composição gravimétrica 

organizados pela sua tratabilidade. De acordo com a mesma, tem-se que 61,11% dos 

resíduos gerados nos domicílios do município são biodegradáveis, 19,58% são 

recicláveis e 19,31% são rejeitos. A Classe A é a que mais produz biodegradáveis, o que 

justifica o alto peso específico aparente. Já a Classe C é a que produz mais recicláveis e 

rejeitos.  

Tabela 177 - Dados referentes à tratabilidade dos RSD observados no município de Caetité/BA  

Caracteriticas dos 
componentes  

Peso específico aparente (Kg/m³) 

Classe A Classe B Classe C 
Média Ponderada 

entre as classes 

Biodegradável 72,01 69,47 60,53 61,11 

Reciclável 14,08 18,45 19,70 19,58 

Rejeito 13,91 12,09 19,77 19,31 

Total 100 100 100 100 
Fonte: Sedur-Caetité, 2012. 

Índice de Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares 
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Após realização do estudo gravimétrico dos resíduos domiciliares, descrito no tópico 

anterior, obteve-se um valor do índice per capita calculado com base na estimativa do 

IBGE para a população urbana do município para o ano de 2019. Sendo assim, concluiu-

se que o índice de geração per capita média de resíduos sólidos domiciliares de Caetité é 

de 0,55 kg/hab.dia, como demonstra a Tabela 178. 

Tabela 178 – Índice de geração per capita de resíduos sólidos domiciliares em Caetité/BA 

Peso do resíduo 
coletado diariamente 

(Kg) 

Estimativa 
populacional da sede 

municipal (hab.) 

Índice de geração 
per capita geral 

(kg/hab.dia) 

16.758,83 30.518 0,55 

                                  Fonte: 3º Setor (2020), IBGE (2019). 

Para fins de comparação, Barros (2012) estipulou que para populações maiores que 

20.000 habitantes, como é o caso de Caetité, o índice de geração per capita gira em torno 

de 0,48 Kg/hab.dia. De acordo com dados do SNIS (2019), o per capita médio para 

município do porte populacional da categoria 2 (30.000 < população ≤ 100.000 

habitantes) é de 0,96 Kg/hab.dia. Portanto, conclui-se que não há discrepância nos 

dados da Tabela 178. 

Índice de geração per capita de outros tipos de resíduos sólidos 

Tendo em vista que o estudo da composição gravimétrica do Município de Caetité foi 

realizado em campo, no ano de 2020, abrangendo apenas os resíduos sólidos 

domiciliares, são apresentados, para fins de caracterização e para projeção dos 

quantitativos gerados, os índices de geração per capita dos demais tipos de resíduos 

sólidos baseados em dados da literatura. 

Para cada tipo de serviço existe um valor de geração per capita estimado em estudos e 

documentos publicados, tais como: Ministério do Meio Ambiente, Iclei, dentre outros. 

Dessa forma, para os outros tipos de resíduos como de saúde, construção civil e varrição 

serão utilizados dados de revisão da literatura para estimar a geração dos referidos 

resíduos em Caetité.  

Para os resíduos de serviços de saúde, a exemplo dos infectante, perfurocortantes e outros, 

produzidos nos estabelecimentos de saúde do município de Caetité foi utilizado a taxa de 
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geração de resíduos sólidos recomendado pelo International Council for Local Environmental 

Initiatives – Iclei (2012) que estima uma produção de 5 kg/1000 hab.dia.  

A estimativa da produção de resíduos de varrição foi feita com base na extensão de ruas 

pavimentadas e produção de resíduos por quilometro. De acordo com Vilhena (2010) apud 

Sedur (2018), são recolhidos de 30 a 90 kg/km durante varrição, considerando-se, portanto, 

o menor valor para Caetité, levando em consideração observações de campo. Para a geração 

de resíduos por serviços congêneres, a Sedur (2018), adota uma geração per capita 

encontrada em literatura, de 0,038 kg/hab/dia. 

Já para os resíduos da construção civil, por não haver registro diário da produção de 

resíduos, é difícil mensurar a produção média no município. Dessa forma também se 

utilizou as médias encontradas na literatura, que no caso de RCC variam de 0,63 a 1,81 

kg/hab/dia (Pinto, 1999 apud Sedur, 2018). Como a indústria da construção civil é um 

termômetro para a atividade econômica local, foi considerada uma geração per capita de 

0,63 kg/hab.dia, pois em Caetité essa atividade econômica é pequena. 

A Tabela 179 traz as taxas de geração per capita adotadas para produção de diferentes 

tipos de resíduos de acordo com a população de Caetité que serão utilizados nas 

projeções de resíduos deste PMSB. 

Tabela 179 – índice de geração per capita para diferentes tipos de resíduos 

Serviços de limpeza Geração 

Serviço de saúde 0,005 kg/hab.dia 

Varrição 30 kg/km 

Serviços Congêneres 0,038 kg/hab.dia 

Construção Civil 0,63 kg/hab.dia 

Fonte: Iclei, 2012; Sedur, 2018. 

8.5.3.1.3 Resíduos sólidos da limpeza pública 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos classificados como de 

limpeza urbana são aqueles originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana, como limpeza de dispositivos de 

drenagem, terrenos, córregos e feiras etc. 

De acordo com o Ibam (2001), os serviços de limpeza urbana costumam cobrir 

atividades como: varrição, capina e raspagem, roçagem, limpeza de ralos, limpeza de 

praias, limpeza de feiras, serviços de remoção, desobstrução de ramais e galerias, 
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desinfestação e desinfecções, poda de árvores, pintura de meio-fio e lavagem de 

logradouros públicos. 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública em 

Caetité são realizados os serviços de varrição, poda, sacheamento, capina, roçagem, 

coleta de volumosos, pintura de guia ou meio-fio e recolhimento de animais mortos. 

A. Varrição 

O serviço de varrição de vias e logradouros públicos busca evitar o acúmulo de terra e 

material particulado, contribuindo para a segurança do trânsito e redução de 

derrapagens e colisões, bem como para a higiene e segurança das pessoas e meio 

ambiente. Além disso, a varrição previne a obstrução de dispositivos de águas pluviais e, 

por conseguinte, de alagamentos. 

O serviço de limpeza de vias públicas e logradouros inicia-se pela disponibilização de 

cestas coletoras, podendo ser de diversos materiais, com capacidade volumétrica útil de 

50 litros, recipientes próprios para recebimento de pequenos resíduos e refugos 

descartados por pedestres em trânsito nos logradouros. Devem ser instalados nos 

parques, praças, jardins, ruas, avenidas e demais locais públicos de trânsito de pessoas, 

com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos disposta no solo. 

Em Caetité, são poucos os cestos disponibilizados para acondicionamento de resíduos 

em vias públicas. Observou-se que os recipientes possuem capacidade de 50 litros a 

1.000 litros, e estão dispostos em locais públicos com trânsito de pessoas 

principalmente na região central da cidade. Verifica-se na Figura 322, os modelos de 

cestos e contêineres disponíveis pela cidade. 
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Figura 322 - Lixeiras em locais públicos - Caetité/BA 

  

   
         Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020; e Sedur, 2012. 

A varrição das vias e logradouros evita o acúmulo de terra e de material particulado, 

contribuindo para a segurança do trânsito e redução de derrapagens e colisões. Do 

ponto de vista da drenagem, a varrição previne a obstrução de dispositivos de águas 

pluviais e, por conseguinte, de alagamentos. 

O serviço de varrição manual em Caetité é realizado por agentes de varrição em todas as 

vias pavimentadas da sede municipal e sedes dos distritos e do Povoado de Santa Luzia. 

Nas demais localidades rurais não acorre o serviço de varrição manual. 

Segundo a gestão municipal, existem cerca de 142 km de vias públicas pavimentadas na 

sede municipal. De acordo com observações de imagens de satélite, a sede de Brejinho 

das Ametistas possui aproximadamente 3,5 km de vias pavimentadas, a sede de Maniaçu 

4,5 km, a de Pajeú do Vento 2,4 km e a sede de Caldeiras cerca de 2 km. Os 96 varredores 

trabalham de 06:00 hs ao meio dia, em regime de “turnão”, sendo 70 profissionais 

atuantes na sede municipal e 26 nos distritos e no povoado de Santa Luzia. O serviço de 
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varrição manual ocorre de segunda a sábado na sede de Caetité e quatro vezes por 

semana nas sedes distritais. 

Considerando a quantidade de agentes e a extensão varrida, estima-se uma média de 

2,02 km/empregado/dia na sede municipal. Já nos distritos de Brejinho das Ametistas e 

Maniaçu, considerando 8 varredores em cada distrito, tem-se uma média, 

respectivamente, de 0,44 e 0,56 km/empregado/dia. Em Pajeú do Vento e Caldeiras, 

considerando 5 varredores no primeiro e 3 no segundo, tem-se uma média de de 0,49 e 

0,67 km/empregado/dia, respectivamente. O cálculo realizado para esta média, consiste 

na extensão de ruas pavimentadas em que há varrição e na quantidade de funcionários 

para executar o serviço.  

Levando em consideração a velocidade média de varrição manual informada pelo Ibam 

(2001) de 1,5 Km/gari/dia, a demanda de varredores encontrada, considerando a 

extensão das vias públicas informada no SNIS (2019) para a sede municipal, é de 94,66 

ou seja, aproximadamente 95 varredores. Atualmente existem 70 funcionários para este 

serviço na sede, portanto quantidade insuficiente para execução dos serviços. 

Segundo o setor de limpeza pública, cada equipe é composta por dois agentes de limpeza 

que trabalham de forma que um executa o serviço de varrição manual e o outro coleta os 

resíduos varridos. Durante a visita, observou-se que os profissionais utilizam uniformes 

na sede, porém o mesmo não ocorre em alguns distritos, muito menos equipamentos de 

proteção individual (EPIs), como botas e luvas, por exemplo. A Figura 323 mostra a 

realização do serviço de varrição na sede de Caetité e de alguns dos distritos. 

Figura 323 - Serviço de varrição no município de Caetité/BA 

 
Varrição na sede Municipal Mutirão de limpeza - imediações do Centro Adm. 
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 Varrição no Distrito de Maniaçu Varrição no Distrito de Brejinho das Ametistas 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Para realização desse serviço são utilizados carros de mão, pá quadrada e vassoura. 

Após recolhidos e reunidos em pontos específicos, os resíduos provenientes da varrição 

são acondicionados em sacos plásticos ou nos toneis em vias públicas, coletados e 

transportados pelos caminhões compactadores utilizados na coleta e destinados para o 

vazadouro a céu aberto. 

Observou-se em campo que o serviço de varrição é bem executado nas ruas 

pavimentadas e logradouros públicos do centro, que estavam em bom estado de 

conservação e limpeza. Porém, nos bairros mais afastados do centro, percebe-se uma 

deficiência no serviço devido à presença de alguns pontos de acúmulo de resíduo, além 

da dificuldade de execução por conta da ausência ou precariedade da pavimentação em 

algumas dessas ruas. 

Na feira livre da sede, onde se encontra o Mercado Municipal (Figura 324), a grande 

maioria dos resíduos sólidos é descartada no chão durante a feira. Isso ocorre devido à 

existência de poucas lixeiras instaladas no local, que não conseguem atender à demanda, 

principalmente aos sábados, dia de maior movimento. 
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Figura 324 - Vista externa e interna do mercado municipal da sede de Caetité/BA 

  

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

Na feira, existem equipamentos auxiliares, como contêineres ou caixas estacionárias, 

para acondicionamento de um volume maior de resíduos sólidos (Figura 325). Ao final 

do dia, os agentes de varrição utilizam vassouras, pás e carrinhos de mão para recolher 

os resíduos gerados durante o dia na feira livre. 

Figura 325 – Acondicionadores de resíduos do mercado e feira livre da Praça do Mercado – 
Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Considerando as extensões das vias pavimentadas, aquelas atendidas com serviço de 

varrição manual, e a média de 30 kg por quilometro varrido, estima-se que são 

produzidos 4,65 ton. de resíduos de varrição por dia, com mostra a Tabela 180. 

Tabela 180 - Estimativa de geração de resíduos de varrição 

Local 
Extensão de vias 

pavimentadas (km) 
Geração média 

(kg/km) 
Massa produzida 

(kg/dia) 

Sede Municipal 142 30 4.260 

Sede Brejinho das 
Ametistas 

3,5 30 105 

Sede Maniaçu 4,5 30 135 

Sede Pajeú do 
Vento 

2,4 30 72 

Sede Caldeiras 2,0 30 60 

Povoado de Santa 
Luzia 

0,61 30 18,3 

Total 155,01   4.650 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020 e Sedur, 2018. 

Vale lembrar que a estimativa foi feita considerando que a varrição manual acontece 

diariamente em 100% das vias pavimentadas. Contudo, a cobertura do serviço pode não 

ser tão ampla. 

B. Capina, roçagem, poda e sacheamento 

Os serviços de capina, roçagem, podas e sacheamento geram resíduos denominados 

resíduos de áreas verdes, definidos pelo Manual de Orientação dos Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), como sendo 

provenientes da manutenção de parques, áreas verdes e jardins, redes de distribuição de 

energia elétrica, telefonia e outras. São comumente classificados em troncos, galharia 

fina, folhas e material de capina e de desbaste (resultante do processo de corte). 

De acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º, da Resolução Conama nº 369/2006, considera-

se área verde de domínio público: 

O espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 
paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, 
funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços 
livres de impermeabilização (CONAMA, 2006). 

Dessa forma, contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio 

ambiental nas áreas urbanizadas. Essas áreas verdes podem estar presentes em áreas 

públicas; em áreas de preservação permanente (APP); nos canteiros centrais; nas 
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praças, parques, florestas e unidades de conservação (UC) urbanas; nos jardins 

institucionais; e nos terrenos públicos não edificados. 

A capina e roçagem são atividades que se constituem na remoção total (capina) ou 

parcial (roçagem) de ervas daninhas e vegetação indesejáveis nas áreas verdes, 

resultando em um aspecto regular e uniforme da vegetação. A remoção dessas ervas é 

realizada de acordo com a demanda no município e são utilizados facão, tesoura de 

poda, enxada, ancinho, foice e carrinho de mão. No sacheamento, a retirada de capim 

entre os paralelepípedos também é realizada quando se faz necessário, utilizando o 

trinche-te ou faca de cabo como ferramentas (SEDUR, 2018) 

Em Caetité a poda de árvores ocorre de acordo com demanda, à medida que é 

identificada a necessidade pela equipe de apoio ou pela população. Os resíduos dessa 

atividade são recolhidos e transportados para o vazadouro a céu aberto no caminhão 

basculante também utilizado na coleta de resíduos volumosos e de varrição. 

São utilizados facão e tesoura de poda, sendo casualmente necessária a utilização de 

serra elétrica. A Figura 326 mostra a realização do serviço de poda na sede do distrito 

de Maniaçu. 

Figura 326 – Poda de árvores em Maniaçu – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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O sacheamento consiste na remoção da vegetação e ervas daninhas que nascem ao longo 

das fissuras das calçadas. Em Caetité o sacheamento é realizado entre os 

paralelepípedos com um trinchete ou faca de cabo, sempre que necessário. 

Os resíduos são armazenados em sacolas plásticas e recolhidos pelos caminhões 

compactadores utilizados na coleta regular. O destino final é o vazadouro a céu aberto 

do município. 

Para este serviço, a equipe da limpeza conta com 12 profissionais do quadro fixo de 

servidores do Poder Público Municipal e, quando há demanda, são contratados mais 

outros 25 profissionais de forma temporária para a execução dos serviços de capina, 

roçagem, poda e sacheamento. 

C. Coleta de resíduos volumosos 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública de Caetité informou que 

não há operações do tipo “cata bagulho” que retirem resíduos grande como móveis ou 

eletrodomésticos. 

Uma vez que não existem pontos fixos para esse descarte, os moradores deixam este 

tipo de resíduos em vias públicas ou terrenos baldios, de forma que a coleta é feita por 

demanda, utilizando caminhões basculantes. 

D. Pintura de guia ou meio-fio 

A pintura de guias ou meio-fio é útil para ajudar na conservação e valorização das vias e 

logradouros públicos, além de dar maior segurança à circulação dos veículos.  

Em Caetité, a pintura do meio fio é feita em períodos esporádicos e intensificado em 

épocas festivas, de maneira que as principais ruas (pavimentadas) tenham esse serviço. 

A mão de obra para a pintura de meio fio é realizada pela equipe de limpeza urbana que 

já trabalha com a estética da jardinagem, poda de árvores e também com a abertura de 

covas. Na pintura de meio-fio se utiliza a brocha balde, cal hidratada e carro de mão. 

E. Remoção de animais mortos 

No município de Caetité, a remoção de animais mortos é realizada junto com o serviço 

de coleta específico com caminhão basculate, de acordo com a demanda. Por não haver 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

749 

equipamentos ou destinação específica para esse tipo de serviço, a secretaria 

responsável não soube informar a quantidade média mensal de animais recolhidos, a 

frequência em que ocorre, nem as espécies mais comuns. O destino dos animais mortos 

coletados em vias públicas é o vazadouro a céu aberto. 

8.5.3.1.4 Análise quantitativa dos resíduos sólidos urbanos coletados 

No município não é realizado qualquer tipo de controle ou monitoramento da 

quantidade dos resíduos sólidos coletados. Porém, foi realizada uma estimativa por 

meio da quantidade de viagens diárias dos veículos, conforme mostra a Tabela 181. 

Como já mencionado, na sede municipal, cada um dos 06 (seis) caminhões 

compactadores realizam uma viagem ao dia, cobrindo todos os setores apresentados na 

Figura 318. Considerando que os caminhões carregam até 80% de sua capacidade, ou 

seja, 48,0m³ no total, e adotando um peso específico aparente dos resíduos domiciliares 

soltos de 250 kg/m³ (BRASIL, 2012), e o grau de compactação de 2,5, tem-se que são 

coletados cerca de 30 toneladas por dia de RDO/RSD. O grau de compactação, ou fator 

de compactação, é o índice de redução volumétrica em razão do efeito de compactação 

provocado pelo veículo compactador, considerado igual a 2,5, embora o índice admitido 

pelos fabricantes vai de 3 a 4, mas só em veículos mantidos em ótimas condições e 

novos, o que não é o caso da frota de veículos de Caetité. 

Tabela 181 - Estimativa da quantidade de resíduos sólidos com características domiciliares 
coletados na sede municipal – Caetité/BA  

Nº de 
viagens/dia 

Capacidade 
total (m³) 

Massa específica 
(kg/m³) 

Grau de 
Compactação 

dos caminhões 
compactadores 

Produção 
(kg/dia) 

6 48 250 2,5 30.000 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A estimativa da população atendida pelo serviço de coleta foi calculada considerando a 

população urbana (sede municipal e distritais) e a população da localidade rural que 

também é contemplada pelo serviço. 

A população atendida pelo serviço de coleta de resíduos sólidos foi a mesma informada 

pela Embasa como sendo atendida pelo serviço de abastecimento de água na sede 

municipal e na sede dos distritos, visto que esse serviço abrange 100% da população. A 

quantidade de domicílios atendidos em Caldeiras e Santa Luzia foi levantada durante 
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visita de campo, conforme informado por operadores locais. A esses domicílios foi 

aplicada a taxa de ocupação domiciliar, urbana e rural, informadas pelo IBGE (2010). Os 

dados estão apresentados na Tabela 182. 

Tabela 182 - Estimativa de população atendida pelo serviço de coleta de resíduos em Caetité/BA 

Zona/Localidade 
Total de 

domicílios 
Taxa de ocupação domiciliar 

(hab./domicílio) 
População 

(hab.) 

Sede municipal - - 25.522 
Sede de Brejinho das 
Ametistas 

- - 1.256 

Sede de Maniaçu - - 937 
Sede de Pajeú do Vento - - 732 
Sede de Caldeiras 150 3,63 545 
Povoado de Santa Luzia 80 3,85 308 

Total 29.300 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A partir dessas considerações, obtém-se uma cobertura por coleta na zona rural de 

1,50%, considerando que em todos os distritos a área de abrangência é apenas das zonas 

urbanas, e uma população rural estimada em 20.457 habitantes. Essa população rural foi 

obtida considerando a projeção do IBGE para o ano 2019 e o percentual de população 

rural do Censo Demográfico 2010. 

Considerando o índice de geração per capita de resíduos sólidos domiciliares de Caetité, 

obtido no estudo elaborado pela 3º Setor (2020), a população atendida pelo serviço de 

coleta de resíduos sólidos e o peso específico (BRASIL, 2012), estima-se que são 

coletados 64,46 m³/dia ou 16 t/dia, como pode ser observado na Tabela 183. 

Tabela 183 - Estimativa de geração de resíduos domiciliares em Caetité/BA 

População Atendida 
(hab.) 

Per capita 
(kg/hab.dia) 

Massa (kg/dia) 
Peso específico 

(kg/m³) 
Volume (m³/dia) 

29.300 (2019) 0,55 16.115 250 64,46 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Ressalta-se que o cálculo da estimativa de resíduos da Tabela 181 é apenas da sede 

municipal e considerando fator de compactação dos caminhões compactadores. 

Enquanto que este segundo cálculo estima a massa e volume de resíduos da sede, 

distritos e localidades atendidas pela coleta convencional regular e com veículos 

equipados ou não com compactadores. 
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Para a análise do quantitativo de caminhões compactadores e se os mesmos atendem ao 

volume de resíduos domiciliares coletados pelo Setor de Limpeza Pública, foi estimada a 

quantidade mínima necessária de veículos para a massa coletada. 

Para essa estimativa foi utilizado o número de viagens realizadas pelos caminhões 

compactadores de 10 m³ de capacidade volumétrica para o resíduo solto. Como já 

mencionado, todos os 06 caminhões realizam apenas 1 viagem por dia para atender a 

sede, distrito e localidades, totalizando 6 viagens e uma capacidade de transporte de 60 

m³ por dia. A quantidade necessária de caminhões compactadores é dada pela equação a 

seguir: 

 

Sendo assim, conforme apresenta a Tabela 184, a capacidade de transporte atual do 

sistema de coleta de Caetité, no regime de uma viagem por dia para cada caminhão fica 

em 6,4 caminhões. Portanto, conclui-se que o atual cenário atende à demanda porque 

operacionalmente é possível realizar ajustes que possibilitam transportar todo o volume 

gerado de resíduos sólidos apenas como 1 viagem por dia, aumentando a taxa de 

ocupação da capacidade do compactador por exemplo. Aumentando para duas viagens 

ao dia para cada caminhão, a quantidade de caminhões necessários fica ainda menor que 

a existente, o que poderá ser usado para aumentar a oferta desse serviço. 

Tabela 184 - Capacidade de transporte necessária para coleta de RSU 

Quantidade de viagens 
Volume gerado 
estimado (m³) 

Qtd. de 
caminhões 
necessários 

Qtd. de 
caminhões 
existentes 

Situação 

1 viagem por dia 64,46 6,4 6,0 
Atende 

Operacionalmente 

2 viagens por dia 64,46 3,2 6,0 Atende 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.5.3.2 Manejo dos resíduos sólidos de geradores especiais – responsabilidade 

dos geradores 
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O presente item tem como objetivo identificar e caracterizar os geradores dos diversos 

tipos de resíduos sólidos que desenvolvem atividades em Caetité. A Figura 311 mostrou 

a localização de alguns desses geradores. 

8.5.3.2.1 Resíduos de construção civil - RCC 

De acordo com a Lei Nacional nº 12.305/2010, os Resíduos da Construção Civil - RCC são 

gerados em construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

A Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002, acrescenta que os resíduos 

resultantes da preparação e da escavação de terrenos são: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 

forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente conhecidos como entulhos de obras. Essa resolução, portanto, 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão desse material. 

Os resíduos da construção civil (RCC) devem ser segregados na fonte, obedecendo a 

Resolução CONAMA nº 307/02 e suas alterações (CONAMA 431/2011 e 448/2012) que, em 

seu artigo 3º, os classificam da seguinte forma: 

Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

 c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meio fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 
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Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 

como os produtos oriundos do gesso; 

Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.  

A Resolução Conama nº 448, de 18 de janeiro de 2012, que altera a Resolução Conama 

nº 307/2002, estabelece em seu artigo 5º, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil como um instrumento na implementação da gestão de resíduos da 

construção civil. Esse plano deve ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, 

em consonância com o PMGIRS. 

A mesma resolução define que no Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos deve 

conter as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos 

pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza 

urbana local e para os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem 

elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de 

todos os geradores. 

O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve estabelecer o 

limite entre pequenos geradores, atendidos pelos serviços públicos de manejo de 

resíduos, e os grandes geradores, responsáveis diretos pelo gerenciamento.  A Resolução 

CONAMA nº 448/2012 estabelece ainda que os grandes geradores deverão elaborar e 

implementar os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, com o 

objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação 

ambientalmente adequados dos resíduos. 

Ressalta-se ainda que o art. 4, § 1º da resolução cita que os RCC não poderão ser 

dispostos em aterros de resíduos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos 

d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 

As normas técnicas ABNT que norteiam os projetos de gerenciamento dos resíduos da 

construção civil, tem-se: 
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• NBR 15.112/2004: Estabelece diretrizes para projeto, implantação e operação de Áreas de 

transbordo e triagem dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos.  

• NBR 15.113/2004: Estabelece diretrizes para projeto, implantação e operação de aterros de 

resíduos sólidos da construção civil classe A e de resíduos inertes.  

• NBR 15.114/2004: Estabelece diretrizes para projeto, implantação e operação de áreas de 

reciclagem de resíduos sólidos da construção civil classe A.  

• NBR 15.115/2004: Estabelece os critérios para execução de camadas de reforço do subleito, sub-

base e base de pavimentos, bem como camada de revestimento primário, com agregado reciclado 

de resíduo sólido da construção civil, denominado “agregado reciclado”, em obras de 

pavimentação. 

• NBR 15.116/2004: Estabelece os requisitos para o emprego de agregados reciclados de resíduos 

sólidos da construção civil.  

Em Caetité, o Setor de Limpeza Pública, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, é a 

entidade responsável pela coleta e destinação final de RCC dos pequenos geradores. No 

município não existe normatização específica para esse tipo de resíduo com as 

recomendações citadas pela Resolução nº 448/2012.  

Dentre as leis vigentes no município, o Código Municipal de Meio Ambiente menciona 

como dever do Poder Executivo, a atribuição de disciplinar as normas para disposição de 

resíduos da construção civil. Apesar de não haver diretrizes e normas específicas 

elaboradas para o manejo de RCC, o referido documento determina que haja coleta 

diferenciada desse material e que a coleta, o transporte e a destinação dos resíduos 

sólidos, em geral, deverão obedecer às Normas da ABNT e legislação vigente. 

De acordo com a Gestão municipal e informações coletadas em campo em agosto de 

2020, não existe no município coletores adequados para esse tipo de resíduo, e por isso 

os mesmos são dispostos em vias públicas, calçadas, terrenos baldios e nas barragens de 

estradas, como mostra a Figura 327. Uma empresa privada, Disk Entulho, atua no 

município realizando a coleta de resíduos de construção civil, mas, sem parceria com o 

poder público municipal. Os resíduos coletados por ela são destinados no vazadouro a 

céu aberto de RCC e não há autorização ou licença concedida à esta empresa. 

A coleta desse resíduo é realizada de acordo com a demanda, utilizando caminhões 

basculantes com capacidade de 5 m³, também utilizados na coleta de RDO/RSD das 

zonas periféricas, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira, quando necessário. O 
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município dispõe de uma área destinada a descarte deste material, mas, excetuando-se a 

coleta pública, grande parte descarta o RCC na área urbana do município ou nas 

margens da rodovia Caetité-Igaporã (BR 430) ou rodovia Caetité-Maniaçu (BA 122), 

como mostra a Figura 327. 

Figura 327 - RCC dispostos em vias públicas – Caetité/BA 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A produção de resíduos de construção civil em Caetité foi estimada de acordo com dados 

na literatura, pois não são de fácil mensuração e não há registro da quantidade coletada 

diariamente ou mensalmente. Segundo Pintos (1999) apud Silva Filho (2005), os 

municípios Brasileiros produzem de 0,63 a 1,81 kg/hab.dia de RCC, em média (SEDUR, 

2018). 

A produção de RCC atualmente é um indicador das atividades econômicas do município, 

e no caso de Caetité adotou-se o valor mínimo, 0,63 kg/hab.dia. Na estimativa, 

considerou-se como população atendida, a população urbana estimada para 2019 e peso 

específico determinado em campo pelo estudo da SEDUR (2012) de 1.403,23 Kg/m³. Os 

resultados obtidos estão presentados na Tabela 185. 

Tabela 185 - Produção de RCC em Caetité/BA 

População 
atendida  

(hab.) 

Per capita  
(kg/hab.dia) 

Massa produzida  
(kg/dia) 

Massa 
volumétrica 

(Kg/m³) 

Volume 
produzido 
(m³/dia) 

30.518 0,63 19.226 1.403,23 13,70 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Portanto, com base em estimativa são produzidos quase 14,0m³ de resíduos da 

construção civil na área urbana de Caetité. A falta de controle e de dados sobre a 
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frequência e volume de resíduos coletados no município dificultam um diagnóstico mais 

preciso quanto à geração desse material. Dessa forma, se faz necessário um maior 

acompanhamento por parte do Poder Público, prestador do serviço, quanto ao manejo 

de RCC. 

A Figura 328 apresenta a localização do vazadouro a céu aberto utilizado como destino 

final de resíduos de contrução civil (entulho) e as áreas com descarte irregular desse 

resíduo na zona urbana da sede municipal de Caetité. 
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Figura 328 – Destino final de RCC (vazadouro a céu aberto), no Alto do Brás, e áreas de descarte irregular de resíduos de construção e demolição na zona 
urbana de Caetité/BA 

 
      Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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8.5.3.2.2 Resíduos dos serviços de saneamento básico 

De acordo com a definição do Manual de Orientação de Planos de Gestão de Resíduos 

Sólidos do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), define-se Resíduos Sólidos dos 

Serviços de Saneamento Básico, como: 

Os resíduos gerados em atividades relacionadas às seguintes 
modalidades do saneamento básico: tratamento de água e de esgoto, 
manutenção dos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais. Os 
resíduos são resultantes dos processos aplicados em Estações de 
Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), 
ambos envolvendo carga orgânica, e resíduos dos sistemas de 
drenagem, com predominância de material inerte proveniente 
principalmente do desassoreamento de cursos d’água (MMA, 2012). 

Não há dúvida de que o tratamento de água e o de esgoto contribuem para a qualidade 

de vida e para a saúde da população. Contudo, se os resíduos gerados durante o 

processo não forem também tratados, provocam impactos ambientais, como a 

contaminação do solo e dos corpos d’água, que por sua vez, trazem consequências ao 

meio ambiente e ao ser humano, que é completamente dependente das riquezas 

naturais. 

Ressaltando que de todos os resíduos produzidos, seja numa ETA ou numa ETE, o lodo, é 

aquele que merece atenção especial, visto que neste estão concentradas todas as 

substâncias com potencial de poluição.  

O lodo originado do tratamento de água consiste de partículas contidas na água, tais 

como: a) microrganismos, b) sólidos orgânicos e não orgânicos e c) sólidos do próprio 

coagulante e de outros produtos utilizados para tratar a água. As características 

químicas e físicas do lodo estão relacionadas com as características da água do 

manancial, com os produtos químicos utilizados e com o modo como a coagulação 

ocorre. A proteção dos mananciais é fundamental para melhorar a qualidade da água 

que será tratada e também para diminuição do lodo gerado durante o tratamento 

(RECESA, 2008). Este pode ser incorporado em massas para cerâmica vermelha, 

conforme pesquisas já realizadas. 

O lodo gerado durante o tratamento do esgoto doméstico tem características diferentes 

dos gerados nas ETA. Enquanto no tratamento de água normalmente se utilizam 
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produtos químicos, no tratamento de esgoto doméstico o processo é realizado 

biologicamente, logo dependendo do tipo de técnica utilizada para tratar o esgoto, a 

concentração do lodo (biomassa mais matéria orgânica remanescente) é mais elevada 

do que a concentração do próprio esgoto bruto (RECESA, 2008). Portanto, é necessário 

um tratamento adequado, que pode ocorrer por meio de quatro etapas (adensamento, 

estabilização, desidratação e higienização) para posteriormente fazer a destinação final 

em aterro sanitário ou aplicação no solo para melhorar o seu condicionamento, 

ressaltando que esta última deve ocorrer mediante a adoção dos devidos cuidados 

baseados em estudos consolidados. 

Em Caetité a ETE nunca entrou em operação, e não é realizado serviço de limpeza de 

fossa rudimentar e de tanques sépticos. No entanto, alguns banheiros públicos de praças 

da sede municipal necessitam de manutenção por meio do caminhão limpa fossa para 

esvaziamento da fossa. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos não soube informar 

onde a empresa contratada para a execução deste serviço descarta os efluentes 

coletados. Sendo assim, as únicas unidades de tratamento que geram resíduos sólidos de 

saneamento é a ETA da sede municipal. Nessa unidade de tratamento, o lodo acumulado 

nos filtros é retirado durante o processo de lavagem, e encaminhado para um leito de 

secagem. No entanto, após secagem, o mesmo é descartado no solo nas imediações da 

unidade de tratamento (Figura 329), que se configura como um potencial agente 

poluidor. 
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Figura 329 – Resíduos do serviço de tratamento de água da ETA Caetité, descartados no solo após 
maturação em leito de secagem 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Cabe salientar que a ETA do SIAA do Algodão, em Julião/Malhada, e a ETA Ceraíma, em 

Guanambi, operadas pela Embasa, também não possuem tratamento para os resíduos 

gerados e o lodo é descartado nas suas imediações. Essas ETAs integram os sistemas de 

abastecimento da sede municipal e dos distritos de Maniaçu e Pajeú do Vento. 

Os recipientes e embalagens dos produtos químicos utilizados na ETA Caetité e Caixa de 

Reunião do SAA de Brejinho das Ametistas, onde ocorre desinfecção e fluoretação, são 

encaminhados para a coleta convencional regular juntos aos demais resíduos com 

caraterísticas domésticas. Segundo a Embasa (2020), em 2019, foram utilizados nos 

sistemas de abastecimento de água do município cerca de 1.864 kg de sulfato de 

alumínio líquido; 2.763 kg de dicloro e 146 kg de ácido fluossilícico no processo de 

tratamento de água na ETA da Sede de Caetité (Figura 330), como as outras estações de 

tratamento não enviam resíduos e embalagens dos produtos químicos utilizados no 

processo para o município de Caetité, os quantitativos gerados não foram computados. 

Conforme a Tabela 186, é possível estimar a quantidade de material gerado de acordo 

com a capacidade das embalagens dos produtos químicos. 
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Tabela 186- Estimativa da quantidade de resíduos gerados por embalagens de produtos químicos 
na ETA da Sede de Caetité e Brejinho das Ametistas 

Produto 

químico 

Forma de 

acondicionamento 

Quantidade de 

produto químico 

por embalagem 

(Kg/embalagem) 

Quantidade de 

produto químico 

utilizado 

(kg/ano) 

Estimativa da 

quantidade de 

resíduo gerado 

(Embalagem/ano) 

Sulfato de 

Alumínio 
Embalagem plástica 30 1.864 62 

Ácido 

Fluossilícico 
Bombona plástica 30 2.763 92 

Dicloro Bombona plástica 50 146 3 

Total 110 4.773 157 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

 

Figura 330- Produtos Químicos para tratamento de água da ETA da Sede de Caetité 

 
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A limpeza das galerias e canais de drenagem ocorre de acordo com a demanda, 

normalmente em períodos de chuva quando uma maior quantidade de resíduos e 

sedimentos são arrastados. Durante o serviço são removidos areia e resíduos sólidos de 

canais e bueiros pela equipe de limpeza urbana do Setor de Limpeza Pública, que são 

transportados pelo caminhão basculante e encaminhados ao vazadouro a céu aberto. 

Não foi possível quantificar esse tipo de resíduo. 

8.5.3.2.3 Resíduos de serviço de saúde 

Os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS) são definidos pela Lei Nacional nº 

12.305/2010, que institui a PNRS, como sendo “os gerados nos serviços de saúde, 
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conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS” (BRASIL, 2010). 

De acordo com a Resolução Conama nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde e com a Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222/2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços 

de saúde, os geradores de RSS são definidos, como: 

Art 2º 

§ 1º [...] todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a 
atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 
domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, 
funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento 
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; 
drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimentos de 
ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; 
distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores 
de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de 
atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de piercing e 
tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins (ANVISA, 
2018). 

A RDC nº 222/2018 da Anvisa classifica os resíduos de serviços de saúde em cinco 

grupos, conforme disposto no Quadro 71. 

Quadro 71 - Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde – RDC 222/2018 - ANVISA 
Grupo Caracterização 

Grupo A - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem 
apresentar risco de infecção. 

A1 

- Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de 
produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de 
micro-organismos vivos, atenuados ou inativos; meios de cultura e 
instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de 
culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. 
- Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à 
saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação 
biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância 
epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente 
que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 
transmissão seja desconhecido.  
- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas 
por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade 
vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta.  
- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 
corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 
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Grupo Caracterização 

A2 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 
animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 
microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou 
não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

A3 

- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação 
sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 
25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não 
tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo 
paciente ou seus familiares. 

A4 

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. 
- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante 
de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.  
- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, 
urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem 
sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem 
relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo 
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com 
suspeita de contaminação com príons. 
- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura 
ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. 
- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, 
que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 
- Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros 
resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 
anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica. 
- Cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 
provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação 
com inoculação de microrganismos. 
- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 

Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de 
casos suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais 
resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou 
confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta 
infectividade para príons. 
- Tecidos de alta infectividade para príons são aqueles assim definidos em 
documentos oficiais pelos órgãos sanitários competentes. 

Grupo B - Resíduos 
contendo Resíduos 
contendo produtos 

químicos que apresentam 
periculosidade à saúde 

pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de 

suas características de 
inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, 
toxicidade, 

carcinogenicidade, 
teratogenicidade, 
mutagenicidade e 

quantidade. 

- Produtos farmacêuticos  
- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo 
metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 
contaminados por estes. 
- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 
- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises 
clínicas. 
- Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, corrosivos, inflamáveis 
e reativos 
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Grupo Caracterização 
Grupo C- Qualquer 

material que contenha 
radionuclídeo em 

quantidade superior aos 
níveis de dispensa 

especificados em norma 
da CNEN e para os quais a 
reutilização é imprópria 

ou não prevista. 

- Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório 
de pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, 
serviço de medicina nuclear e radioterapia, segundo Resolução da CNEN e 
Plano de Proteção Radiológica aprovado para a instalação radiativa. 

Grupo D - Resíduos que 
não apresentam risco 
biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao 
meio ambiente, podendo 

ser equiparados aos 
resíduos domiciliares. 

- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças 
descartáveis de vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar 
de paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, 
luvas de procedimentos que não entraram em contato com sangue ou 
líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e outros 
similares não classificados como A1. 
- Sobras de alimentos e do preparo de alimentos. 
- Resto alimentar de refeitório.  
- Resíduos provenientes das áreas administrativas. 
- Resíduos de varrição, flores, podas e jardins. 
- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 
- Forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado. 
- Resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica 
associada. 
- Pelos de animais. 

Grupo E 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 
ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os 
utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 
sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

Fonte: ANVISA, 2018. 

De acordo com a RDC nº 222/2018 da Anvisa, os resíduos de serviços de saúde devem 

ter sua identificação nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de coleta interna e 

externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de armazenamento, 

em local de visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, 

atendendo aos parâmetros referenciados na ABNT NBR 7.500/2013, que trata sobre a 

identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de 

produtos. 

Visando o manejo adequado dos Resíduos dos Serviços de Saúde, a RDC n° 222/2018 da 

Anvisa e a Resolução Conama n° 358/2005 reforçam a obrigatoriedade da elaboração e 

implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) a 

todo gerador de RSS. 

Os estabelecimentos que geram resíduos de serviços de saúde em Caetité, podem ser 

vistos no Quadro 72, todos são fontes geradoras de resíduos perigosos. 
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Quadro 72- Unidades de Atenção Básica – Caetité/BA 

Identificação Endereço Distrito 

USF José Silveira Rocha Bairro Nossa Sra. da Paz - S/N  

Sede 

UBS Dr. Woquiton Fernandes Teixeira Avenida Olimar Oliveira, SN Pedro Cruz 

Centro de Saúde de Caetité Rua Rui Barbosa, Centro 

USF de Santa Luzia Praça da Matriz, Povoado de Santa Luzia 

Unidade de Pronto Atendimento de Caetité Centro Admnistrativo – Bairro Prisco Viana 

Hospital do Câncer (UNACON) de Caetité  Bairro Rancho Alegre, SN 

Hospital Geral Fundação José Silveira 

Unidade  

Pç. Leovigildo Rodrigues de Matos, Nº 08, 

Centro  

Fundação Hospitalar Senhora Santana de 

Caetité 
Rua Quintino Bocaiúva, SN Centro 

USF de Maniaçu Praça da Igreja, SN Maniaçu 

Maniaçu 

USF de Juazeiro Povoado de Juazeiro, Zona Rural 

USF de Caldeiras Distrito de Caldeiras, Centro Caldeiras 

USF Deoclides Fernandes Distrito de Brejinho das Ametistas 
Brejinho das 

Ametistas 

USF Vereador Cézar Ladeia Rua Augusto Ladeia, SN Pajeú do Vento 
Pajeú do 

Vento 
USF Florisvaldo Rodrigues Soares Comunidade de Aroeiras, Zona Rural 

Fonte: MOPS, 2020. 

Os resíduos de saúde, considerados perigosos e dentro da Classe I, de acordo com ABNT 

NBR 10.004/2004, que trata sobre a classificação de resíduos sólidos, devem ser 

acondicionadas separadamente de acordo com as normas de vigilância. 

Os resíduos perfurantes e os frascos de vidro provenientes da embalagem de vacina e 

medicamentos gerados nas unidades de saúde do município são acondicionados em 

caixa de papelão, estando de acordo com as referidas normas. Os perfurantes são 

dispostos em caixas amarelas (Figura 331) e, quando estão preenchidas, as caixas são 

fechadas e acondicionadas em bombonas até a realização da coleta, que ocorre uma vez 

por semana. 
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Figura 331 - Acondicionamento de perfurantes na Unidade Hospitalar de Caetité 

  
Fonte: Conder, 2014. 

Apesar da Figura 331 ter sido do ano de 2014, a forma de acondicionamento permanece 

a mesma. O acesso a unidade para atualização da imagem retratada, e especificamente 

no setor de armazenamento temporário dos resíduos, não foi possível em função da 

pandemia do Sars-CoV-2, causador da Covid-19, uma vez que esta unidade hospitalar 

atende pacientes infectados pelo novo coronavírus. 

A coleta, transporte e destinação final dos resíduos das unidades municipais do serviço 

de saúde é realizada pela RETEC - Tecnologia em Resíduos Eireli, CNPJ 

02.524.491/0001-03, empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 028/21PE. Conforme 

o Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2021, a empresa será responsável pela 

coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de 

saúde, Classe 1, Grupo A, Grupo B e Grupo E, com veículos devidamente licenciados, 

atendendo as normas técnicas e disposições da legislação ambiental e da Fepam-RS, 

através da LO (Licença Operacional). As coletas deversão ser efetuadas quinzenalmente, 

junto as Unidades de Saúde do Município, bem como PSFs e Pronto Atendimento 

Municipal. O valor mensal será de R$ 8.500 (oito mil e quinhentos reais). 

No Hospital e Maternidade Senhora Santana de Caetité (Fundação Hospitalar), a coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos do serviço público de saúde é realizado pela 

empresa STERECYCLE Gestão Ambiental Ltda., 01.568.077/0011-05, com sede na Via de 

Penetração A, s/n, Lote 04, CIA Sul, Centro Industrial de Aratu, no município de Simões 
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Filho. A coleta é realizada com um caminhão baú certificado de acordo com as normas 

supracitadas. 

A empresa tem como principais atividades os serviços mencionados de coleta, 

transporte e destinação final de resíduos perigoso se não perigosos. O tratamento dos 

resíduos de saúde coletados no município ocorre por meio da incineração e a disposição 

final é em aterro sanitário. 

A Unidade de Tratamento Térmico de Resíduos Industriais e de Saúde (Grupos A, B e E) 

da empresa é composta de um incinerador com capacidade para processar 60 t/mês, 

uma autoclave com capacidade para tratar 400 t/mês de resíduos de saúde Classes A e E, 

associado a um galpão com área de 243,8 m², com finalidade de armazenagem 

temporária de resíduos perigosos. 

A STERECYCLE é licenciada pelo Inema (Portaria nº 14.843/2017) para realizar 

transporte de resíduos e/ou produtos perigosos e de saúde e disposição final por meio 

de tratamento térmico. A licença, emitida em setembro de 2017 e válida até setembro de 

2021, regulariza a empresa a prestar tais serviços mediante as principais condicionantes 

listadas a seguir: 

Manter os arquivos eletrônicos das medições e registros do monitoramento contínuo 

das emissões atmosféricas para CO, NO, NO2, NOx e 502. Manter essas informações 

disponíveis para as auditorias/fiscalizações realizadas pelo INEMA; 

I. Realizar medições isocinéticas das emissões atmosféricas da 

chaminé do incinerador dos seguintes parâmetros e frequências: 

Material Particulado Total (MP), Compostos clorados inorgânicos 

medidos como AHCL, compostos fluorados inorgânicos medidos 

como HF, BTEX, óxidos de enxofre (50x) medidos como 502, óxidos 

de nitrogênio (NOx) medidos como NO2, frequência semestral; 

dioxinas e furanos, frequência anual; e poluentes orgânicos 

persistentes, frequência anual. Os relatórios desses 

monitoramentos deverão ser encaminhados para o INEMA no 

semestre seguinte ao da realização das medições. Os limites máximos 

de emissão desses poluentes atmosféricos deverão ser os estabelecidos 

na Resolução Conama n9316/2002 que dispõe sobre procedimentos 

e critérios para o funcionamento de sistemas de travamento térmico 

de resíduos. Frequência: semestral; 

II. Encaminhar todas as correntes de efluente líquidos domésticos e 

industriais para tratamento na ETE. O chorume formado na área de 
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descarga dos resíduos tratados na autoclave deverá também ser 

encaminhado para a ETE ou para tratamento adequado; 

III. VII. Elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) conforme determina o Decreto n2 11.235/08 que 

regulamenta a Lei n2 10.431/06. O relatório sobre a movimentação 

dos resíduos recebidos e gerados deverá ser encaminhado para o 

INEMA. Os comprovantes de recebimento e destinação final dos 

resíduos deverão ser arquivados, mantendo disponíveis para 

fiscalização do INEMA. Frequência: semestral; 

IV. Coletar e transportar os resíduos para a unidade de tratamento, 
apenas com transportadoras licenciadas junto ao INEMA; 

V. Elaborar e submeter à apreciação do INEMA plano de teste de 

queima, sempre que ocorrer variação significativa na caracterização 

físico-química do resíduo a ser tratado; 

VI. Operar, quando em plena carga, as câmaras de incineração e de pós-

queima respectivamente com temperaturas mínimas 800 e 1000°C e 

com tempo de permanência mínimo de 2 segundos na pós-queima, 

interrompendo a alimentação do forno caso a operação saia destas 

condições; 

Segundo informações da administração da Fundação Hospitalar Senhora Santana, a 

empresa STERECYCLE Gestão Ambiental recolhe, em média, cerca de 4 (quatro) 

bombonas, com capacidade de 200 litros/cada, todas as quintas-feiras na unidade 

hospitalar. O armazenamento temporário ocorre em ambiente exclusivo para 

segregação de resíduos: em um portão com acesso à rua estão os resíduos comuns, 

recolhidos pela limpeza pública, e em outro portão, também com acesso para a rua, 

estão os resíduos de saúde (biológicos, perfurocortantes etc.) recolhidos pela 

STERECYCLE. 

Foi feita uma estimativa da geração de RSS do tipo infectante e perfurocortante 

produzida nos estabelecimentos de saúde de Caetité. Para isso, adotou-se a taxa de 

geração de 0,005 kg/hab.dia, recomendada pelo International Council do Local 

Environmental Initiatives – Iclei (2012). O peso específico verificado em campo no 

Município de Caetité pela SEDUR (2012) foi de 30,55 kg/m³ para resíduos de saúde do 

tipo infectante e de 59,51 kg/m³ para perfurocortante. Como a amostra utilizada neste 

estudo se concentrou em duas unidades de saúde da família e na unidade de pronto 

atendimento, por segurança, adotou-se o peso específico definido por Costa (2007) para 

este tipo de resíduo como sendo de 245,4 kg/m³. A Tabela 187 apresenta os resultados 

encontrados com base na população de Caetité.  
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Tabela 187 - Produção estimada de RSS em Caetité/BA 

População Atendida 
pelo SLU (hab.) 

Média per capita 
(Kg/hab.dia) 

Massa total 
estimada (Kg/dia) 

Peso Específico 
(kg/m³) 

Volume 
produzido 
(m³/dia) 

30.518 0,005 152,6 245,4 0,62 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.5.3.2.4 Resíduos de óleos comestíveis 

Os resíduos de óleos são gerados no processo de preparo de alimentos. Proveem das 

fábricas de produtos alimentícios, do comércio especializado (restaurantes, bares e 

congêneres) e também de domicílios. Mesmo que os volumes gerados sejam 

considerados, trata-se de resíduos preocupantes pelos impactos que provocam nas 

redes de esgotamento sanitário e em cursos d’água. Apesar de não serem sólidos, 

costumeiramente vêm sendo geridos em conjunto com os resíduos sólidos em geral 

(MMA, 2012). 

Recomenda-se que após utlização, os óleos seja armazenados em garrafas pets e 

coletados separadamentes, com destino ao reaproveitamento ou reciclagem, como 

fabricação de sabão. No entanto, não existe a prática de separação e coleta diferenciada 

para óleo de cozinha, nem tampouco ações para reaproveitamento desse resíduo no 

território do município de Caetité. Dessa forma, todo o descarte do óleo usado no 

consumo doméstico das residências e até mesmo dos comércios relacionados à 

alimentação, é realizado de maneira inadequada junto ao esgoto doméstico, e acaba por 

contaminar os corpos hídricos receptores que margeiam a sede municipal. 

Quando lançado na rede de esgoto doméstico, que no caso de Caetité, se trata de sistema 

misto na maior parte da rede existente, o óleo usado causa entupimento de caixas de 

passagem e rede coletora e canais de drenagem. Além disso, por não haver estação de 

tratamento, o esgoto carregando óleos é lançando bruto nos corpos receptores. 

A prática de descartar o óleo da cozinha no sistema de esgoto ainda acontece devido a 

falta de informação da população quanto aos prejuízos que esse resíduo causa no meio 

ambiente. Contudo, de nada adianta o acondicionamento separado desse resíduos nas 

casas, se não existir coleta diferenciada e iniciativas de reaproveitamento. 
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8.5.3.2.5 Resíduos industriais 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010), em seu artigo 13, define Resíduos 

Sólidos Industriais (RSI), quanto a sua origem, como aqueles que são gerados em 

processos produtivos e instalações industriais. 

Na Resolução Conama nº 313, de 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre o inventário 

nacional de resíduos sólidos industriais, entende-se que esse tipo de resíduo sólido é: 

Resultante de atividades industriais e que se encontre nos estados 
sólido, semissólido, gasoso - quando contido, e líquido – cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgoto ou em corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 
tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição (CONAMA, 2002). 

Essa resolução foi criada devido a necessidade de realização do inventário para a 

viabilidade da elaboração de diretrizes que possibilitem o controle de resíduos 

industriais no país. Segundo essa Resolução, o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

Industriais é um banco de informações que as indústrias têm sobre a sua geração, 

características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, 

recuperação e disposição final de resíduos sólidos. 

A partir das diretrizes fixadas na Resolução Conama nº 313/2002, as empresas 

passaram a ser obrigadas, em um prazo de 60 dias, a partir da publicação da Resolução, 

a manter registros mensais nas unidades, dos dados da geração e destinação dos 

resíduos gerados para coleta de informações com a finalidade do preenchimento do 

inventário. 

Já o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pela Norma Regulamentadora (NR) nº 

25/2011 de Resíduos Industriais, dá ênfase à saúde, como um todo, dos trabalhadores 

que são envolvidos com esse tipo de resíduo, por meio de medidas de prevenção e 

destino final adequado. 

Segundo a NR nº 25/2011, os resíduos industriais são considerados como sendo aqueles 

gerados de processos industriais, em forma sólida, líquida ou gasosa ou até mesmo a 
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mistura dessas formas, nos quais suas características físicas, químicas ou 

microbiológicas não os caracterizem como resíduos domésticos. 

No município de Caetité foram identificadas fábricas de artefatos cerâmicos, indústrias 

de confecção de roupas, complexo eólico e empresas de mineração. Os resíduos de 

mineração serão abordados no item 8.5.3.2.6. 

A. Fábricas de Artefatos Cerâmicos 

Devido as características do solo da região com disponibilidade de argila em boa 

quantidade o município dispões de várias fábricas de artefatos cerâmicos na zona 

urbana da sede municipal, ou em áreas adjacentes. São elas: Cerâmica Mundial (Figura 

332), Cerâmica Paraná, Cerâmica Santana, Cerâmica Caetité e Cerâmica Marquezão. 

Os principais resíduos produzidos pelas indústrias cerâmicas variam conforme sua 

origem e podem ser administrativos, peças defeituosas não aprovadas pelo controle de 

qualidade (com trincas, quebradas e queimadas) e as cinzas provenientes da queima de 

material lenhoso para produção das peças. Esses resíduos são classificados pela norma 

ABNT NBR 10004/2004, na classe II B, como sendo inertes e não perigosos. 

De acordo com Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as cerâmicas do município 

operam em sua maioria utilizando o forno câmara em substituição ao forno abóbada. O 

forno câmara, conhecido também como forno CEDAN, possui câmaras acopladas umas 

às outras, que facilitam a transferência e aproveitamento do calor e dos gases 

necessários para a combustão, reduzindo com isso o volume de lenha utilizado. Com 

isso, houve redução significativa das cinzas geradas. Os resíduos das peças defeituosas 

são reaproveitados no próprio processo produtivo, os resíduos administrativos são 

queimados nos fornos e as cinzas são utilizadas como adubo ou enterrados. Não é 

possível quantificar o volume gerado por esta atividade no município, visto a falta de 

controle por parte do poder público local. 
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Figura 332 – Cerâmica Mundial na zona urbana de Caetité/BA 

 
                           Fonte: Reprodução Google Picasa, 2017. 

B. Indústrias de Confecções de roupas 

Na área urbana da sede municipal de Caetité, existem indústrias de pequeno a grande 

porte de confecções de roupas. Os resíduos gerados são retalhos têxteis e peças de 

confecção defeituosas, além de bags, tubos de tecido, linhas e elásticos. Neste segmento 

estão as fábricas de confecções da Maluana, Sketch e Fortiori. 

De acordo com Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os resíduos sólidos gerados 

nesses estabelecimentos são encaminhados para reciclagem obedecendo aos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) apresentados. Por falta de equipe para 

fiscalização, os mesmos nem sempre são acompanhados quando a sua execução prática 

e não há dados disponíveis dos quantitativos gerados. 

A Figura 333 mostra a fábrica da Fortiori no Bairro Prisco Viana, um dos geradores de 

resíduos da sede municipal. 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

773 

Figura 333 –Instalações da Fortiori na sede municipal de Caetité/BA 

 
                      Fonte: Reprodução Facebook Fortiori, 2014. 

C. Indústrias do Complexo Eólico 

Conforme relatado no item 5.2.4, o município de Caetité integra uma zona de expansão 

do setor de produção de energia eólica, integrando um complexo eólico juntamente com 

outros municípios da região. 

Segundo Oliveira e Brito (2020) o Complexo Eólico do Alto Sertão apresenta-se como o 

maior complexo de energia eólica na América Latina, atuando na região de Caetité e em 

mais seis municípios da região, com capacidade total de produção de quase 1.100 

megawatts de energia.  

Os resíduos gerados pelas empresas eólicas podem ser desde resíduos administrativos 

(papel, papelão) e resíduos industriais comuns (embalagens, metais, peças plásticas, 

cabos e fios) até resíduos perigosos (filtros de óleo, latas de aerossol, graxa etc.). 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os resíduos sólidos 

gerados nesses estabelecimentos são encaminhados para reciclagem ou aterros 

regularizados, obedecendo aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

apresentados. Alguns resíduos são ainda enviados aos fabricantes pelo programa de 

logística reversa das empresas. 
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8.5.3.2.6 Resíduos de mineração 

Segundo a Lei Nacional nº 12.305/2010, os resíduos de mineração são os gerados na 

atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 

Os resíduos gerados em maior quantidade são os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os 

materiais retirados da cobertura ou das porções laterais de depósitos mineralizados 

pelo fato de não apresentarem concentração econômica no momento de extração. 

Podem também ser constituídos por materiais rochosos de composição diversa da rocha 

que encerra depósito. Os rejeitos são os resíduos provenientes do beneficiamento dos 

minerais, para redução de dimensões, incremento da pureza ou outra finalidade (MMA, 

2012). Segundo cadastro na Fieb (2020), as mineradoras em operação no município são 

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB, Bahia Mineração S.A. e LAMAR Mineração, 

Comércio e Exportação Ltda., que exploram minérios de urânio, ferro e ametista, 

respectivamente.  

Para efeito de conhecimento, a seguir é apresentada a definição de cada um dos tipos de 

processos minerários identificados no município, conforme informações da Agência 

Nacional de Mineração. 

✓ Licenciamento: é um regime de aproveitamento de substâncias minerais no qual 

é registrada, no DNPM, licença expedida em obediência a regulamentos 

administrativos locais, e que permite a extração de determinados bens minerais. 

✓ Requerimento de lavra: o requerimento da concessão de lavra é o próximo 

passo a ser tomado após a aprovação do relatório final de pesquisa, que marca o 

fim da etapa de autorização de pesquisa. Nessa fase, as reservas minerais já se 

encontram identificadas e caracterizadas, e busca-se uma autorização do 

Ministro de Minas e Energia para que se possa extrair, beneficiar e comercializar 

o bem mineral identificado na etapa anterior. 

✓ Autorização de pesquisa: é um regime de aproveitamento mineral em que são 

executados os trabalhos voltados à definição da jazida, sua avaliação e a 

determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico. 
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A seguir, no Quadro 73, encontram-se os processos ativos relacionados ao município, de 

acordo com a Agência Nacional de Mineração, de 2017 até 2020, sendo que, a maioria 

dos processos, estão enquadrados como Autorização de Pesquisa. 

Quadro 73- Processos e requerimentos ativos de Caetité/BA 

Processo Fase atual Titular Substância(s) Tipos de Uso 

871.802/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Mineradora Tabuleiro 

Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

871.403/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
WL Mineração Ltda. 

Me 
Minério de ferro Industrial 

870.829/2020 
Requerimento de 
Lavra Garimpeira 

Rodrigo Ribeiro da 
Silva 

Feldspato Industrial 

Quartzo Industrial 

870.504/2018 
Autorização de 

Pesquisa 

Riccardo Lorenzzo 
Carvalho Teixeira 

Canrobert 

Minério de manganês Industrial 

Ametista Gema 

872.220/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
GUIDONI Ornamental 

Rocks Ltda. 
Quartzito Revestimento 

871.120/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
GUIDONI Ornamental 

Rocks Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

871.119/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
GUIDONI Ornamental 

Rocks Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

871.118/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
GUIDONI Ornamental 

Rocks Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

871.117/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
GUIDONI Ornamental 

Rocks Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

871.469/2020 
Requerimento de 

Lavra 
Serrano Comercio De 

Pedras Eireli 
Ametista Gema 

871.915/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
Marcus Vinícius Silva 

Santos Me 

Areia Construção civil 

Quartzito Revestimento 

870.930/2019 
Autorização de 

Pesquisa 

Mundo Mil Trading 
Importação E 

Exportação Ltda. 
Minério de manganês Industrial 

871.268/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
Quebec Engenharia 

S/A 
Cascalho Construção civil 

871.256/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
Cortez Engenharia 

Ltda. 
Saibro Construção civil 

871.255/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
Cortez Engenharia 

Ltda. 
Saibro Construção civil 

871.372/2020 
Requerimento de 

Pesquisa 
WL Mineração Ltda. 

Me 

Minério de ferro Industrial 

Minério de manganês Industrial 

871.371/2020 
Requerimento de 

Pesquisa 
WL Mineração Ltda. 

Me 

Minério de ferro Industrial 

Minério de manganês Industrial 

870.010/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
Cerâmica Mundial 

Ltda. 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

871.086/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
Mineração Vale do Sol 

Ltda. Me 
Minério de manganês Industrial 
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Processo Fase atual Titular Substância(s) Tipos de Uso 

871.029/2017 Licenciamento 
Marcus Vinícius Silva 

Santos Me 
Areia Construção civil 

870.462/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
Goetze Lobato 
Engenharia S A 

Cascalho Construção civil 

870.436/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
Altemar Silvestre da 

Silva 
Minério de ouro Industrial 

871.041/2020 
Requerimento de 

Lavra 
Zeus Mineração Ltda. Manganês Não informado 

870.019/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Ulisses Bravin Sales Minério de ferro Industrial 

870.282/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
Tercon Construtora 

Ltda. Me 
Minério de manganês Industrial 

870.801/2020 
Requerimento de 

Pesquisa 
Adalberto Ribeiro 

Teles 
Quartzito Revestimento 

870.713/2020 
Requerimento de 

Pesquisa 
Robson Antônio 

Guimaraes 
Quartzito Revestimento 

870.055/2020 
Autorização de 

Pesquisa 
Anizia Cristina da Silva 

Malta 
Minério de ferro Industrial 

871.573/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Anizia Cristina da Silva 

Malta 
Minério de ferro Industrial 

870.030/2020 
Autorização de 

Pesquisa 

L L Representação E 
Exportação De 

Mineração Ltda. 
Minério de manganês Industrial 

871.610/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Dois A Engenharia E 

Tecnologia Ltda. 
Cascalho Construção civil 

870.396/2019 
Autorização de 

Pesquisa 

Jeribá Mineração de 
Pedras Ornamentais, 

Extração, Importação e 
Exportação Eireli 

Minério de ouro Industrial 

872.234/2017 
Autorização de 

Pesquisa 

R E 17 Mineração, 
Pesquisas Minerais e 
Participações Ltda. 

Grafita Industrial 

870.134/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
MV MINERAÇÃO 

EIRELI 
Minério de manganês Industrial 

870.429/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Mineração GMM Ltda. - 

Me 
Minério de ferro e 

manganês 
Industrial e 

Construção civil 

871.469/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
STELLARIUM Pedras e 

Revestimentos Ltda. 
Quartzito Revestimento 

871.384/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
STELLARIUM Pedras e 

Revestimentos Ltda. 
Granito Revestimento 

870.106/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Gold Stone Mineração 

Ltda. 
Gnaisse Revestimento 

870.694/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Pedra Cinza Mineração 

Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

870.687/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Pedra Cinza Mineração 

Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

870.686/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Pedra Cinza Mineração 

Ltda. 
Minério de ferro Industrial 
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Processo Fase atual Titular Substância(s) Tipos de Uso 

870.681/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Pedra Cinza Mineração 

Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

870.064/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Vale Do Paramirim 
Participações S.A 

Minério de ferro Industrial 

870.336/2019 
Autorização de 

Pesquisa 

Riccardo Lorenzzo 
Carvalho Teixeira 

Canrobert 

Minério de manganês 
Ametista 

Industrial 

Gema 

871.471/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Neuza Rebouças 
Chaves da Silva 

Quartzito Revestimento 

870.220/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Patrícia Mendes 

Teixeira 

Fosfato Fertilizantes 

Calcário Corretivo de solo 

871.306/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Neiman Pará Minerais 

e Metais Ltda. 
Minério de manganês Industrial 

871.382/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Neiman Pará Minerais 

e Metais Ltda. 
Minério de manganês Industrial 

871.381/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Neiman Pará Minerais 

e Metais Ltda. 
Minério de manganês Industrial 

871.723/2017 
Autorização de 

Pesquisa 

R E 17 Mineração, 
Pesquisas Minerais e 
Participações Ltda. 

Quartzito Revestimento 

872.017/2017 
Autorização de 

Pesquisa 

R E 17 Mineração, 
Pesquisas Minerais e 
Participações Ltda. 

Grafita Industrial 

872.057/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
Mata Nativa Comércio 

e Serviços Ltda. 
Quartzito Revestimento 

870.142/2020 
Requerimento de 

Lavra 

Cooperativa Mista 
Agropecuária e de 

Mineração de Brejinho 
das Ametistas 

Ametista Gema 

870.979/2019 
Requerimento de 

Pesquisa 
Granitos Maquigi Eireli 

Me 
Quartzito Revestimento 

870.913/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
Telmo Soares Pereira Minério de manganês Industrial 

870.073/2019 Licenciamento 
Carlito de Souza 

Junqueira Me 
Areia Construção civil 

871.297/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Altemar Silvestre da 

Silva 
Minério de ferro Industrial 

870.832/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Vale do Paramirim 
Participações S.A 

Minério de ferro Industrial 

870.698/2018 
Autorização de 

Pesquisa 

Antolini, Exportação, 
Importação e 

Mineração Ltda. 
Quartzito Revestimento 

870.357/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Vale do Paramirim 
Participações S.A 

Minério de ferro Industrial 

870.204/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Vale do Paramirim 
Participações S.A 

Minério de ferro Industrial 

870.203/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Vale do Paramirim 
Participações S.A 

Minério de ferro Industrial 
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Processo Fase atual Titular Substância(s) Tipos de Uso 

870.159/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Vale do Paramirim 
Participações S.A 

Minério de ferro Industrial 

870.112/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Vale do Paramirim 
Participações S.A 

Minério de ferro Industrial 

870.182/2019 
Autorização de 

Pesquisa 
Helmo Bagdá Gama Quartzito Revestimento 

870.624/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Valda Cardoso de 

Menezes 
Minério de manganês Industrial 

870.317/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Bahia Mineração S.A. Minério de ferro Industrial 

871.254/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Mineração Santa Inês 

Ltda. 
Quartzito Revestimento 

871.252/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Mineração Santa Inês 

Ltda. 
Quartzito Revestimento 

871.831/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Mineração Grajumar 

Ltda. 
Quartzito Revestimento 

871.526/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
Mineração Itapore 

Ltda. 
Granito Revestimento 

870.688/2019 
Requerimento de 

Pesquisa 
Pedra Cinza Mineração 

Ltda. 
Minério de ferro Industrial 

870.587/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
Ruben de Souza 

Pavuna 

Fosfato Fertilizantes 

Calcário Corretivo de solo 

870.269/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
Antônio de Souza Jorge Granito Revestimento 

870.283/2017 
Autorização de 

Pesquisa 
AMX Mineradora Ltda. 

Me 
Quartzito Revestimento 

870.008/2018 
Autorização de 

Pesquisa 
Valda Cardoso De 

Menezes 
Quartzito Revestimento 

870.240/2018 
Autorização de 

Pesquisa 

Bom Jardim 
Administradora de 
Participações Ltda. 

Grafita Industrial 

871.769/2018 
Requerimento de 

Pesquisa 
Amazonas 

Participações Eireli 
Minério de manganês Industrial 

872.048/2017 
Requerimento de 

Pesquisa 
Rocha Bahia 

Mineração Ltda. 
Quartzito Revestimento 

870.850/2017 
Requerimento de 

Pesquisa 
CONFER Construtora 

Fernandes Ltda. 
Quartzito Industrial 

872.206/2017 
Requerimento de 
Lavra Garimpeira 

Samuel Magno Lima 
Caires 

Quartzo Industrial 

871.157/2017 
Requerimento de 

Licenciamento 
Cerâmica Santana de 

Caetité Ltda. 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

870.648/2017 Licenciamento Adival Alves dos Anjos Argila 
Cerâmica 
vermelha 

Fonte: ANM, 2020. 

De acordo com Silva et al (2011), na atividade de mineração grandes volumes e massas 

de materiais são extraídos e movimentados, logo, a quantidade de resíduos gerados 
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depende do processo utilizado para a extração do minério, da concentração da 

substância mineral estocada na rocha matriz e da localização da jazida em relação à 

superfície. 

Atualmente, são duas as principais mineradoras atuantes no Município e que 

registraram suas atividades por meio de declaração e pagamento de Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), a INB – Indústrias Nucleares 

do Brasil e a Bahia Mineração. 

Vale salientar que de acordo com o Ipea (2012) as principais fontes de degradação nas 

atividades de mineração são a disposição inadequada de rejeitos decorrentes do 

processo de beneficiamento e a disposição de materiais do estéril ou inertes, não 

aproveitável, provenientes do decapeamento superficial da lavra. 

Ainda sob a perspectiva do Ipea (2012), os resíduos podem ser pilhas de rejeitos sólidos 

(minérios pobres, estéreis, rochas, sedimentos de cursos d’água e solos), as lamas de 

decantação de efluentes, entre outros. Bem como, deve-se atentar a disposição desses 

rejeitos que no Brasil, são geralmente utilizados reservatórios criados por diques ou 

barragens (naturais ou formadas pelo próprio rejeito). 

A. Indústrias Nucleares do Brasil 

A extração e beneficiamento do diuranato de amônio, executada pela estatal de 

economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, produz desde pilhas de 

rejeitos sólidos com estéril provenientes da cava a céu aberto até resíduos radioativos. 

Os resíduos radioativos, neste caso, se refere a todo equipamento utilizado nas fases de 

produção do Yellowcake e que passam a se tornar resíduo, como por exemplo os 

recipientes utilizados no entamboramento. A atividade possui licença ambiental 

expedida pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis e licenciamento nuclear junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN. 

Por se tratar de assuntos de interesse nacional, não há muitas informações acerca do 

que é feito com os resíduos radioativos no processo de entamboramento, sendo que a 

maioria destes são encaminhados junto com o material para beneficiamento e 

posteriormente alimentar a usina nuclear de Angra I e II. De acordo com a INB, a pilha de 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

780 

rejeitos possui material enclausurado proveniente do processo de lixiviação, mas, possui 

baixos teores de urânio e ácidos, que são utilizados no processo de lavagem química 

para extração do mineral. Os resíduos líquidos que forma o licor, após extração do 

diuranato de amônio (DUA), retornam ao processo para reaproveitamento segundo 

informações da empresa. 

Não é possível ter acesso às informações do quantitativo de resíduos gerados por ano: 

volume de rejeitos (estéril), resíduos de embalagens de ácido sulfúrico e outros 

produtos utilizados nos processos químicos para produção do concentrado de urânio e 

volume dos efluentes gerados no processo de produção do licor de urânio. 

A Figura 334 mostra imagem de satélite onde é possível observar a pilha de rejeitos de 

mineração (estéril) da INB. 
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Figura 334 –Pilha de Rejeitos de Mineração (estéril) da INB – Indústrias Nucleares do Brasil em Caetité/BA 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020, adaptado, Imagens: Google Earth e INB
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B. Bahia Mineração 

A BAMIN é uma mineradora em atividade que se dedica à extração, beneficiamento e 

comercialização de minério de ferro, a partir dos minerais hematita (teor de ferro de 

cerca de 65%) e itabirito. A BAMIN é uma mineradora brasileira, controlada pelo 

Eurasian Resources Group (ERG), grupo cujo maior acionista é o Governo da República 

do Cazaquistão. 

Oliveira e Brito (2020) salienta que o modelo “neoextrativista” de desenvolvimento em 

que pauta o projeto Pedra de Ferro em Caetité, se configura como gerador de 

desigualdades socioambientais, por reservar aos grupos socialmente vulneráveis do 

município a função de “receptáculo dos rejeitos produzidos por atividades que destinam 

aos grupos hegemônicos os proveitos do desenvolvimento” (COLETIVO DE 

PESQUISADORES DA DESIGUALDADE AMBIENTAL, 2012 Apud OLIVEIRA E BRITO, 

2020). 

Além de materiais estéreis ou inertes, não aproveitável, provenientes do decapeamento 

superficial da lavra, as atividades da Bamin resultarão ainda na construção de uma 

barragem de rejeitos (lama), oriunda do processo de beneficiamento do mineral a ser 

construída entre os municípios de Caetité e Pindaí. 

Ainda segundo Oliveira e Brito (2020), a barragem de rejeitos do projeto Pedra de Ferro 

terá capacidade de acumular 128 milhões de m³ de lama, volume superior as das 

barragens de Mariana (2x) e Brumadinho (10x), em que ocupará cerca de 454 hectares 

em Área de Preservação Permanente (APP) do riacho Pedra de Ferro. 

A apreensão com a construção da barragem de rejeitos tem gerado conflitos 

socioambientais, sobretudo com as populações rurais de entorno e da área diretamente 

afetada. 

8.5.3.2.7 Resíduos de serviços transporte 

Os Resíduos de Serviços de Transportes (RST) são aqueles gerados em portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira 

(BRASIL, 2010). 

Esses resíduos são diferenciados dos demais, de acordo com MMA (2012), por serem 

capazes de veicular certos tipos de doenças entre municípios, estados e países. 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos, no seu artigo 20º, dita que todos os 

responsáveis pelos terminais e outras instalações dos serviços de transporte estão 

sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

Segundo o MMA (2012), os tipos de resíduos mais comumente gerados nesse tipo de 

serviço são os orgânicos provenientes da lanchonete, sucatas e embalagens em geral; 

material de escritório, como os papéis, lâmpadas, pilhas e baterias, resíduos 

contaminados com óleo e resíduos da manutenção dos veículos. 

Os resíduos produzidos em Caetité que se encaixam nessa categoria são os provenientes 

do Terminal Rodoviário de Caetité (Figura 335). O acondicionamento desses resíduos é 

feito em lixeiras de capacidade de aproximadamente 50 litros, sem a segregação no 

terminal. Esses resíduos não são submetidos à coleta diferenciada, sendo recolhidos 

juntamente com os resíduos domiciliares e destinados ao vazadouro a céu aberto. 

Figura 335 –Terminal Rodoviário de Caetité/BA 

 
  Fonte: Reprodução Blog Foursquare, 2020. 

8.5.3.2.8 Resíduos agrossilvopastoris 

O Manual de Orientação para elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), define os resíduos agrossilvopastoris como:  

Resíduos que precisam ser analisados segundo suas características 
orgânicas ou inorgânicas. Dentre os de natureza orgânica deve-se 
considerar os resíduos de culturas perenes (café, banana, laranja, coco, 
etc.) e temporárias (cana, soja, milho, mandioca, feijão, etc.). Quanto às 
criações de animais, precisam ser consideradas as de bovinos, equinos, 
caprinos, ovinos, suínos, aves e outros, bem como os resíduos gerados 
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nos abatedouros e outras atividades agroindustriais. Também estão 
entre estes, os resíduos das atividades florestais (MMA, 2012). 

Portanto, conforme definição do Ministério do Meio Ambiente, os resíduos 

Agrossilvopastoris são aqueles gerados em atividades agrícolas e pecuária. 

A. Agricultura 

Os resíduos agroindustriais são divididos em orgânicos e inorgânicos, caracterizados 

como dejetos da criação de animais; resíduos associados a culturas da agroindústria, 

bem como da silvicultura; embalagens de agrotóxicos, fertilizantes e insumos. 

Os resíduos sólidos inorgânicos das atividades agrossilvopastoris são também resíduos 

sujeitos à logística reversa, e serão discutidos no item 8.5.3.3. Quanto aos resíduos 

orgânicos não é possível estimar a parcela dos resíduos orgânicos gerados nas 

atividades de cultivo e colheita da produção em campo, pois não foram encontrados 

estudos consistentes que permitam quantificá-la. Os únicos dados disponíveis foram a 

quantidade de hectares plantados e colhidos e a produção total – o que indica possíveis 

perdas de colheita –, e não os montantes totais dos resíduos provenientes da lavoura. 

Em 2019, de acordo com dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, foram 

plantados 3.034 hectares e colhidos também a mesma área, o que pode representar 

ausência de perdas na lavoura plantada durante o ano de 2019, com destaque para 

produção de banana, café, cana de açúcar, coco-da-baía, feijão, laranja, mandioca, 

maracujá, milho e sorgo. 

No Diagnóstico dos Resíduos Orgânicos do Setor Agrossilvopastoril e Agroindústrias 

Associadas publicado pelo Ipea (2012), foram apresentadas algumas culturas e os 

percentuais de resíduos sólidos gerados durante o processamento da agroindústria. 

Segundo o estudo, no processamento do milho em grãos, por exemplo, os resíduos 

gerados são compostos basicamente pelo sabugo e pela casca, o correspondente a 58% 

de sua massa. A Tabela 188 contém a fração de resíduo das principais culturas 

praticadas no Estado da Bahia. 

Tabela 188 - Participação de resíduos em relação à massa total da cultura - Brasil 

Cultura 
Fração correspondente aos 

resíduos 
Tipos de resíduos 

Soja (em grão) 73% Palha e vagem 
Milho (em grão) 58% Palha e sabugo, 
Cacau (em amêndoa) 38% Casca 
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Cultura 
Fração correspondente aos 

resíduos 
Tipos de resíduos 

Feijão (em grão) 53% Palha e vagem 
Coco-da-baía 60% Cascas 
Café (em grão) Total 50% Casca e polpa 
Cana-de-açúcar 30% Bagaço 

Fonte: Ipea, 2012. 

Para estimativa da geração de resíduos sólidos orgânicos relacionados à atividade 

agrícola no município Caetité, foram levantados dados da Produção Agrícola Municipal 

(PAM) por cultura, referente a 2019. No cálculo, considerou a fração de resíduos gerados 

correspondente a cada cultura sobre a quantidade produzida, conforme apresentados na 

Tabela 188. 

Vale ressaltar que grande parte das culturas não incluídas nesse cálculo da geração de 

resíduos são consumidas in natura e os resíduos são gerados pelos consumidores finais. 

Além disso, todo esse resíduo gerado ainda possui grande potencial de ser incorporado 

em outros processamentos. 

A Tabela 189 apresenta a estimativa da quantidade de resíduos gerados de acordo com 

as culturas produzidas em Caetité, quando há processamento antes da comercialização, 

totalizando 1.673,3 toneladas por ano. 

Tabela 189 - Estimativa da geração de resíduos sólidos da agricultura em 2019 – Caetité/BA 

Cultura 
Fração 

correspondente aos 
resíduos 

Qtd. Produzida 
(t/ano) 

Geração de 
resíduos (t/ano) 

Milho (em grão) 58% 130 75,4 

Cana-de-açúcar 30% 5.000 1.500 

Feijão (em grão) 53% 180 95,4 

Café (em grão) Total 50% 5 2,5 

Total 5.315 1.673,3 

Fonte: IBGE, 2019. 

Uma das formas de aproveitamento desses resíduos consiste em seu uso como fonte 

sustentável na geração de energia, especialmente nas agroindústrias associadas, com 

destaque para os resíduos de base seca e com baixo teor de umidade, como os 

provenientes da cana-de-açúcar, café, coco da baía, milho, feijão, etc. No entanto, no 

município de Caetité não foi verificada nenhuma dessas formas de aproveitamento deste 

tipo de resíduo. 

B. Pecuária 
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Dentre os principais resíduos orgânicos produzidos pelas criações de animais, 

destacam-se as excretas fecais e urinárias que são resíduos do metabolismo dos animais 

que são conhecidos como “estercos”. Quando as criações dos animais são extensivas 

(criadas livres no pasto) os impactos destes dejetos são menores, uma vez que há maior 

dispersão dos resíduos orgânicos contido nas excretas, porém quando as criações são 

intensivas (alojados em instalações especializadas), os impactos são significativos, com 

potencial poluidor do solo e água. 

Os dejetos animais são considerados resíduos sólidos, entretanto, muitas vezes nas 

criações intensivas, são transportados por água após lavagem do piso sendo 

direcionados para sistemas de tratamento de efluentes líquidos. 

A Tabela 190 apresenta a geração de dejetos por cabeça por dia para cada tipo de 

rebanho definidos por diversos estudos. 

Tabela 190 - Geração de dejetos (Kg/cabeça/dia) – fezes + urina 

Bovino(1) Bubalino (3) Equino(4) Suíno(5) Caprino(6) Ovino(7) Galináceos(8) 

39,5(2) 25 16,3 3,4 2,8 2,8 0,1 

(1) Média entre bovino de corte (30 a 35 Kg/dia) e de leite (45 a 48 Kg/dia) 

(2) http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONTAG01_48_168200511159.html 

(3) (5) e (6) http://bgsequipamentos.com.br/blog/calculo-de-producao-de-biogas-2/ 

(4) e (8) 
http://www.eumed.net/librosgratis/2010e/827/Modelos%20e%20funcionamento%20de%20los%20biodigestores.htm 

Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Para estimativa da geração de resíduos sólidos orgânicos em Caetité relacionados à 

atividade pecuária, foram levantados dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) por 

tipo de rebanho, referente a 2019. Dessa forma, obteve-se como massa geral uma 

estimativa total de 1.129.290 toneladas/dia de resíduos, como é apresentado na Tabela 

191. 

Tabela 191 - Efetivo de rebanho (cabeças) e estimativa de geração de resíduos, por tipo de 
rebanho no município Caetité em 2019 

Item Bovino Bubalino Equino 
Suíno 
(total) 

Caprino Ovino 
Galináceos 

(total) 
Total 

Rebanho 
(cabeça) 

26.503 - 1.890 10.772 480 1.620 91.102 132.367 

Geração 
Resíduos 
(kg/dia) 

1.046.868 - 30.807 36.625 1.344 4.536 9.110 1.129.290 

Fonte: IBGE/PPM, 2019 e Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
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Os dejetos produzidos pelos rebanhos animais, como o esterco e a urina tem grande 

importância na agricultura. Em alguns municípios, esse material vem sendo amplamente 

utilizado como adubo orgânico, como é o caso de Caetité. No entanto, esses desejetos 

também podem ser aproveitados na produção de biogás com biodigestores, que resulta 

do processo anaeróbio da decomposição destes dejetos, gerando o gás metano (CH4), a 

ser utilizado na geração de energia elétrica que pode inclusive ser consumida no próprio 

processo produtivo (ALAGOAS, 2016). 

8.5.3.2.9 Resíduos cemiteriais 

A Lei Estadual nº 12.932, de 07 de janeiro de 2014, que institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (PERS), classifica em seu artigo 12, inciso I, os resíduos cemiteriais 

como sendo aqueles gerados nos cemitérios, subdivididos em humanos e não humanos, 

resultantes da exumação dos corpos e da limpeza e manutenção periódica dos 

cemitérios. 

O MMA (2012) salienta que parte deles se sobrepõe a outros tipos de resíduos. É o caso, 

por exemplo, dos resíduos de construção e reforma de túmulos e da infraestrutura, dos 

resíduos secos e dos resíduos verdes dos arranjos florais e similares, e dos resíduos de 

madeira provenientes dos esquifes. Os resíduos da decomposição de corpos (ossos e 

outros) provenientes do processo de exumação são específicos deste tipo de instalação. 

Assim, face a essas observações, Castro e Schalch (2016) propõem-se a seguinte 

classificação dos resíduos gerados em cemitérios: 

✓ Grupo I - provenientes da decomposição de corpos sepultados, e que apresentam 

potencial de geração de necrochorume uma vez sepultados; 

✓ Grupo II - não degradáveis como os do grupo I: roupas, restos de caixões, que 

podem apresentar potencial de contaminação na área do aterro onde são 

dispostos; 

✓ Grupo III - equiparáveis a resíduos sólidos urbanos: resíduos recicláveis 

(resíduos plásticos, como flores artificiais, vasos, embalagens diversas) ou 

compostáveis, gerados nas atividades de limpeza urbana, como varrição (folhas e 

flores naturais) e poda de árvores; 

✓ Grupo IV - equiparáveis aos RCC: resíduos resultantes de obras em sepulturas, 

jazigos e estruturas semelhantes. 
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No município de Caetité conforme sinalizado no item 4.7.5 existem 02 cemitérios na 

sede municipal e 1 cemitério em cada sede dos demais distritos, totalizando 6 cemitérios 

públicos. Estes cemitérios públicos são geridos pelo Poder Público Municipal por meio 

do setor de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

O setor responsável pela administração e manutenção dos cemitérios não informou a 

quantidade de resíduos cemiteriais produzidos por cada equipamento, nem a frequência 

de realização dos serviços de limpeza, salienta-se que não há no município a prática de 

exumação de corpos. Contudo, como se sabe da inexistência de forma de destinação 

adequada para os resíduos diversos no município, pode-se concluir que os resíduos 

provenientes dos cemitérios são destinados ao vazadouro a céu aberto. 

Na sede municipal há 3 funcionários em cada um dos cemitérios, enquanto que nos 

cemitérios dos distritos de Maniaçu, Pajeú do Vento, Brejinho das Ametistas e Caldeiras 

não há servidores exclusivos. A limpeza e manutenção destes, ficam a cargo das equipes 

de capina, roçagem e serviços congêneres que, além dos cemitérios, atuam também em 

outras atividades na zona urbana de cada distrito. 

No que tange aos resíduos dos restos de receptáculos, roupas e outros, além dos 

adereços mortuários, foi informado pelo poder público que tais serviços não são 

realizados. Da mesma forma, não é realizada a exumação dos corpos, ou seja, processo 

pelo qual os restos mortais são retirados dos seus respectivos jazigos ou gavetas 

mortuárias. 

Cabe salientar que além dos resíduos sólidos, o grande problema dos cemitérios é a 

geração do necrochorume, líquido resultante da decomposição dos corpos, que possui 

um grande potencial de contaminação do solo e águas subterrâneas, em virtude da 

presença de microrganismos patogênicos (bactérias e vírus) originalmente presentes 

nos corpos sepultados. 

Levando-se em consideração a falta de informações referentes aos resíduos gerados 

nesse tipo de instalação, se mostra imprescindível a realização de um estudo que vise a 

apuração de informações como, por exemplo, a rotina de limpeza dos túmulos, a 

quantidade de resíduos gerados, assim como a destinação dos mesmos. 
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De acordo com o Decreto nº 11.301/1996 de Salvador (capital do Estado), a utilização 

da sepultura ou gaveta é pelo prazo fixo de 3 anos e 6 meses e uma vez finalizado, o 

responsável pelo falecido deverá providenciar a remoção dos restos mortais do cadáver 

(exumação do corpo) e de todos os materiais encontrados no local de sepultamento. 

De acordo com o Datasus (2021), entre 2010 e 2019 houve um total de 2.900 óbitos no 

município de Caetité, como mostra a Tabela 192. Isso corresponde, em média, a 

aproximadamente, 290 óbitos por ano, ou seja, entre 24 e 25 falecimentos por mês. 

Tabela 192 – Número de óbitos por ano em Caetité/BA 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Mortes 259 295 301 267 295 283 294 290 294 322 2.900 

Fonte: Datasus, 2021. 

Considerando a média mensal de óbitos e que o procedimento de exumação dos corpos 

em tese deveria acontecer a cada 6 meses – atendendo aos óbitos ocorridos 3 anos e 6 

meses antes da data do serviço – seriam retiradas as ossadas e pertences de 144 a 150 

falecidos a cada semestre. 

Por fim, é importante ressaltar ainda que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

através da Resolução nº 335/2003, estabelece diversas regras que balizam o processo 

de licenciamento ambiental de cemitérios. Dentre as regras pode-se citar a destinação 

ambientalmente e sanitariamente adequada dos resíduos sólidos não humanos 

provenientes da exumação, assim como a existência de um Plano de Encerramento da 

unidade. A Resolução nº 335/2003 prevê ainda a possibilidade de ser realizada a 

reinumação, ou seja, reintroduzir a pessoa falecida ou seus restos mortais, após a 

exumação, na mesma sepultura ou em outra.  

8.5.3.3 Manejo dos 

Resíduos sujeitos a 

logística reversa - 

responsabilidade 

compartilhada 

De acordo com Lei Nacional nº 12.305/2010, a logística reversa é caracterizada por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 

dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
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outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. A Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 33, estabelece que: 

Art. 33 - São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2010). 

O Quadro 74 apresenta-se os estabelecimentos existentes em Caetité que estariam 

sujeitos aos sistemas de logística reversa. 

Quadro 74 - Geradores sujeitos a sistema de Logística Reversa em Caetité/BA 

Geradores sujeitos a Sistema de Logística Reversa 
(art. 33 da Lei nº 12.305/2010) 

Estabelecimentos 
existentes no munícipio 

Localização 

Fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e 
embalagens 

Comércio e produtos 
agropecuários (2) 

Sede Municipal 

Fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes de pilhas e baterias 

Mercados (38),  

Sede Municipal 
(33), Brejinho das 

Ametistas (1) e 
Maniaçu (4) 

Fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes de pneus 

Casas de autopeças e 
borracharias (22) 

Sede Municipal 

Fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes de óleos lubrificantes, seus resíduos e 
embalagens 

Postos de combustíveis (8), 
Casas de autopeças, 
borracharias (23) 

Sede Municipal, 
Maniaçu, Brejinho 

das Ametisras 

Fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de 
sódio e mercúrio e de luz mista 

Casas de materiais de 
construção (22) 

Sede Municipal 

Fonte: Guia Mais, 2020. 

Para cada tipo de resíduo gerado existe uma empresa que é responsável pela destinação 

correta dos mesmos. O Quadro 75 apresenta os tipos de resíduos e a entidade 

responsável pela destinação final. 
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Quadro 75 – Tipos de resíduos e entidade responsável pela destinação final 
Cadeia de Logística 

Reversa 
Forma de 

implementação 
Entidade Responsável 

Embalagens de 
agrotóxicos 

Lei n° 7802/1989; e 
Decreto n° 4074/2002 

Instituto Nacional de 
Processamento de 
Embalagens 

 

Óleos lubrificantes, 
seus resíduos e 
embalagens 

CONAMA 362/2005 e 
450/2012 e acordo 
setorial. 

Sindicato Nacional da 
Indústria do Refino de 
Óleos Minerais – 
SINDIRREFINO; Sindicato 
Nacional das Empresas 
Distribuidoras de 
Combustíveis e de 
Lubrificantes – SINDICON 

 

Pneus CONAMA 416/2009 
Associação Nacional de 
Indústria de Pneumáticos 
por meio da RECLICLANIP 

 

Pilhas e Baterias 
CONAMA 401/2008 e 
424/2010 

Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e 
Econômica – ABINEE, por 
meio de empresa 
contratada. 

 

Fonte: Adaptado de MMA, 2013. 

É importante ressaltar o Decreto Federal nº 9177/2017 publicado de 23/10/17 

regulamenta o artigo 33 da Lei 12.305/2010. Este decreto diz que os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes que não firmaram o compromisso e não 

assinarem os acordos setoriais continuam obrigados a estruturar e implementar o 

sistema de logística reversa. Neste decreto também estabelece isonomia para os que já 

assinaram os acordos. 

Já foram firmados acordos setoriais com os setores de embalagens de óleo lubrificantes, 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, embalagens em 

geral, pilhas e baterias, baterias de chumbo, pneus, eletroeletrônicos e medicamentos, 

este último publicado recentemente no dia 05 de junho de 2020 por meio do Decreto 

Federal Nº 10388/20. 

Na Bahia foi assinado em 11/03/14 por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(Sedur) e Secretaria de Meio Ambiente (Sema) o Termo de Compromisso para 

implementação da Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes no 

Estado, a assinatura o Termo de Compromisso permitiu a implementação do Sistema de 
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Logística Reversa que integra o Programa Jogue Limpo. O Sindicato Nacional das 

Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) na época tinha 

contratado empresa para a coleta e transporte das embalagens nos 417 municípios do 

Estado. Na Bahia foram implantadas duas centrais de recebimento de embalagens nos 

municípios de Lauro de Freitas e Vitória da Conquista. Atualmente são 16 postos de 

entrega voluntária distribuídos nos municípios de Feira de Santana, Lauro de Freitas e 

Vitória da Conquista e uma recicladora no município de Simões Filho. 

Os outros resíduos com acordo setoriais nacionais também têm unidades de 

recebimento na Bahia e são apresentadas no Quadro 76, com destaque para as 

unidades com maior proximidade do município de Caetité. 

Quadro 76 – Unidades de recebimento na Bahia de Resíduos Especiais Sujeitos a Logística Reversa 
Cadeia de 
Produtos 

Entidade 
Responsável 

Unidade de Recebimento na Bahia 

Embalagens de 
Agrotóxicos 

Instituto Nacional 
de Processamento 
de Embalagens 
(InpEV) 
(http://www.inpev
.org.br/index. 

Barreiras, Barreiras (Placa), Bom Jesus da Lapa, Campo 
Grande(São Deisidério), Conceição do Jacuípe, Correntina 
(Rosário), Formosa do Rio Preto (Vila do Coaceral), Formosa 
do Rio Preto (Vila do Panambi), Ilhéus, Irecê, Roda Velha, 
Rosário, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas  

Embalagens 
plásticas de óleo 
lubrificantes 

Jogue Limpo                                                                                                                                                                 
(http://www.jogue
limpo.org.br/instit
ucional/ondeatuam
os.php.) 

Centrais - Lauro de Freitas e Vitória da Conquista. PEVs - 
(Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, 
Salvador). Recicladoras – Simões Filho 

Pneus 

RECICLANIP 
(http://www.recicl
anip.org.br/v3/pon
tos-coleta/brasil.) 

Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de 
Santana, Guanambi, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Jequié, Juazeiro, 
Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Maraú, Mucuri, 
Paulo Afonso, Poções, Porto Seguro, Salvador, São Desiderio, 
Simões Filho, Teixeira de Freitas 

Pilhas e 
Baterias 

GM&CLOG (site 
http://www.gmclo
g.com.br/site/.) 

Alagoinhas, Barreiras, Cajazeiras, Camaçari, Candeias, Dias 
D’ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, 
Itabuna, Itapetinga, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luis 
Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de 
Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de 
Freitas, Valença, Vitória da Conquista  

Lâmpadas 
Fluorescentes 
de Vapor de 
Sódio e 
Mercúrio e de 
Luz Mista 

Reciclus (site: 
http://www.reciclu
s.org.br/.) 

Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Catu, Cruz das Almas, Feira de 
Santana, Guanambi, Ilhéus, Ipirá, Irecê, Itabuna, Itapetinga, 
Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Muritiba, Paulo 
Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, 
Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Una, Uruçuca, Vera 
Cruz, Vitória da Conquista, Seabra. 

Produtos 
Eletrônicos e 
seus 
componentes 

Green Eletron (site: 
https://www.green
eletron.org.br/) 

Salvador, Camaçari 

 Fonte: InpEV; Jogue Limpo; RECICLANIP; GM&CLOG; Reciclus; Green Eletron; 2021. 
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Ainda que a Lei 12.305/2010 e o Decreto Federal nº 9177/2017 preconize a 

implantação da Logística Reversa, em Caetité não há nenhuma ação para implantação 

dessa logística. Os resíduos sujeitos a logística reversa acabam tendo o mesmo destino 

dos outros, a área de disposição final do município. 

A Figura 336 mostra um dos postos de combustíveis existentes em Caetité, Posto 

Rancho Alegre, localizado em uma das entradas da cidade. Segundo a Secretaria de Meio 

Ambiente, esses estabelecimentos geram resíduos sólidos comuns e águas de lavagem 

do pátio de abastecimento com resíduos de óleos e combustíveis, destinados à coleta e 

águas servidas, que são encaminhadas para a rede coletora de esgoto após passar por 

caixa SAO – Separadora de Água e Óleo. Contudo, as emabalagens de produtos que 

contém óleos, graxas e inflamáveis deveriam ser sujeitos à logistica reversa, o que não 

acontece e são dispostos no próprio estabelecimento para a coleta convencional. 

Figura 336 - Postos de gasolina em Caetité/BA 

 
                                      Fonte: Google Street View, 2017. 

8.5.4 Tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos 

A Lei Nacional nº 12.305/2010, prevê que os titulares adotem medidas adequadas de 

destinação para os resíduos e de disposição final de rejeitos. 

De acordo com o artigo 3º, inciso VII, a destinação final ambientalmente adequada inclui 

a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a 

disposição final. A disposição final ambientalmente adequada, por sua vez, consiste na 

distribuição ordenada de rejeitos em aterros, de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
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pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (artigo 3º, inciso 

VIII). 

De acordo com o questionário aplicado no município, há aproximadamente três pontos 

de vazadouros a céu aberto, utilizados como destino dos resíduos coletados. Durante a 

visita técnica, além do vazadouro da Sede, foram identificados mais dois vazadouros a 

céu aberto em diferentes distritos, a saber: Maniaçu e Caldeiras. 

8.5.4.1 Vazadouro a Céu 

Aberto da sede 

municipal 

Em Caetité, os resíduos não recebem qualquer tipo de tratamento prévio, apenas são 

transportados e dispostos diretamente no vazadouro a céu aberto que fica a cerca de 6,5 

Km da sede municipal, localizado nas coordenadas geográficas 13°59'59.87"S, 

42°28'41.71"O. O principal acesso ao local é pela BA 122, com pavimentação, no sentido 

Maniaçu, com entrada na margem esquerda. Da rodovia até o vazadouro a céu aberto 

são percorridos cerca de 10 metros, distância pequena.  

O terreno, com cerca de 6,0 hectares, é de propriedade da Gestão Municipal e, segundo a 

mesma, o município pratica o descarte nesse local desde o ano 2004. De acordo com 

Costa (2014), antes de 2004 os resíduos coletados na cidade eram dispostos em um 

outro vazadouro a céu aberto, às margens da BR-030, nas imediações da Estação de 

Tratamento de Água - ETA Caetité da Embasa.  

A proximidade com a estação de tratamento de água comprometeu a qualidade de água 

subterrânea captada pela concessionária de abastecimento de água, confirmada na 

análise de água que comprovou presença de contaminantes em poços próximos ao 

antigo vazadouro a céu aberto (lixão). A mudança de endereço do vazadouro a céu 

aberto foi por decisão da Promotoria de Justiça, após instauração de processo, para 

salvaguardar o manancial utilizado no abastecimento de água da sede municipal até 

então. Salienta-se que, na atual localização, o vazadouro a céu aberto (lixão) fica ao lado 

da comunidade de Roçadão que também realiza captação de água subterrânea através 

de poços tubulares. 
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O volume de resíduos sólidos coletado é depositado, atualmente, em valas abertas e, de 

tempos em tempos, recobertos com o próprio material de escavação, desde o ano de 

2014 quando houve uma reformulação na área. No entanto, a abertura destas valas não 

obedece a nenhum critério técnico quanto a sua localização e dimensões, a operação de 

recobrimento dos resíduos sólidos dispostos não possui uma frequência definida e não 

há drenos de gases ou chorume. Por não haver nenhum croqui indicando onde já 

ocorreu a abertura e encerramento das valas, a escavação de novas células, por vezes, 

atinge áreas em que os resíduos sólidos já haviam sido confinados, provocando 

movimento de massa nos taludes (Figura 337). 

Figura 337 – Escavação de nova vala e outra em operação no vazadouro a céu aberto (lixão) de 
Caetité/BA 

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Para reduzir o volume dos resíduos sólidos, acumulados há cerca de 16 anos no local, até 

2014 era comum a prática de queima dos resíduos sólidos. Essa prática, além de emitir 

CO2, aumenta os riscos de infecção respiratória nos catadores de materiais recicláveis 

que frequentam o vazadouro a céu aberto. A queima indiscriminada de resíduos sólidos, 

atrelado ao fato de não haver registro do número de valas abertas e encerradas, 

impossibilita que seja feita uma estimativa da capacidade nominal da área. Em 2020, 

segundo técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, essa prática de queima não é mais 

adotada.  

As condições encontradas não favorecem minimamente a decomposição uniforme e 

contínua da massa orgânica. As informações sobre o vazadouro a céu aberto da sede 

municipal estão apresentadas no Quadro 77 e na Figura 338. 
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Quadro 77- Caracterização do Vazadouro a céu aberto - Sede Municipal - Caetité/BA 
Tipo de 
Unidade 

Tipo de Resíduo 
Existência 

da Unidade 
Nº de 

Unidades 
Agente 

responsável 
Massa 

processada 
Vazadouro 

a céu 
aberto 
(lixão) 

Domiciliar, comercial, volumosos, 
da construção civil, gerados em 
áreas públicas. 

Existe 01 
Poder 

Público 
Municipal 

- 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Figura 338 – Localização do vazadouro a céu aberto de Caetité em relação à sede municipal 

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020, adaptado de imagens 
do Google Earth. 

 

São encontrados no vazadouro a céu aberto todos os tipos de resíduos sólidos: 

domiciliar, comercial, volumosos, da construção civil, resíduos de saúde e os gerados em 

áreas públicas (Figura 339). Não há qualquer tipo de controle ou fiscalização por parte 

da Gestão Municipal de Caetité. 

A demanda de espaço para dispor os resíduos sólidos gerados é crescente, sendo assim o 

vazadouro a céu aberto avança preenchendo todo o espaço do terreno, conferindo uma 

organização irregular. 
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Figura 339 – Diferentes tipos de resíduos sólidos encontrados no vazadouro a céu aberto da sede 
municipal – Caetité/BA 

Resíduos de podas de árvores 
 

Carcaça de animais mortos 

Resíduos volumosos 
 

Resíduos domicilares e Públicos 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

O Município de Caetité assinou um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, celebrado nos 

autos do inquérito civil nº 692.0.130903/2012, sobre gestão municipal de resíduos 

sólidos, originado de processo instaurado pela Promotoria de Justiça Especializada em 

Meio Ambiente, instância de âmbito regional com sede em Guanambi. Este inquérito foi 

aberto em 10/07/2012 para apurar eventual degradação ambiental decorrente da 

disposição irregular de resíduos sólidos, e verificar a existência de Plano Municipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos no município de Caetité. Em 09/06/2016 um novo 

procedimento administrativo foi aberto (Nº: 692.0.108928/2015) com o objetivo de 

acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas no TAC. 

De acordo com o responsável técnico por licenciamento ambiental, da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, o TAC não foi cumprido e o inquérito civil público 

instaurado avançou para uma representação em desfavor do Poder Público Municipal. 

8.5.4.2 Vazadouro a céu 

aberto dos distritos 
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Além da sede municipal, o Município de Caetité possui ainda outros dois vazadouros a 

céu aberto: um no distrito de Maniaçu e outro no distrito de Caldeiras. Os resíduos 

sólidos coletados pela coleta domiciliar e limpeza pública nos distritos de Pajeú do 

Vento, Brejinho das Ametistas e Povoado de Santa Luzia são encaminhados para o 

vazadouro a céu aberto da sede municipal. 

No distrito de Caldeiras, os resíduos sólidos não recebem qualquer tipo de tratamento 

prévio, apenas são transportados e dispostos diretamente no vazadouro a céu aberto 

que fica a cerca de 3,0 Km da sede distrital, localizado nas coordenadas geográficas 

13°39'32.19"S, 42°33'36.12"O. O principal acesso ao local é pela BA 156, com 

pavimentação, no sentido do entroncamento com a BR 430, com entrada na margem 

direita. Da rodovia até o vazadouro a céu aberto são percorridos cerca de 200 metros, 

distância pequena. 

Os resíduos sólidos são dispostos diretamente no solo, sem abertura de valas e, 

eventualmente, são queimados para redução do volume. Não há residências próximas e 

é possível encontrar resíduos sólidos espalhados pela estrada, tanto caídos do caminhão 

basculante que faz a coleta e transporte dos referidos resíduos, quanto espalhados do 

próprio vazadouro a céu aberto pela ação do vento. As condições encontradas não 

favorecem minimamente a decomposição uniforme e contínua da massa orgânica. As 

informações de localização do referido vazadouro a céu aberto são apresentadas na 

Figura 340. 
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Figura 340 – Localização do vazadouro a céu aberto de Caldeiras em relação à sede distrital - 
Caetité/BA 

 
 Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020, adaptado de imagens do 
Google Earth. 

O vazadouro a céu aberto (lixão) de Caldeiras (Figura 341) ocupa uma área 

relativamente pequena, cerca de 650 m², o que é coerente visto que este é o distrito do 

município de menor população e consequentemente o de menor geração de resíduos 

sólidos. A área total do terreno é de 0,628 hectares e não há informações sobre a 

existência de proprietário. A existência de um destino de resíduos sólidos específico 

para este distrito se justifica pelo fato da grande distância até a sede municipal, cerca de 

60 km, o que inviabilizaria economicamente o transporte dos resíduos sólidos coletados.  

 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

800 

Figura 341 – Vazadouro a céu aberto no Distrito de Caldeiras - Caetité/BA 

 
             Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Já no distrito de Maniaçu, os resíduos sólidos também não recebem qualquer tipo de 

tratamento prévio, apenas são transportados e depositados diretamente no vazadouro a 

céu aberto que fica a cerca de 1,4 Km da sede distrital, localizado nas coordenadas 

geográficas 13°39'32.19"S, 42°33'36.12"O. O principal acesso ao local é pela BA 122, sem 

pavimentação, sentido Comunidade de Tamboril, com entrada na margem esquerda. Da 

rodovia até o vazadouro a céu aberto são percorridos cerca de 150 metros, distância 

pequena. 

Os resíduos são dispostos diretamente no solo, sem abertura de valas e, eventualmente, 

são queimados para redução do volume. Não há residências próximas e há presença de 

animais, sobretudo cães. As condições encontradas não favorecem minimamente a 

decomposição uniforme e contínua da massa orgânica. As informações de localização do 

vazadouro a céu aberto (lixão) são apresentadas na Figura 342. 
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Figura 342 – Localização do vazadouro a céu aberto de Maniaçu em relação à sede distrital - 
Caetité/BA  

 
Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020, adaptado de imagens do 
Google Earth. 

O vazadouro a céu aberto (lixão) de Maniaçu (Figura 343) ocupa uma área 

relativamente pequena, cerca de 450 m². A área total do terreno é de 0,255 ha e não há 

informações sobre a existência de proprietário. Além dos resíduos domiciliares 

dispostos no vazadouro a céu aberto (lixão), as margens da rodovia próximo a entrada 

do vazadouro a céu aberto é também uma área de descarte irregular de resíduos de 

construção e demolição, como pode ser visto na Figura 344.  
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Figura 343 – Vazadouro a céu aberto no Distrito de Maniaçu - Caetité/BA 

 
                             Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 
 

Figura 344 – Descarte irregular de RCC próximo ao entroncamento de Maniaçu - Caetité/BA 

 
                          Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.5.5 Identificação de Iniciativas Relevantes e Programas Especiais 

O Art. 9º da PNRS estabelece como ordem de prioridade para os resíduos sólidos: a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e por fim a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, aqueles resíduos contaminados (papel 

higiênico, fraldas descartáveis, absorventes íntimos) ou que ainda não existe tecnologia 

de reciclagem. Dessa forma são apresentados a seguir iniciativas no Município de Caetité 

que caminham em direção a essa nossa forma de pensar o manejo dos resíduos sólidos. 

8.5.5.1 Reutilização 
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A reutilização consiste na utilização de resíduos como matéria-prima na cadeia 

produtiva sem a necessidade de transformação. Geralmente esses resíduos são plásticos, 

vidros, papéis, metal e entulhos da construção civil. Em tempos em que vivemos hoje 

com tanto desequilíbrio ambiental, iniciativas de reutilização em que minimiza 

quantidades de resíduos com destinação a aterro sanitário e até outros destinos 

inadequados é de extrema importância. 

No município de Caetité, em épocas especiais como o natal é possível notar a 

ornamentação da cidade de forma tradicional com iniciativas de reutilização de 

resíduos, principalmente garrafas PET, como pode-se observar nos registros 

fotográficos a seguir (Figura 345). 

Figura 345 - Reutilização de garrafa pet para decoração natalina da sede municipal de Caetité/BA 

Fonte: Blog Revista Imagem, 2009 e Sudoeste Bahia, 2016. 

No entanto, de modo geral, as iniciativas de reaproveitamento de resíduos ainda são 

incipientes no município de Caetité. 

8.5.5.2 Coleta Seletiva  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a coleta seletiva pode ser 

definida como a coleta de resíduos sólidos previamente separados de acordo com a sua 

constituição e composição, devendo ser implementada pelos Municípios como forma de 

encaminhar as ações destinadas ao atendimento do princípio de hierarquia na gestão de 

resíduos. 
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Segundo levantamento feito pela Abrelpe (2018/2019) cerca de 4.070 municípios 

brasileiros (73,1% do total) apresentaram iniciativas de coleta seletiva neste mesmo 

ano. A situação no Nordeste é uma das piores do país, onde 54,5% dos municípios 

declararam iniciativas em coleta seletiva, acima somente da região Centro-Oeste 

(48,6%). A quantidade de municípios com iniciativas de coleta seletiva, cresceu de 902 

municípios em 2017 para 978 em 2018. 

No Município de Caetité a Coleta Seletiva é gerida pela Cooperativa de Coleta Seletiva 

dos Catadores de Caetité – COOPERCICLI, que possui apoio do Poder Público Municipal 

de Caetité, porém, não atua como prestador de serviços à gestão municipal. 

A Tabela 193 mostra os indicadores do SNIS referentes a coleta seletiva no município 

de Caetité, no período de 2016 a 2019.  

Tabela 193 – Indicadores de coleta seletiva em Caetité/BA 

Ano 2016 2017 2018 2019 

Taxa de cobertura seletiva porta a 
porta em relação a pop. Urbana (%) 

100 99,70 -- -- 

Taxa de recuperação de recicláveis em 
relação a quantidade de RDO e RPU (%) 

15,69 17,37 0,92 1,10 

Incidência de papel/papelão sobre total 
recuperado (%) 

64,29 64,52 79,56 59,05 

Incidência de plástico sobre total 
recuperado (%) 

25,00 25,81 9,31 12,23 

Massa per capita recolhida via coleta 
seletiva (kg/ hab. x ano) 

126,79 126,41 32,84 32,77 

         (--) Não possui dados                          
 Fonte: SNIS, 2016 a 2019. 

Observa-se pelas informações apresentadas na Tabela 193 que em 2016 e 2017, a taxa 

de cobertura de coleta seletiva porta a porta em relação a população urbana eram 

superiores a 99%, dado este bastante questionável visto que a iniciativa de Coleta 

Seletiva implantada nunca foi porta a porta. A COOPERCICLI atua com entrega 

voluntária e realiza coleta apenas em geradores de resíduos cadastrados da sede 

municipal como empresas, mercados e supermercados ou mediante agendamento para 

doadores avulsos. Diante disso, os demais dados de 2016 e 2017 possuem valores 

também questionáveis e podem não representar a realidade. 

Em relação aos anos de 2018 e 2019, época em que na Secretaria de Meio Ambiente 

havia corpo técnico capacitado e que preencheu os relatórios do SNIS, os dados são mais 

coerentes com a realidade municipal. Desta forma tem-se que a taxa de recuperação de 
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recicláveis em relação a quantidade de resíduos domiciliares e públicos (RDO e RPU) 

coletados é, em média, em torno de 1%. O papelão é o resíduo com maior incidência 

sobre o total coletado, em seguida o plástico, em todo o período com dados disponíveis. 

8.5.5.3 Cooperativa  

Dentre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, destacam-se aqui dois 

deles:  

✓ Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-

primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

✓ Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

A partir da junção destes objetivos, pode-se perceber que a PNRS se volta para a 

inclusão dos catadores na cadeia da reciclagem. Mais ainda, a instituição de um 

instrumento legal de incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis que 

favorece o desenvolvimento do setor.  

A pirâmide apresentada na Figura 346 traz a estrutura de funcionamento da cadeia de 

reciclagem no país, sob o ponto de vista dos principais atores do processo 

Figura 346 - Cadeia de Reciclagem no Brasil 

 
                     Fonte: Demajorovic, 2013. 

Indústria de reciclagem 
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Analisando a Figura 346 se percebe que no primeiro nível encontram-se os catadores 

autônomos, que percorrem grandes extensões para a coleta dos recicláveis e os vendem 

aos sucateiros intermediários, já que não tem equipamentos nem locais de 

armazenamento para os materiais. 

No nível intermediário, encontram-se cooperativas e sucateiros que realizam as 

atividades de prensagem, trituração, armazenamento e transporte. Os três níveis se 

diferenciam pelo porte e forma de comercialização. 

No último nível, encontram-se as empresas recicladoras, que fazem a efetiva 

transformação do material reciclável e vendem diretamente para a indústria.  

No município de Caetité existe apenas uma cooperativa de catadores, a COOPERCICLI. 

De acordo com informações disponibilizadas em visita técnica realizada em setembro de 

2020, a COOPERCICLI atualmente conta com 17 cooperados, sendo que antes da 

pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) esse número era de 25. Salienta-se que a 

meta da cooperativa é de possuir cerca de 30 cooperados no total. 

A Gestão municipal instalou na zona urbana algumas unidades de PEV’S - Pontos de 

Entrega Voluntária (Figura 347), locais onde as pessoas ou comércio poderiam entregar 

os recicláveis separados e acumulados para recolhimento dos catadores da cooperativa. 

No entanto, por falta de ações educativas os locais funcionam, por vezes, como 

recipientes para depósito de resíduos domiciliares misturados e contaminados com 

resíduos úmidos (matéria orgânica), inviabilizando a coleta seletiva. 
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Figura 347 – Ponto de Entrega Voluntária – PEV da Rua D. Manoel Raimundo de Melo que não 
cumpre adequadamente a sua função – sede municipal – Caetité/BA 

 
                     Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

De acordo com a CONDER (2014), a COOPERCICLI foi criada em 03 de janeiro de 2011 e 

tem como base o seu estatuto, o qual estabelece as seguintes finalidades: “na área de 

coleta, separação, reutilização, industrialização, prestação de serviços e comercialização 

de produtos recicláveis em geral”. Além disso, a cooperativa poderá também: 

a. Produzir, industrializar e comercializar novos produtos e/ou serviços 

tendo em vista a ampliação das atividades a que se propõe; 

b. Comprar em comum, bens necessários para a realização das ações 

propostas. 

Além disso, em seu parágrafo terceiro, o estatuto da COOPERCICLI estabelece que esta 

poderá promover, “através de recursos próprios, em parcerias ou ainda mediante 

convênio com entidades especializadas, públicas ou privadas, o aprimoramento técnico 

profissional e a educação cooperativista de seu quadro de associados” (CONDER, 2014). 

A cooperativa se localiza nas coordenadas geográficas Lat. 14° 0'6.71"S e Long. 

42°28'43.29"O, nas margens da rodovia Caetité-Maniaçu (BA 122), ao lado do vazadouro 

a céu aberto da sede municipal, cuja fachada é mostrada na Figura 348. Apesar de se 

localizar ao lado do vazadouro a céu aberto, os cooperados não atuam dentro dessa 

unidade. Todo material a ser tralhado é coletado diretamente nas fontes geradoras, 

sendo que, após triagem, os rejeitos são encaminhados ao vazadouro a céu aberto. 
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Figura 348 – Fachada do Galpão principal da COOPERCICLI em Caetité/BA 

   
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A cooperativa contou com recursos federais por meio da FUNASA na aquisição de um 

caminhão baú em 2012, além de equipamentos como prensa, esteira e balança. A 

aquisição de uma Kombi, carrinhos manuais e a construção dos galpões foram possíveis 

por meio de parceiras firmadas com empresas de mineração (BAMIN), empresas do 

Complexo Eólico Alto Sertão e Poder Público Municipal de Caetité. 

O terreno onde a cooperativa está localizada possui uma área estimada de 2.652 m2, 

preenchida por um galpão principal de aproximadamente 500 m² e outro de apoio com 

cerca de 100 m², onde ficam armazenados os equipamentos e ficam locadas as 

infraestruturas de apoio como: banheiros, escritório administrativo e sala de reunião, 

conforme pode ser observado nos registros fotográficos que seguem (Figura 349, 

Figura 350 e Figura 351).  

Figura 349 – Estruturas e equipamentos da COOPERCICLI em Caetité/BA 

Galpão principal da cooperativa Esteira para separação de recicláveis 
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Prensa hidráulica Veículo adquirido com recursos da BAMIN 

 
 Empilhadeira elétrica  

Extintores doados por empresa do município 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Figura 350 – Carro plataforma fechado em tela, utilizados na coleta seletiva pela COOPERCICLI – 
Caetité/BA 
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Fonte: Reprodução Facebook, 2018 e Saneando Projetos e Consultoria, 2020. 
 

Figura 351 – Material recuperado armazenado aguardando a comercialização – Caetité/BA 

  

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Observa-se pelos registros fotográficos que a cooperativa possui boa infraestrutura e 

equipamentos para desenvolver as atividades, entretanto carece de mais apoio por parte 

do poder público e conscientização da população sobre a importância desse trabalho 

para o município como um todo. Atualmente as principais reivindicações dos 

cooperados são: aquisição de mais uma prensa hidráulica e melhorias na estrutura de 

apoio aos cooperados como área de convivência e refeitório; e construção de cinturão 

verde para reduzir os odores provenientes do vazadouro a céu aberto que se encontra 

ao lado da Cooperativa. 

O Quadro 78 apresenta os valores, por quilograma, de cada material recuperado 

praticado pela COOPERCICLI de Caetité. 

Quadro 78 – Tabela de preços dos materiais comercializados pela cooperativa COOPERCICLI em 
2014, Caetité/BA 

Tipo de material Unidade VALOR (R$) 

Alumínio lata  Kg 2,10 

Alumínio duro  Kg 1,50 

Cobre  Kg 9,00 

Ferro  Kg 0,25 

Metal  Kg 4,00 

Papel misto  Kg 0,18 

Papelão  Kg 0,25 

Garrafas pet  Kg 1,40 

Pet óleo  Kg 0,60 

Plástico mole de primeira  Kg 0,70 

Plástico mole de segunda  Kg 0,30 

Plástico duro  Kg 0,30 

Sopro branco (PEAD)  Kg 1,00 
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Tipo de material Unidade VALOR (R$) 

Sopro colorido (PEAD)  Kg 0,70 

Garrafas de vidro  Und 0,25 

Garrafa de água sanitária 1 l  Und 0,10 

Garrafas de detergente  Und 0,30 

                        Fonte: CONDER, 2014. 

A COOPERCICLI não disponibilizou o quantitativo de material comercializado nos 

últimos anos, em um último levantamento realizado pela CONDER, que ocorreu no ano 

de 2013, a quantidade vendida pela Cooperativa de Reciclagem de Caetité foi de 884,57 

toneladas de material reciclado, o que gerou uma receita de R$ 244.574,32. Salienta-se 

que no ano de 2013 a cooperativa ainda não possuía o número de cooperados que 

possui hoje, nem tampouco a estrutura de equipamentos ou até mesmo os galpões, o que 

pressupõe um quantitativo maior de material recuperado. 

Além da sede municipal, em 2020, a cooperativa deu início a coleta seletiva no distrito 

de Brejinho das Ametistas com frequência semanal, sempre às sextas-feiras no turno 

matutino. Na sede, o cronograma e roteiro de coleta, divulgado também pela cooperativa 

em suas redes sociais, é apresentado no Quadro 79. Salienta-se que este roteiro não é 

de coleta porta a porta, sendo exclusivo para coleta de geradores de estabelecimentos 

comerciais e industriais, pontos de entrega voluntária espalhados na sede do Município 

e ocasionalmente em residências mediante prévio agendamento. 

Quadro 79- Cronograma de coleta seletiva pela COOPERCICLI – Caetité/BA  

Dia Bairros Turno 

Segunda-feira 
Feira velha, Alto do Cristo, Jacaraci  Matutino 

Alto do Observatório e São Vicente Vespertino 

Terça-feira 
Ovídio Teixeira Matutino 

Alto Buenos Aires e Santa 
Teresinha 

Vespertino 

Quarta-feira 
Santa Rita (Barroquinha)  Matutino 

Santo Antônio Vespertino 

Quinta-feira Pedro Cruz Diurno 

Sexta-feira 
Nossa Sra. Da Paz Matutino 

Baraúna e Rancho Alegre Vespertino 

Sábado Prisco Viana Matutino 

Segunda a sexta-feira Centro e Ecopontos 
08 às 10 h e 
14 às 16 h 

            Fonte: Reprodução Facebook da Coopercicli, 2020. 
 

Além destes roteiros estabelecidos, a COOPERCICLI também possui um canal direto por 

meio do número telefônico (77) 99968 – 0439 em que é possível agendar uma coleta de 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

812 

material reciclado na empresa ou até mesmo no domicílio. A cooperativa não informou 

se existe um quantitativo mínimo de material para este tipo de coleta personalizada. 

8.5.5.4 Catadores 

Informais 

No primeiro nível da cadeia de reciclagem encontram-se os catadores informais, que 

percorrem grandes extensões para a coleta dos recicláveis e os vendem aos sucateiros 

intermediários, já que não tem equipamentos nem locais de armazenamento para os 

materiais ou realizam a coleta dentro dos vazadouros a céu aberto, por vezes morando 

até dentro desse local insalubre. 

A partir da visita de campo realizada em setembro de 2020 foi possível identificar a 

presença de catadores informais, desvinculados da COOPERCICLI, que separavam 

materiais e reviravam as pilhas de resíduos descarregados pelos caminhões 

compactadores e basculantes (Figura 352). O secretário de Meio Ambiente, que 

acompanhava a visita, informou que já houve um trabalho junto a Secretaria de Ação 

Social para a retirada dessas pessoas com vulnerabilidade social e também para 

integrarem a cooperativa, mas que não obtiveram sucesso. Cabe salientar que, como 

bem observado por Costa (2014), essa situação evidencia a falta de controle da área que 

conta apenas com cercas laterais e uma guarita sem vigia, cujo controle de entrada e 

saída de pessoas e materiais não é realizado. Alguns barracos construídos na área do 

vazadouro a céu aberto evidenciam ainda o longo período de permanência no vazadouro 

a céu aberto (lixão), provavelmente em função da distância até a sede municipal (6,5 

km), o que constitui um risco à saúde pública, dado o grau de exposição desses catadores 

informais a gases tóxicos, patógenos e resíduos potencialmente perigosos. 
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Figura 352 – Presença de catadores avulsos no vazadouro a céu aberto (lixão) de Caetité/BA 

Barracos de catadores avulsos no vazadouro a céu 
aberto (lixão) 

Presença de criança entre os catadores no 
vazadouro a céu aberto (lixão) 

Idoso realizando coleta de resíduos reciclaveis 
dentro do vazadouro a céu aberto (lixão) 

Material recuperado pelos catadores avulsos no 
vazadouro a céu aberto 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A permanência de catadores avulsos na área de disposição final de resíduos sólidos 

urbanos do Município de Caetité fragiliza o grupo de catadores organizados, gerando 

conflitos, sendo que alguns destes já participaram da COOPERCICLI e consideram o 

trabalho autônomo mais lucrativo. 

Há ainda catadores autônomos nas ruas, que coletam informalmente, nos 

estabelecimentos comerciais e nos acondicionamentos domiciliares (sacos de lixo 

dispostos na via pública). De acordo com Costa (2014), estes catadores acondicionam os 

resíduos em suas próprias residências, por não ter um local apropriado para o 

armazenamento temporário, até obterem volume suficiente para a venda, o que 

constitui risco à saúde do trabalhador, dado o grau de impureza e de contaminação do 

material reciclável coletado. 

8.5.5.5 Compostagem 
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A compostagem é um processo biológico de decomposição da matéria orgânica (MO), a 

partir da decomposição controlada de resíduos de origem vegetal e animal. Neste 

processo natural, os micro-organismos são responsáveis pela degradação dos resíduos 

orgânicos que, após período de estabilização, produz um composto maturado que é um 

adubo orgânico de excelente qualidade, que não tem mau cheiro, e não atrai moscas, 

insetos ou roedores (EMBRAPA, 2018). 

A COOPERCICLI de Caetité também atua com compostagem orgânica, a partir de 

resíduos orgânicos (restos de alimento, cascas de frutas e ovos) coletados em hotéis, 

escolas, restaurantes e padarias da cidade. Todo material produzido é vendido em feiras 

livres e para agricultores de modo geral. A cooperativa não informou o volume total 

vendido e o valor arrecadado com a venda, mas o preço praticado pela cooperativa no 

ano de 2020 é de R$ 25,00 por saco de 40 kg de composto maturado. 

A água utilizada no processo da compostagem orgânica, com finalidade de resfriamento 

das leiras, é advinda de uma cisterna de placa de captação da água de chuva (Figura 

353). Em períodos de seca, a cisterna é abastecida com o caminhão-pipa que opera no 

município, em ações de enfrentamento a estiagem. Imagens do processo da 

compostagem orgânica no pátio externo da COOPERCICLI são mostrados na Figura 353 

e Figura 354 a seguir. 

Figura 353 – Cisterna de placa para captação e aproveitamento de água de chuva na COOPERCICLI – 
Caetité/BA 

Captação de água de chuva para aproveitamento no 
processo de compostagem 

Irrigação das leiras de compostagem orgânica 
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  Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020 e Reprodução Facebook, 2018. 

 

Figura 354 – Compostagem orgânica na COOPERCICLI – Caetité/BA 

  

  
Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

8.5.5.6 Reciclagem 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010, a 

reciclagem é um: 

“Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 

propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação 

em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 

estabelecidas pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do 

SUASA²”. 

Em outras palavras, reciclagem é o processo com objetivo de transformar materiais 

usados em novos produtos, sendo assim se insere como uma das ações prioritárias no 

princípio da hierarquia na eficaz gestão de resíduos sólidos trazida pela PNRS.  

No Brasil, com o desenvolvimento econômico e urbano a geração de resíduos sólidos 

aumentou, e com a maior conscientização da sociedade em relação ao destino dos 
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resíduos sólidos, a reciclagem se expandiu. Os interesses de diversos atores no 

surgimento das oportunidades de negócios criados a partir da reciclagem também se 

constituem como um fator preponderante para seu crescimento (DEMAJOROVIC, 2013). 

As cadeias mais desenvolvidas da reciclagem são as de alumínio, papel/papelão e 

plásticos. 

Em relação ao alumínio no Brasil, foram reciclados 35% do consumo doméstico 

registrado em 2012, cerca de 508 mil toneladas (ABRELPE, 2014). Para as latas de 

alumínio, a reciclagem atinge quase a totalidade dos produtos consumidos, sendo um 

exemplo para todos os outros países.  

Para o papel, a taxa de recuperação no país em 2012 foi de 45,7%, índice parecido com o 

de outros países emergentes. A reciclagem de plásticos contava, em 2012, com 762 

empresas que realizavam a reciclagem mecânica do material (ABRELPE, 2014). A 

reciclagem dos plásticos “tipo PET” atingiu o patamar de 59% em 2012, e a tendência da 

curva é subir ao longo dos próximos anos. 

No município de Caetité não existe nenhuma indústria de reciclagem, todo material 

recuperado pela COOPERCICLI e catadores avulsos são vendidos para atravessadores ou 

diretamente para indústrias em outros municípios.  

8.5.6 Análise de planos existentes na área de manejo de resíduos sólidos 

A PNRS define no artigo 14 como instrumento de planejamento os planos de resíduos 

sólidos, a saber: 

Art. 14 

I - O Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

II - Os planos estaduais de resíduos sólidos; 

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de 
resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; 

IV - Os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 

V - Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 

VI - Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. (BRASIL, 2010). 

De acordo com informações disponíveis no site do Ministério de Meio Ambiente, a 

versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos - Planares foi publicada em 28 
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de junho de 2011, elaborado sob a coordenação do Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos - CI, composto por 12 ministérios, apresentou o 

diagnóstico atual dos resíduos sólidos no Brasil.  

A versão atual do Planares com suas respectivas revisões foi submetida à consulta 

pública no período de 31 de julho a 16 de novembro de 2020. O documento alinha-se 

com o Programa Nacional Lixão Zero, lançado em abril de 2019 pelo MMA, e com o novo 

Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei nº 14.026, sancionada em 15 de 

julho de 2020. 

O Plano é composto de algumas etapas, iniciada com o diagnóstico da situação dos 

resíduos sólidos no país, abrangendo o conjunto de tipologias de resíduos de acordo 

com a PNRS, classificados quanto à sua origem. Em seguida são analisados cenários e 

estabelecido um cenário de referência, no qual são contempladas tendências nacionais, 

internacionais e macroeconômicas (Planares/BRASIL, 2020). 

Com base nas informações pertinentes aos capítulos iniciais, são propostas as metas, 

diretrizes, projetos, programas e ações voltadas à consecução dos objetivos da Lei para 

um horizonte de 20 anos. 

As diretrizes e estratégias buscam estabelecer linhas orientadoras e conferir caráter 

prático, ao passo que os programas, projetos e ações trazem materialidade para o 

alcance das metas previstas. Buscam avançar em temas urgentes da agenda de resíduos 

sólidos, com medidas estruturais e estruturantes com perspectivas de curto, médio e 

longo prazo. 

Conforme previsto na PNRS, são estabelecidas as normas aplicáveis e as condições 

mínimas para acesso aos recursos da União, para obtenção de seu aval ou para o acesso 

aos recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando 

destinados às ações e programas de apoio à limpeza pública e manejo de resíduos. Dessa 

forma, são apresentados os critérios de acesso aos recursos, preparando os estados e, 

em especial, os municípios e consórcios para que estejam aptos às oportunidades. 

Finalmente, o documento estabelece meios de controle e fiscalização que asseguram o 

controle social na implementação e operacionalização do Planares, definindo como 

ferramenta para tal ação o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 
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Resíduos Sólidos – SINIR, a partir de dados coletados pelo próprio sistema ou 

consolidados a partir de integrações com outros sistemas governamentais. 

O Planares tem vigência por prazo indeterminado e deverá ser atualizado a cada quatro 

anos, periodicidade que deverá ser referenciada no processo de elaboração do Plano 

Plurianual da União (PPA). A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra, por sua vez, a 

Política Nacional de Meio Ambiente, cabendo ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

coordenar sua implementação, bem como acompanhar e monitorar sua aplicação e 

desdobramentos, nos termos da Lei n º 12.305, de 2010. 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos está sendo elaborado, pelo Governo do Estado da 

Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), cuja proposta foi 

apresentada em 11 de março de 2020 em reunião com os prefeitos, secretários de 

Estado, representantes de consórcios municipais, de cooperativas de catadores e 

ambientalistas. 

Em 2012, foi elaborado pela Sedur, o Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos para o Estado da Bahia, com o intuito de orientar as ações do Governo 

da Bahia na área de resíduos sólidos na tentativa de sanar os problemas referentes a 

gestão e gerenciamento, estimulando a soluções integradas e/ou consorciadas para o 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, respaldado pela legislação.  

Segundo o estudo de regionalização desenvolvido pelo Estado da Bahia, há a previsão 

de instalação de um aterro sanitário compartilhado (ASC), associado a uma Unidade de 

Compostagem, a ser construído no Município vizinho de Igaporã que receberá 

contribuições de resíduos sólidos dos municípios de Caetité, Matina e Riacho de 

Santana. Dessa forma, sugere-se que, a partir do momento da instalação do aterro 

sanitário, a área atual onde existe o vazadouro a céu aberto seja gradativamente 

desativada, sendo o resíduo retirado e/ou enterrado, bem como com a devida 

remediação do solo por meio, por exemplo, do plantio de árvores.  

No plano é proposto também para o Município de Caetité a implantação de 01 unidade 

compostagem na área do Aterro Sanitário convencional compartilhado (ASC), 01 

unidade de triagem, 01 unidade PEV central de RCC e volumosos, 01 unidade de aterro 
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de RCC inerte (entulho) e 01 estação de transbordo, além da remediação do atual lixão 

do município.  

Os demais instrumentos de planejamento não foram elaborados ainda, sendo que o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Caetité faz parte do 

presente estudo, objeto do contrato de programa firmado entre o Ministério do 

Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, com interveniência dos municípios 

contemplados, sendo Caetité um deles. 

8.5.7 Soluções Consorciadas 

O estado da Bahia, em cumprimento a Lei 12.305/2010 que prevê a gestão regionalizada 

dos resíduos sólidos, elaborou o Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PRGIRS), com início em 2009 e término em 2012. 

As propostas de regionalização para a prestação dos serviços de limpeza urbana e 

manejo integrado de RSU para o Estado da Bahia têm como o objetivo primordial o 

equacionamento dos problemas existentes no Estado, visando à viabilidade econômica, 

tanto com relação à operação como ao gerenciamento dos sistemas. Os estudos levaram 

em consideração as distâncias entre cidades, aliada às facilidades de acessos e 

possibilidades de formação de consórcios públicos, fundamentados nos novos 

instrumentos normativos, norteadores da cooperação federativa e do saneamento 

básico (PRGIRS, 2012). 

A principal referência para o planejamento e regionalização utilizada para compor o 

Plano de Regionalização foi a região de Desenvolvimento Sustentável (RDS), que se 

constitui numa organização espacial de municípios, que leva em consideração aspectos 

ambientais, sociais, institucionais, políticos, econômicos e culturais (PRGIRS, 2012). 

Segundo informações do Estudo de Regionalização de Resíduos Sólidos, o município de 

Caetité está inserido no Território de Identidade (TI) 13 – Sertão Produtivo composto 

por 19 municípios, a saber: Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, 

Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiú, Lagoa Real, Livramento de Nossa 

Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião 
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Laranjeiras, Urandi, Tanhaçu. No entanto, o Município de Caetité pertencente a RDS 13 

encontra-se no arranjo da RDS Velho Chico juntamente com o Município de Igaporã. 

No que concerne o município de Caetité, objeto deste PMSB e PMGIRS, as propostas do 

Estudo de Regionalização são: 

✓ 01 Aterro Sanitário Convencional + Unidade de Compostagem no Município de 

Igaporã compartilhado com os municípios de Caetité, Matina e Riacho de 

Santana; e no município de Caetité seriam construídos: 

✓ 01 Estação de Transbordo; 

✓ 01 PEV central de RCC e volumosos;  

✓ 01 aterro de RCC Inertes; 

✓ 01 Unidade de Triagem e, 

✓ Remediação do Lixão. 

Apesar do Estudo de Regionalização do Estado da Bahia propor solução consorciada 

para Caetité conjuntamente com Igaporã para a construção de aterro sanitário do tipo 

convencional, dado a proximidade, condições de trafegabilidade da rodovia e áreas 

planas entre as duas cidades, a gestão municipal considera viável também uma solução 

consorciada com o município de Guanambi.  

Além do estudo de regionalização elaborado pela SEDUR, por meio de apoio do GT – 

Consórcios Públicos (SEPLAN/SEDUR), o Município de Caetité integra ainda o Consórcio 

de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão – CDS Alto Sertão, que possui a gestão 

integrada de resíduos sólidos como uma de suas premissas. O CDS Alto Sertão é 

composto de 17 municípios, dos quais 14 deles integram a RDS Sertão Produtivo: 

Candiba, Caetité, Caculé, Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Iuiú, Lagoa Real, Livramento 

de Nossa Senhora, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras e 

Urandi. Os outros municípios fazem parte das RDS Bacia do Paramirim e Velho Chico. 

O CDS Alto Sertão foi um dos 23 consórcios habilitados no país a receber apoio para 

concessões de manejo de resíduos sólidos urbanos com apoio financeiro do Fundo de 

Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Concessões e Parceria Pública Privada a 
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Entes Subnacionais (FEP) da Caixa Econômica Federal para realizar projetos de 

concessões comuns de serviços de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No 

entanto, o diário oficial do CDS Alto Sertão e as publicações de contratações diretas por 

dispensa de licitação, evidenciam que a parceria para concessões comuns de serviço com 

a FEP Caixa Econômica Federal avançou apenas na área da iluminação pública. 

8.5.8 Identificação de lacunas no atendimento à população pelo sistema público 

O Poder Público Municipal de Caetité é o ente responsável por planejar, organizar, 

regular, fiscalizar e executar os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 

por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública. Neste contexto, 

foram identificadas carências na gestão desses serviços que se apresentam, 

principalmente, pela ausência de ações consideradas fundamentais, como o 

planejamento. 

No município não são realizadas ações de educação ambiental e sanitária com o objetivo 

de informar a população sobre as diretrizes de manejo e gerenciamento de resíduos 

sólidos. Tais ações são importantes para informar e engajar a população a respeito das 

metas para não gerar, diminuir a geração, reaproveitar, reutilizar e reciclar o máximo 

possível dos resíduos. Contudo, essas metas sequer foram estabelecidas. 

Outra ação ausente concerne às oportunidades para treinamento e capacitação e de 

aprimoramento pessoal e profissional dos trabalhadores em resíduos sólidos. De acordo 

com funcionários das secretarias municipais, não se realiza cursos, atividades culturais 

ou prática de lazer e esporte para os trabalhadores dos serviços de limpeza pública. 

Além disso, as condições de trabalho desses profissionais não são adequadas, 

principalmente devido à ausência de EPI, sobretudo nos distritos. 

A inexistência de receita gerada com os serviços de limpeza pública, visto que não são 

cobradas taxas pelo serviço, permite concluir que não há sustentabilidade econômico-

financeira nessa prestação. Atualmente, todas as ações e serviços relacionados à limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos são desenvolvidas com recursos direcionados à 

secretaria, alimentados pelos impostos municipais, principalmente IPTU. Sendo assim, 

esse serviço gera apenas despesas, e nenhuma receita. 
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A ausência de instrumentos normativos municipais e da fiscalização deficiente por parte 

do Poder Público agrava o descumprimento das leis vigentes e permitem crimes 

ambientais em Caetité. Os resíduos sujeitos à logística reversa, de alto grau 

contaminante, e da construção civil, por exemplo, são dispostos no vazadouro a céu 

aberto sem que haja controle ou fiscalização dos estabelecimentos que praticam essa 

ação ilegal, de acordo com a Lei 9.605/1998. 

Sabe-se que o roteiro de coleta é elaborado pela coordenação do Setor de Limpeza 

Urbana, contudo não foi informado de que forma esse roteiro é pensado a fim de 

otimizar o serviço. Planejar e executar bem o roteiro de coleta é fundamental para a 

melhor prestação e adesão do serviço.  

Destaca-se que não efetividade nos meios de participação popular e controle social 

relativos à prestação dos serviços de limpeza pública urbana e manejo de resíduos 

sólidos. A única forma da população realizar solicitações, informações e denúncias 

referentes aos serviços de limpeza pública é se dirigindo à sede da Secretaria de Meio 

Ambiente e Limpeza Pública. 

O planejamento, regulação, fiscalização e controle social, ações essenciais para a 

prestação adequada de serviços, principalmente os públicos, são inexistentes ou 

ineficiente em Caetité no que concerne à limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

8.5.9 Identificação de áreas de risco de poluição/contaminação e de áreas já 

contaminadas por resíduos sólidos 

Passivo trata-se de uma obrigação derivada de atividades realizadas ou eventos futuros 

cuja liquidação corresponde à saída de recurso capazes de gerar benefícios econômicos. 

Sendo assim, passivo ambiental são obrigações, sejam elas financeiras, econômicas ou 

sociais, que são necessárias para preservar ou recuperar uma porção do meio ambiente. 

Portanto a aplicação de passivos ambientais trata-se de sanções aplicáveis devido a 

danos já causados ao meio ambiente e a medidas de prevenção de futuros danos, quem 

têm reflexos econômicos e financeiros (ARAYA, 2013). 

As obrigações relacionadas aos passivos ambientais podem ser de três tipos: legais, 

justas ou construtivas. A primeira provém de instrumentos legais, a exemplo de 

penalidades impostas por lei. A segunda trata das obrigações que a entidade se vê 
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obrigada a cumprir, seja por fatores éticos ou morais, mas que independem de 

obrigações legais. Por fim, as obrigações construtivas acontecem quando o ente 

espontaneamente se propões a cumpri-las. Caetité, no que concerne a resíduos sólidos, 

está sob condição de obrigações legais e sujeito a passivos ambientais, visto que mantêm 

práticas condenadas por lei. 

A Lei Nacional nº 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

determina como responsabilidade das Administrações Municipais a disposição final 

adequada de resíduos sólidos urbanos - RSU. Os resíduos sólidos industriais, dos 

serviços de saúde e agrícolas, por sua vez, são de responsabilidade do gerador, mas 

compete ao município fiscalizar o manejo desses resíduos. Essa Lei estabeleceu o prazo 

de 04 anos, até 2014, para os municípios encerrarem seus lixões e aterros controlados e 

recuperar as áreas degradas por essa atividade. O descumprimento dessa diretriz se 

enquadra como crime ambiental, podendo os responsáveis responder judicialmente. 

A Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 (BRASIL, 2020), conhecida como novo 

marco regulatório do saneamento básico, altera o prazo para que os municípios façam a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e encerrem os vazadouros a céu 

aberto. Pela nova legislação, o prazo é estabelecido em função de condicionantes: 

possuir plano intermunicipal de resíduos sólidos ou Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), dispondo de mecanismos de cobrança pelos 

serviços de manejo de resíduos sólidos, de modo a garantir sua sustentabilidade 

econômico-financeira. A Tabela 194 mostra o novo cronograma estabelecido, a partir 

da situação do município em função do porte populacional e gestão dos resíduos. 

Tabela 194 -Prazos para o encerramento dos vazadouros a céu aberto (lixões) de acordo com o 
novo marco regulatório do saneamento 

Municípios por faixa 
populacional 

Não Possui 
PMGIRS 

Possui PMGIRS e mecanismos de 
cobrança pelos serviços de manejo de 

RS 

Capitais, RM¹ ou RIDE¹ 

31 de dezembro 
de 2020 

2 de agosto de 2021 

> 100.000 habitantes 2 de agosto de 2022 

50.000 ≤ habitantes ≤ 100.000 2 de agosto de 2023 

<50.000 habitantes 2 de agosto de 2024 
Nota: ¹ Regiões Metropolitanas; ² Região Integrada de Desenvolvimento 
Fonte: BRASIL, 2020. 
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Considerando as informações da Tabela 194 e a realidade do Município de Caetité não 

possuir PMGIRS nem mecanismos de cobrança pelos serviços de manejo dos resíduos 

sólidos, o prazo para o Município encerrar o vazadouro a céu aberto terminou em 31 de 

dezembro de 2020. 

A Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605/1998, declara que poluição de qualquer natureza 

que possam causar danos à saúde humana ou provocar a morte de animais ou 

destruição da flora é crime ambiental. Para o lançamento de resíduos sólidos líquidos ou 

gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências 

estabelecida em norma e leis, é prevista pena de reclusão de 1 a 5 anos. No caso de 

manipulação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização, 

reciclagem ou destinação final de resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida 

em lei ou regulamento, a pena aplicada pode ser multa que podem chegar a R$ 50 

milhões e/ou reclusão de 1 a 4 anos. 

No município de Caetité existem quatro locais para destinação dos resíduos sólidos 

urbanos, que são os vazadouros a céu aberto de resíduos domiciliares e públicos da sede 

municipal e dos distritos de Caldeiras e Maniaçu e um outro vazadouro destinado a 

resíduos de construção civil (entulho) na região do Brás. Além destes, há pontos fixos de 

deposição irregular de RCC em várias partes da zona urbana da sede municipal, como 

informado no item 8.5.3.2.1, sobretudo nas entradas da cidade. O vazadouro a céu aberto 

da sede municipal é o maior passivo ambiental relacionado aos resíduos sólidos 

urbanos. 

O vazadouro a céu aberto, também conhecido como “lixão”, é uma área de 

aproximadamente 6,0 hectares aonde todo o resíduo coletado é depositado desde 2008 

sem qualquer tipo de critério ou fiscalização. Para mitigar o impacto gerado pelo 

acúmulo e decomposição de resíduos sólidos, normalmente ações como 

impermeabilização do solo, recobrimento e implantação de drenos de gases e chorumes 

são implantadas, porém nenhuma dessas ações ocorre na área em questão.  
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8.5.10 Áreas ambientalmente inadequadas para disposição e destinação final de 

resíduos sólidos e de rejeitos 

A Lei Nacional nº 12.305/2010 apresenta distinção entre destinação e disposição final 

ambientalmente adequada de resíduos sólidos. Segundo a normativa, a disposição final 

corresponde à distribuição dos rejeitos em aterros sanitários. Ou seja, a disposição dos 

resíduos sólidos no aterro sanitário somente se dará quando não há mais possibilidade 

de reutilização, reciclagem ou tratamento daquele resíduo que, nesta circunstância, 

torna-se rejeito. 

Neste capítulo serão analisadas as áreas com restrição à alocação de aterro sanitário 

para resíduos sólidos urbanos no município de Caetité, evidenciando as áreas 

ambientalmente inadequadas para disposição final dos referidos resíduos. 

Sabendo que não existe uma metodologia única e nem predominante para a alocação de 

áreas para aterros sanitários convencionais, esse estudo baseou-se na metodologia 

descrita por Lourenço et al. (2015), seguindo os pressupostos básicos elencados nas 

normas NBR 8.419/92 e NBR 13.896/97 (ABNT, 1992; ABNT, 1997). 

Inicialmente foram levantados os aspectos legais para eliminação das áreas restritas, são 

elas: as unidades de conservação e áreas de preservação permanente; as áreas do 

entorno de núcleos populacionais; as áreas de segurança aeroportuária (ASAs); as áreas 

do entorno das rodovias principais e as áreas com declividade superior a 30%. Também 

foram desconsideradas as áreas ao entorno de aerogeradores (turbina eólica ou sistema 

de geração eólica) em um raio de 100 m. 

As áreas de proteção permanente relacionadas aos cursos d’água naturais foram 

extraídas a partir da base cartográfica de hidrografia do Inema (2012); os núcleos 

populacionais foram delimitados através das imagens do Google Earth; para as áreas do 

entorno das rodovias principais foi utilizada a base cartográfica do IBGE (2010); o mapa 

classificado de declividade foi obtido através dos modelos digitais de elevação (MDE’s) 

do projeto Topodata (2008) e a pista de pouso do aeroporto municipal foi delimitada a 

partir de imagens de satélite. 

Para as camadas de solo e geologia foram analisadas as características de porosidade e 

permeabilidade à infiltração, a disponibilidade local de material de empréstimo para o 
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recobrimento das células, a espessura do solo, a localização e produtividade do aquífero 

e o grau de estruturação do material litológico de origem, conforme proposto em 

Lourenço et al. (2015).  

Os dados pedológicos foram extraídos da base cartográfica do IBGE (2018); os dados 

litológicos e estruturais, relacionados à componente geológica, foram extraídos da base 

da CPRM (2003); já os dados de produtividade dos aquíferos foram retirados do 

mapeamento hidrogeológico da Região Nordeste do Brasil, elaborado pelo IBGE (2013). 

Também foram utilizadas as informações de níveis estáticos dos poços cadastrados no 

SIAGAS para mapear a profundidade do nível de saturação dos solos (CPRM, 2020). Os 

dados de usos e ocupação do solo foram obtidos a partir da base cartográfica do IBGE 

(2018) e a classificação dos componentes de acordo com atributos e restrições são 

apresentados na Tabela 195. 

Tabela 195 - Classificação dos componentes, de acordo com seus atributos 

CATEGORIA FAIXAS DE PROXIMIDADE / ATRIBUTOS NOTA 

Corpos Hídricos 

0 - 100 m Restringido 

100 - 200 m 0 

200 - 300 m 5 

300 - 400 m 7 

> 400 m 10 

Núcleos 
Populacionais 

0 - 500 m Restringido 

500 - 1000 m 5 

1000 - 2000 m 7 

> 2000 m 10 

Asa 

0 a 8000 m Restringido 

8000 a 13000 m 5 

> 13000 m 10 

Rodovias 

0 a 100 m Restringido 

100 a 500 m 2 

500 a 1000 m 7 

1000 a 2000 m 10 

> 2000 m 5 

Declividade 

0 - 3% 10 

3 - 5% 9 

5 - 10% 8 

10 - 20% 6 

20 - 30% 3 

> 30% Restringido 

Pedologia Neossolo Litólico 0 
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CATEGORIA FAIXAS DE PROXIMIDADE / ATRIBUTOS NOTA 

Neossolo Quartzarênico 3 

Cambissolo Háplico 
5 

Planossolo Háplico 

Latossolo Amarelo 

7 Latossolo Vermelho 

Latossolo Vermelho-Amarelo 

Argissolo Vermelho 
10 

Argissolo Vermelho-Amarelo 

Geologia 

Depósitos Aluvionares 0 

Complexo Licínio de Almeida 

4 Formação Pajeú 

Formação Santo Onofre 

Complexo Paramirim 

5 

Suíte Intrusiva Lagoa Real 

Complexo Santa Isabel 

Complexo Boquira 

Complexo Gavião 

Formação Mosquito 

6 Formação Riacho do Bento 

Formação Fazendinha 

Formação Sítio Novo 
7 

Coberturas Detrito-Lateríticas 

Granito São Timóteo 

10 
Batólito de Guanambi 

Granitos Caculé e Rio do Paulo 

Sienitoides Cara Suja, Estreito e Ceraíma 

Usos Do Solo 

Corpos d’Água 
Restringido 

Influência Urbana 

Floresta Estacional 1 

Contato Savana / Savana-Estépica / Floresta 
Estacional 

2 

Savana / Savana Gramíneo-Lenhosa / Savana 
Parque 

3 

Agropecuária 5 

Pecuária (pastagens) 6 

Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria,2020; adaptado de 
IBGE, 2018. 

Os pesos atribuídos para a sobreposição das camadas foram ranqueados conforme sua 

importância para a implantação do aterro sanitário (Tabela 196), ainda segundo a 

metodologia descrita por Lourenço et al. (2015). O maior peso (25%) ficou para a 

camada de Usos e Ocupação do Solo, devido à presença de importantes classes 
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restritivas, como núcleos urbanos e corpos hídricos. As camadas de corpos hídricos e 

núcleos populacionais tiveram um peso de 15% cada, devido ao risco de contaminação 

da água e proliferação de doenças no entorno do aterro sanitário. A camada de 

declividade também recebeu peso de 15%, devido ao alto risco de erosão e 

deslizamentos associados à estabilidade do terreno. 

A camada de proximidade às rodovias recebeu um peso de 10%, devido aos riscos 

associados a acidentes de veículos transportando resíduos, bem como o aumento da 

presença de animais nas vias, que também aumentam o risco de acidentes, além do mau 

cheiro relacionado à infraestrutura do aterro sanitário. As camadas de geologia e 

pedologia receberam pesos de 10% e 5%, respectivamente. Para a geologia o peso é 

maior por abrigar as unidades aquíferas, por possuir uma componente estrutural e 

também devido ao fato de que os solos são fortemente influenciados pelas rochas 

subjacentes. 

Os 5% restantes estão associados aos riscos do entorno da área de segurança do 

aeroporto municipal, que se localiza a aproximadamente 6,0 km da sede de Caetité. 

Todas essas informações foram reunidas em arquivos do tipo raster, em ambiente SIG e 

sobrepostas através do cálculo matricial ponderado.  

Tabela 196 - Pesos atribuídos às camadas no cálculo de sobreposição ponderada. 

CAMADA PESO ATRIBUÍDO 

Uso e ocupação do solo 25 

Corpos hídricos 15 

Núcleos populacionais 15 

Declividade 15 

Rodovias 10 

Geologia 10 

Pedologia 5 

Asa 5 

Fonte: elaborado pela Saneando Projetos de 
Engenharia e Consultoria,2020. 

O arquivo resultante é mostrado na Figura 355 e apresenta um range de valores entre 0 

a 10, conforme as notas atribuídas à cada atributo e o peso atribuído à cada camada. Os 

valores superiores a 8.0, representados pela cor azul, correspondem às áreas 

consideradas compatíveis com a alocação de aterros sanitários no município, enquanto 
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os valores representados pela cor vermelha correspondem às áreas restringidas por 

critérios legais, sendo consideradas inaptas à construção do empreendimento. 

Figura 355: Mapa das Áreas com restrição à Alocação de Aterros Sanitários em Caetité, Bahia 

 
Fonte: elaborado pela  Saneando Engenharia, 2020. 

8.5.11 Considerações Finais 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Caetité, executado pela 

secretaria de Meio Ambiente e limpeza Pública, não possui um planejamento adequado 

na execução dos serviços de forma que apresenta várias deficiências como acúmulo de 

resíduos nas ruas, terrenos baldios e sistemas de drenagem. Dentre as deficiências 

técnicas operacionais que podem ser detectadas destaca-se: estrutura organizacional 
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financeira deficitária, inexistência de planos de serviços operacionais, inexistência de 

coleta seletiva ofertada pela administração municipal, destino final inadequado, 

presença de catadores de materiais recicláveis no vazadouro a céu aberto, entre outros. 

Na fase do diagnóstico foram detectados alguns pontos de que podem ser classificados 

como carência do poder público à população: 

✓ As ações de educação ambiental, por parte da Secretaria de Meio Ambiente e 

Limpeza Pública, são incipientes e não cumpre seu objetivo de sensibilizar a 

população sobre a importância da minimização da geração dos resíduos 

sólidos e maior adesão a coleta seletiva executada pela COOPERCICLI.  

✓ Não há programa de capacitação e treinamentos dos colaboradores dos 

serviços de limpeza urbana. 

✓ Os serviços de coleta e varrição são executados de forma empírica, não há 

planos de serviços com dimensionamento de pessoal, equipamentos e rotas de 

coleta e setores de varrição. 

✓ Não foi identificado nenhum programa em que a população possa participar de 

forma propositiva dos serviços prestados. A exemplo de programa como 

“Disque limpeza”. 

✓ Não há cobrança dos serviços executados pelo poder público, como coleta de 

RCC entre outros. 

Verificou-se que apesar das carências listadas o Município está avançando em alguns 

pontos como: 

✓ Coleta Seletiva e compostagem orgânica gerida pela Cooperativa de Coleta 

Seletiva dos Catadores de Caetité – COOPERCICLI. 

✓ Contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos do Grupo A e E de serviços de saúde dos 

estabelecimentos públicos municipais de serviços de saúde. 

✓ Ações de melhorias operacionais no vazadouro a céu aberto. 

O diagnóstico do manejo de resíduos sólidos possibilitou a identificação dos problemas 

existentes e as causas associadas. No Quadro 80, esses problemas e causas estão 

organizados e classificados conforme a sua natureza, estrutural (dimensão da 

infraestrutura) ou estruturante (dimensão da gestão). 
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Quadro 80 - Resumo analítico do manejo de resíduos sólidos em Caetité/BA 

Problemas 
diagnosticados 

Causas dos problemas diagnósticas 
Classificação 

das causas 

Ausência de dados 
sistematizados e 
fragilidade das 
rotinas de 
planejamento 

Culturalmente, os municípios brasileiros prestam serviços 
públicos de acordo com a demanda, não sendo eles planejados 
baseados em dados ou projeções futuras. Esse o caso do 
serviço de limpeza urbana, e por isso não são gerados e 
sistematizados dados referentes a esse setor. 

Estruturante 

Ausência de 
fiscalização, 
regulação 

Não existe ente responsável por essas atividades em Caetité. Estruturante 

Controle social pouco 
atuante no 
saneamento básico 

As atribuições do Conselho de Meio Ambiente relativas ao 
saneamento básico são pouco difundidas pois a prioridade são 
as reuniões de avaliação de licenças ambientais, sendo esta a 
única instância de participação social na temática. 

Estruturante 

Prática de queima de 
resíduos sólidos é 
comum 

A ausência do serviço de coleta de RDO faz com que muitos 
moradores, principalmente da zona rural, queimem seus 
resíduos sólidos como forma de destinação final. 

Estrutural 

Insustentabilidade 
econômico-
financeira 

Não é cobrada taxa específica para a prestação do serviço de 
limpeza urbana. 

Estruturante 

Falta de leis e 
normas municipais 
para gerenciamento 
de resíduos sólidos 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
exigido pela PNRS (2010), ainda não foi elaborado. Além disso, 
não há diretrizes, recomendações ou definições voltadas para 
os grandes geradores ou estabelecimentos sujeitos à logística 
reversa. 

Estruturante 

Existência de 
vazadouro a céu 
aberto ativo 

A inexistência de estudos adequados para implantação de 
aterro sanitário e falta de recursos voltadas ao manejo de 
resíduos sólidos faz com que a disposição dos RSU ainda seja 
nos vazadouros a céu aberto existentes no município. 

Estruturante 

Falta de fiscalização 
quanto ao 
cumprimento da 
logística reversa 

Ausência de instrumentos legais municipais e de corpo técnico 
qualificado para realizar a fiscalização de estabelecimentos. 

Estruturante 

Presença de 
catadores no 
vazadouro a céu 
aberto 

Inexistência de políticas sociais e programas voltados para a 
categoria de catadores de materiais recicláveis. 

Estruturante 

Ausência de controle 
social 

Falta de meios de comunicação e interação com a sociedade a 
respeito da prestação do serviço de limpeza urbana 

Estruturante 

Baixo índice de 
coleta de resíduos 
sólidos na área rural 

Limitação de equipamentos, pessoal e combustível para 
ampliação do serviço de coleta na zona rural. 

Estrutural 
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Problemas 
diagnosticados 

Causas dos problemas diagnósticas 
Classificação 

das causas 

Falta de EPIs para os 
profissionais que 
atuam no serviço de 
limpeza pública 

Falta de organização gerencial e de recursos financeiros para a 
aquisição e distribuição de EPIs aos profissionais. 

Estruturante 

Falta de 
padronização de 
lixeiras e contêineres 
e quantidade 
insuficiente  

Falta de organização gerencial e de recursos financeiros para a 
aquisição e distribuição dos recipientes. 

Estruturante 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

Analisando o Quadro 80 com os principais problemas apresentados no manejo e 

gerenciamento de resíduos sólidos em Caetité, percebe-se que a maioria deles é de 

caráter estruturante, com destaque para a limitação de recursos financeiros para 

ampliação do serviço e de melhoria nas rotinas de planejamento. 

8.6 Controle de Vetores e Reservatórios de Doenças 

A mudança nos padrões da população brasileira, que antes era predominantemente 

rural e hoje concentra-se no ambiente urbano, favorece a ocorrência e a urbanização de 

agravos. Os déficits em saneamento básico no Brasil, em especial nas áreas urbanas, 

comprometem a qualidade de vida da população e do meio ambiente. Enchentes, 

descarte irregular de resíduos sólidos, contaminação de corpos hídricos, consumo de 

água sem tratamento adequado e ocorrência de doenças, apresentam uma relação 

estreita. Apesar dos avanços obtidos no seu controle de doenças transmitidas por 

vetores, estas ainda se configuram como um dos maiores problemas de saúde pública no 

Brasil. 

Nesse contexto, a Lei Estadual nº 11.172, de 01 de dezembro de 2008, que institui 

diretrizes para a Política Estadual de Saneamento Básico do Estado da Bahia, apresenta 

no conceito do saneamento básico, além das componentes definidas na Lei Federal nº 

11.445/2007, as ações de combate e controle a vetores e reservatórios de doenças. 

A seguir são apresentadas as principais doenças relacionadas com o saneamento básico 

e os vetores, destacando os principais desafios de saúde pública que persistem no 

município de Caetité. 
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8.6.1 Roedores / Leptospirose 

Os roedores são caracterizados por possuírem dentes incisivos que crescem 

continuamente. Por esse aspecto particular, necessitam roer constantemente, 

comportamento que leva ao desgaste dos dentes. Os ratos são os roedores de maior 

relevância em saúde pública. Esses animais são de hábitos noturnos, por ser mais seguro 

saírem de seus abrigos à noite, período em que se alimentam. São versáteis, bons 

nadadores e mergulhadores e têm facilidade de subir e se equilibrar nas estruturas das 

construções e habitações humanas. 

Para a sua alimentação, os resíduos domésticos são fontes importantes e atrativas. Por 

meio do seu olfato e paladar, segregam os alimentos preferidos e não apodrecidos. São 

considerados onívoros, isto é, exploram ampla diversidade de materiais nutritivos. São 

interpretados como destruidores de alimento, pois ingerem pouco do que perfuram e 

destroem. Entre os roedores os ratos representam a principal ameaça ao homem, pois 

podem provocar mordeduras e também transmitir inúmeros patógenos, dentre eles o 

agente da leptospirose. Suas fezes e urina são contaminadas por agentes infecciosos e 

uma área colonizada por ratos tem sua qualidade de vida deteriorada e as pessoas que 

habitam nesse meio têm risco maior de contrair infecções. Nas áreas urbanas são 

registradas três espécies de ratos: Rattus norvegicus, Rattus rattus e Mus musculus, todas 

elas de interesse à saúde. 

A leptospirose é uma zoonose de larga distribuição geográfica no país e, tem como 

agente etiológico a bactéria do gênero Leptospira. A infecção é sistêmica e provoca no 

homem um quadro agudo caracterizado por intensa vasculite. 

A população residente em fundos de vales inundáveis tem risco maior de contrair a 

leptospirose, principalmente nos espaços onde há precariedade de esgotamento 

sanitário e habitação, resíduo acumulado e córregos mal drenados, propiciando o 

aumento de ratos e o contato das pessoas com água ou lama de enchente contaminada 

pela urina de Rattus norvegicus. 

Nesse contexto, na Tabela 197 são apresentados dados de leptospirose para o 

município de Caetité nos últimos cinco anos, comparado com a incidência no estado da 

Bahia. 
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Tabela 197 - Distribuição dos casos notificados de leptospirose e coeficiente de incidência (CI) por 
100 mil habitantes  

Ano 
Caetité Bahia 

População Nº casos CI População Nº casos CI 

2015 52.531 0 0 15.203.334 340 2,24 

2016 52.696 0 0 15.276.566 175 1,15 

2017 52.853 0 0 15.344.447 217 1,41 

2018 50.861 0 0 14.812.617 278 1,88 

2019 50.975 0 0 14.873.064 368 2,47 

                     Fonte: Adaptado de SESAB/SUVISA, 2020. 

No município de Caetité, observa-se que não houve registro de leptospirose no período 

analisado, enquanto que em 2019 no Estado da Bahia foi registrado um coeficiente de 

incidência de 2,47 casos/100 mil hab.  

8.6.2 Shistosoma mansoni/Esquistossomose 

O agente etiológico da esquistossomose é o Shistosoma mansoni, um helminto 

pertencente à classe dos Trematoda, família Schistossomatidae e gênero Schistosoma. São 

vermes digenéticos, delgados, de coloração branca e sexos separados (característica 

desta família), onde a fêmea adulta, mais alongada, encontra-se alojada em uma fenda do 

corpo do macho, denominada de canal ginecóforo (SESAB, 2018a). 

No ciclo da doença, estão envolvidos dois hospedeiros, um definitivo e o intermediário. 

O homem é o principal hospedeiro definitivo e nele o parasita apresenta a forma adulta, 

reproduz-se sexuadamente e por meio da eliminação dos ovos do S. mansoni, no 

ambiente, pelas fezes, ocasiona a contaminação das coleções hídricas. Os primatas, 

marsupiais (gambá), ruminantes, roedores e lagomorfos (lebres e coelhos), são 

considerados hospedeiros permissivos ou reservatórios, porém, não está clara a 

participação desses animais na transmissão e epidemiologia da doença, apesar da 

capacidade de todos em eliminar ovos nas fezes (SESAB, 2018a). 

O ciclo biológico do S. mansoni depende da presença do hospedeiro intermediário no 

ambiente. Os caramujos gastrópodes aquáticos, pertencentes à família Planorbidae e 

gênero Biomphalaria, são os organismos que possibilitam a reprodução assexuada do 

helminto. Os planorbídeos são caramujos pulmonados e hermafroditas, que habitam 

coleções de água doce, com pouca correnteza ou parada. No Brasil, as espécies 
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Biomphalaria glabrata, Biomphalaria straminea e Biomphalaria tenagophila estão 

envolvidas na disseminação da esquistossomose (SESAB, 2018a). 

A esquistossomose, também conhecida como Xistose”, “barriga d’água” e “doença dos 

caramujos”, trata-se de uma doença, inicialmente assintomática, que pode evoluir para 

formas clínicas extremamente graves e levar o paciente ao óbito (SESAB, 2018a). 

O homem adquire a esquistossomose através da penetração ativa da cercária na pele. 

Após a infecção, as cercárias desenvolvem-se para uma forma parasitária primária 

denominada esquistossômulo, que inicia o processo de migração, via circulação 

sanguínea e linfática, até atingir o coração e em seguida os pulmões. Os 

esquistossômulos chegam aos vasos sanguíneos e alcançam o fígado, onde evoluem para 

as formas adultas. Nos vasos portais mesentéricos, ocorre a sobreposição da fêmea no 

canal ginecóforo do macho e, consequentemente, a cópula, seguida de oviposição. No 

ambiente aquático, ocorre a eclosão dos ovos e liberação da forma ativa infectante do 

hospedeiro intermediário, denominada miracídio. Essa forma apresenta grande 

capacidade de locomoção e afinidade quimiotática aos moluscos; a sua garantia de 

sobrevivência está diretamente relacionada ao encontro com o hospedeiro 

intermediário. Algumas horas após a penetração dos miracídios no caramujo, tem início 

um complexo processo de alterações morfológicas que darão origem as cercárias. O 

contato com águas contaminadas por cercárias é o fator predisponente para a infecção. 

Ambientes de água doce de pouca correnteza ou parada, utilizados para atividades 

profissionais ou de lazer, como banhos, pescas, lavagem de roupa e louça ou plantio de 

culturas irrigadas, com presença de caramujos infectados pelo S. mansoni, constituem os 

locais adequados para se adquirir a esquistossomose (SESAB, 2018a). 

Inicialmente assintomática, a esquistossomose pode evoluir para formas clínicas graves 

e levar o paciente ao óbito. Os sintomas mais comuns são: diarreia, febres, cólicas, dores 

de cabeça, náuseas, tonturas, sonolência, emagrecimento e aumento de volume do fígado 

(SESAB, 2018b). 

A magnitude de sua prevalência, associada à severidade das formas clínicas e a sua 

evolução, conferem a esquistossomose uma grande relevância como problema de saúde 

pública (SESAB, 2018a). 
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De acordo com dados do SINAN, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Caetité, no período de 2011 a 2019 não houve registro de casos de esquistossomose no 

município. Porém, houve registros nos anos de 2007 (104 casos), 2009 (44 casos) e 

2010 (25 casos), podendo não ter sido feito o registro após o ano de 2010 apesar da 

ocorrência de casos. 

8.6.3 Aedes aegypti / Arboviroses (Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus) 

Aedes aegypti e arboviroses 

De acordo com Figueiredo et al. (2017), arboviroses são as doenças causadas pelos 

chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e 

febre amarela. A classificação "arbovírus" engloba todos aqueles transmitidos por 

artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos). Existem 545 

espécies de arbovírus, sendo que 150 delas causam doenças em seres humanos. Apesar 

de a classificação arbovirose ser utilizada para classificar diversos tipos de vírus, como o 

mayaro, meningite e as encefalites virais, hoje a expressão tem sido mais usada para 

designar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como o Zika vírus, febre 

Chikungunya, dengue e febre amarela. 

O Mosquito Aedes aegypti, originário do Egito, que segundo Dengue Brasil (2019) mede 

menos de um centímetro, tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas 

no corpo e nas pernas. A dispersão pelo mundo ocorreu da África: primeiro da costa 

leste do continente para as Américas, depois da costa oeste para a Ásia. No início do 

século 20, a identificação do A. aegypti como transmissor da febre amarela urbana 

impulsionou a execução de rígidas medidas de controle que levaram, em 1955, à 

erradicação do mosquito no país. Em 1958, o país foi considerado livre do vetor pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). No entanto, a erradicação não recobriu a 

totalidade do continente americano e o vetor permaneceu em áreas como Venezuela, sul 

dos Estados Unidos, Guianas e Suriname, além de toda a extensão insular que engloba 

Caribe e Cuba (IOC/FIOCRUZ, 2019). 

A hipótese mais provável para explicar a reintrodução do mosquito no Brasil é a 

chamada dispersão passiva dos vetores, por meio de deslocamentos humanos marítimos 

ou terrestres – dinâmica facilitada pela grande resistência do ovo do vetor ao 
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ressecamento. No Brasil, o relaxamento das medidas de controle após a erradicação do 

A. aegypti permitiu sua reintrodução no país no final da década de 1960. Hoje o 

mosquito é encontrado em todos os Estados brasileiros (IOC/FIOCRUZ, 2019). 

O ciclo do Aedes aegypti é composto por quatro fases, a saber: ovo, larva, pupa e adulto. 

As larvas se desenvolvem em água parada, limpa ou suja. Na fase do acasalamento, em 

que as fêmeas precisam de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a 

transmissão da doença (DENGUE BRASIL, 2019). 

O seu controle é difícil, por ser muito versátil na escolha dos criadouros onde deposita 

seus ovos, que são extremamente resistentes, podendo sobreviver vários meses até que 

a chegada de água propicia a incubação. Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se 

rapidamente em larvas, que dão origem às pupas, das quais surge o adulto (DENGUE 

BRASIL, 2019). 

A transmissão ocorre pelo ciclo homem-Aedes aegypti-homem. Após a ingestão de 

sangue infectado pelo inseto fêmea, transcorre na fêmea um período de incubação. Após 

esse período, o mosquito torna-se apto a transmitir o vírus e assim permanece durante 

toda a vida. Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com uma 

pessoa sadia, nem fontes de água ou alimento (DENGUE BRASIL, 2019). 

O mosquito costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde, 

evitando o sol forte, mas, mesmo nas horas quentes, ele pode atacar à sombra, dentro ou 

fora de casa. Há suspeitas de que alguns ataquem também durante a noite. O indivíduo 

não percebe a picada, pois no momento não dói e nem coça (DENGUE BRASIL, 2019). 

Dengue 

A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à 

morte. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40°C), de 

início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores 

no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na 

pele. Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns. Na fase febril inicial da doença pode 

ser difícil diferenciá-la. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e 

contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, entre outros sintomas (Bio-

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/dengue-sintomas-transmissao-e-prevencao
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Manguinhos/Fiocruz, 2014a). Na Tabela 198, estão dispostos os casos de dengue 

notificados nos últimos cincos anos, em comparação com estado da Bahia. 

Tabela 198 - Distribuição dos casos notificados de dengue e coeficiente de incidência (CI) por 100 
mil habitantes – Caetité/BA 

Ano 
Caetité Bahia 

População Nº casos CI População Nº casos CI 

2015 52.531 71 135,16 15.203.334 79.166 520,71 

2016 52.696 194 368,15 15.276.566 83.614 547,34 

2017 52.853 46 87,03 15.344.447 15.423 100,51 

2018 50.861 10 19,66 14.812.617 14.130 95,39 

2019 50.975 92 180,48 14.873.064 83.842 563,72 

                  Fonte: Adaptado de SESAB/SUVISA, 2020. 

Em relação a dengue analisando a série de dados completa dos últimos cinco anos (2015 

-2019), observa-se que o ano que apresentou o maior número foi 2016, registrando 194 

casos, que corresponde CI de 368,15/100 mil hab., sendo este menor que o CI da 

Unidade da Federação (UF) Bahia que foi de 547,34/100 mil hab. Depois deste ano de 

pico, o número de casos diminuiu consideravelmente, seguindo a média estadual, sendo 

notificados apenas 10 casos em Caetité em 2018. Já em 2019, o número de casos subiu 

novamente alcançando 92 registros, porém com coeficiente de incidência inferior ao do 

estado (180,48 casos/100 mil hab. contra 563,72 casos/100 mil hab.).  

Observando a incidência de casos de dengue, é possível considerar esta arbovirose um 

problema de saúde pública a ser sanado pela vigilância epidemiológica em conjunto com 

ações de melhoria nas condições de saneamento básico. 

Febre Chikungunya 

Febre de Chikungunya, doença produzida pelo vírus chikungunya (CHIKV) é 

acompanhada por febre aguda, subaguda ou crônica. A enfermidade aguda se 

caracteriza, principalmente, por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor 

articular intensa, afetando todos os grupos etários e ambos os sexos. Em uma pequena 

porcentagem dos casos a artralgia se torna crônica, podendo persistir por anos. As 

formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem podem, excepcionalmente, 

evoluir para óbito. A febre de chikungunya é uma enfermidade endêmica nos países do 

Sudeste da Ásia, África e Oceania. Emergiu na região das Américas no final de 2013. O 

nome chikungunya deriva de uma palavra do idioma makonde, falado no sudeste da 

Tanzânia, que significa “curvar-se ou tornar-se contorcido”, descrevendo a postura 

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/dengue-sintomas-transmissao-e-prevencao
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adotada pelos pacientes devido à artralgia intensa (SESAB, 2018). A Tabela 199, 

apresenta os casos notificados em Caetité e no estado da Bahia no período entre 2015 e 

2019. 

Tabela 199 - Distribuição dos casos notificados de febre da chikungunya e coeficiente de 
incidência (CI) por 100 mil habitantes – Caetité/BA 

Ano 
Caetité Bahia 

População Nº casos CI População Nº casos CI 

2015 52.531 0 0 15.203.334 27.017 177,7 

2016 52.696 18 34,16 15.276.566 98.714 646,18 

2017 52.853 3 5,68 15.344.447 11.536 75,18 

2018 50.861 0 0 14.812.617 4.530 30,58 

2019 50.975 3 5,89 14.873.064 13.002 87,42 

                 Fonte: Adaptado de SESAB/SUVISA, 2020. 

No que concerne à febre da chikungunya observa-se que foram registrados em três anos 

da série de dados, mas, em quantidades muito inferiores aos encontrados para a dengue. 

A maior incidência de casos aconteceu em 2016, com 18 casos notificados e um 

coeficiente de incidência de 34,16 casos/100 mil hab., o que acompanha a tendência de 

casos do estado da Bahia, cujo pico foi no mesmo ano. Para esta arbovirose, o CI foi 

inferior ao do estado em toda série de dados. Ainda assim, é uma doença que necessita 

atenção na vigilância à saúde, mas que já será contemplada por ações que visem a 

diminuição da incidência da dengue, já que estas doenças possuem o mesmo vetor.  

Zika Vírus 

O zika é um vírus, foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. O vírus 

zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação em 1.947, 

após detecção em macacos sentinelas para monitoramento da febre amarela, na floresta 

Zika, em Uganda. Cerca de 80% das pessoas infectadas pelo vírus zika não desenvolvem 

manifestações clínicas. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves 

nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Outros 

sintomas menos frequentes são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. No 

geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente 

após 3 a 7 dias. No entanto, a dor nas articulações pode persistir por aproximadamente 

um mês. Formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem podem, 

excepcionalmente, evoluir para óbito, como identificado no mês de novembro de 2015, 

pela primeira vez na história (Bio-Manguinhos/Fiocruz 2014). Todavia, observa-se a 

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/dengue-sintomas-transmissao-e-prevencao
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ocorrência de óbitos pelo agravo, aumento dos casos de microcefalia e de manifestações 

neurológicas associadas à ocorrência da doença (SESAB, 2019). 

Nesse contexto a seguir (Tabela 200) são apresentados dados dessa doença, que 

possuem casos registrados no município de Caetité nos últimos cinco anos. 

Tabela 200 - Distribuição dos casos notificados do zica vírus e coeficiente de incidência (CI) por 
100 mil habitantes – Caetité/BA 

Ano 
Caetité Bahia 

População Nº casos CI População Nº casos CI 

2015 52.531 0 0 15.203.334 34.710 228,31 

2016 52.696 26 49,34 15.276.566 59.024 386,37 

2017 52.853 1 1,89 15.344.447 3.036 19,79 

2018 50.861 1 1,97 14.812.617 1.571 10,61 

2019 50.975 1 1,96 14.873.064 3.555 23,9 

                  Fonte: Adaptado de SESAB/SUVISA, 2020. 

No tocante a infecção pelo zika vírus no município, analisando a série de dados dos 

últimos cinco anos, observa-se que o pico de casos aconteceu em 2016, com 26 casos 

notificados e um coeficiente de incidência de 49,34 casos/100 mil hab. Em todo o 

período analisado, o CI de Caetité sempre se encontrou abaixo da média do estado, 

acompanhando a redução no número de casos. Assim como a dengue e a febre de 

Chikungunya, as ações de saúde pública e de saneamento são importantes para que haja 

controle do vetor e diminuição da ocorrência de casos em Caetité. 

8.6.4 Haemagogus e Sabethes / Febre Amarela 

A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de em alguns países da 

África e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é 

idêntica em ambos os casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os 

mesmos — a diferença está apenas nos transmissores (Bio-Manguinhos/Fiocruz, 

2014b). 

No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o 

mosquito Haemagogus e do gênero Sabethes. Já no meio urbano, a transmissão se dá 

através do mosquito Aedes aegypti, podendo o Aedes albopictus também transmitir os 

vírus (Bio-Manguinhos/Fiocruz, 2014b). 

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/dengue-sintomas-transmissao-e-prevencao
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/dengue-sintomas-transmissao-e-prevencao
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/dengue-sintomas-transmissao-e-prevencao
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Os mosquitos Haemagogus e Sabethes vivem na copa das árvores. Por isso, o alvo 

preferencial das suas picadas são os macacos, que compartilham o mesmo habitat. Para 

se reproduzir, esses insetos colocam seus ovos nos ocos das árvores e em bambus, no 

acúmulo de água formado nos internódios (as conexões entre trechos do caule). Assim 

como os Aedes, os Haemagogus não depositam seus ovos diretamente na superfície 

aquática, mas sim na parede interna do criadouro próximo à lâmina d’água. Quando os 

ovos são submersos, as larvas eclodem e passam a se desenvolver, se alimentado da 

matéria orgânica presente na água, até se tornarem pupas. Cerca de sete a dez dias após 

a eclosão dos ovos, os Haemagogus chegam à fase de mosquitos adultos. Já os Sabethes 

lançam seus ovos diretamente sobre a superfície da água e chegam à fase adulta quase 

um mês depois (IOC/Fiocruz, 2017). 

Insetos Haemagogus e Sabethes possuem um tempo de vida considerado longo para 

mosquitos, o que pode favorecer a propagação do vírus. Observações em laboratório 

indicam que o tempo de sobrevivência de ambos ultrapassa meses após os insetos 

atingirem a idade adulta. “Esse fator é importante porque, uma vez infectado, o 

mosquito permanece portador e capaz de transmitir o vírus da febre amarela durante 

toda a vida (IOC/Fiocruz, 2017). 

A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou 

tomado a vacina, circula em áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Ao 

contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti no 

meio urbano (IOC/Fiocruz, 2017). 

Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados. Os 

macacos podem desenvolver a febre amarela silvestre de forma inaparente, mas ter a 

quantidade de vírus suficiente para infectar mosquitos. O macaco não transmite a 

doença para os humanos, assim como uma pessoa não transmite a doença para outra. A 

transmissão se dá somente pelo mosquito. Os macacos ajudam a identificar as regiões 

onde estão acontecendo a circulação do vírus. Com estes dados, o governo distribui 

estrategicamente as vacinas no território nacional (IOC/Fiocruz, 2017). 

A febre amarela é uma doença infecciosa grave. Geralmente, quem contrai o vírus não 

chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras 

manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor 
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muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é rara 

e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem 

ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados), 

manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera 

bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela (Bio-

Manguinhos/Fiocruz, 2014b). 

Na Tabela 201 abaixo, pode-se observar os casos notificados de febre amarela em 

Caetité e na Bahia, nos últimos cinco anos. 

Tabela 201 - Distribuição dos casos notificados de febre amarela e coeficiente de incidência (CI) 
por 100 mil habitantes – Caetité/BA 

Ano 
Caetité Bahia 

População Nº casos CI População Nº casos CI 

2015 52.531 0 0 15.203.334 5 0,03 

2016 52.696 0 0 15.276.566 2 0,01 

2017 52.853 0 0 15.344.447 69 0,45 

2018 50.861 0 0 14.812.617 57 0,38 

2019 50.975 0 0 14.873.064 16 0,11 

   Fonte: Adaptado de SESAB/SUVISA, 2020. 

Em Caetité, não houve notificações para a febre amarela no período analisado, não 

constituindo um problema de saúde pública, mas deve-se manter a vigilância 

epidemiológica para controle de possíveis casos e realização de planos de ação. 

8.6.5 Plasmodium / Malária 

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero 

Plasmodium, transmitidos pela fêmia do mosquito do gênero Anopheles, popularmente 

conhecidos por “carapanã”, “muriçoca”, “sovela”, “mosquito-prego” e “bicuda”. No Brasil 

existem três espécies de Plasmodium que estão associados à malária em seres humanos: 

P. vivax, P. falciparum e P. malariae. Entre os vetores do gênero Anopheles, cinco espécies 

são os principais responsáveis pela transmissão da doença no Brasil: An. darlingi, An. 

aquasalis, An. albitarsis, An. (Kerteszia) cruzii e An. (Kerteszia) bellator (SESAB, 2018). 

Ao se alimentar de sangue humano, o mosquito Anopheles injeta os parasitas 

encontrados em sua saliva na corrente sanguínea humana. Os parasitas no interior do 

corpo humano viajam até as células do fígado, onde crescem e se multiplicam. As células 

do fígado se rompem, liberando para o sangue os parasitas que nelas se encontravam. 

http://bio.fiocruz.br/index.php/produtos/vacinas/virais/febre-amarela
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/dengue-sintomas-transmissao-e-prevencao
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/dengue-sintomas-transmissao-e-prevencao
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No sangue, os protozoários invadem as células vermelhas. Ao se multiplicarem e 

crescerem no interior das células vermelhas, eles as destroem. A ruptura dos eritrócitos 

- outro nome dado às células vermelhas - libera os parasitas que ali se encontravam e 

eles invadem outros eritrócitos. Quando uma pessoa infectada é picada pela fêmea do 

mosquito Anopheles, ocorre a transferência dos parasitas presentes no sangue humano 

para o interior do corpo do mosquito. Os parasitas se alojam no estômago do mosquito e 

após 10-18 dias migram para suas glândulas salivares (SANTOS, 2019). 

Os insetos costumam picar no final da tarde até o amanhecer, e evoluem em águas 

limpas e sombreadas de remansos de rios, córregos, igarapés, lagoas, represas, açudes, 

valetas de irrigação, alagados e pântanos (SANTOS, 2019). A deficiência do sistema de 

drenagem urbana, propicia condições favoráveis a proliferação do mosquito 

transmissor, a partir da formação de poças d’água em vala a céu aberto. 

Malária 

A malária, importante doença parasitária há séculos – apesar das ações de controle 

implantadas há décadas em muitas partes do mundo –, é também conhecida como 

impaludismo, febre palustre, maleita e sezão (MS, 2015). 

Essa doença causa consideráveis perdas sociais e econômicas, acometendo populações 

pauperizadas, excluídas do acesso aos serviços de atenção primária à saúde, e expostas a 

precárias condições de habitação e saneamento (SESAB, 2018). 

De acordo com a FIOCRUZ (sd), após a picada, os parasitos chegam rapidamente ao 

fígado onde se multiplicam de forma intensa e veloz. Em seguida, já na corrente 

sanguínea, invadem os glóbulos vermelhos e, em constante multiplicação, começam a 

destruí-los. A partir desse momento, aparecem os primeiros sintomas da doença. A 

doença também pode ser adquirida por meio do contato direto com o sangue de uma 

pessoa infectada (como por exemplo, em transfusões sanguíneas ou transplante de 

órgãos ou ainda pelo compartilhamento de seringas entre usuários de drogas injetáveis). 

A principal manifestação clínica da malária em sua fase inicial é a febre, associada ou não 

a calafrios, tremores, suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo. A febre na malária 

corresponde ao momento em que as hemácias estão se rompendo. A pessoa que 
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contraiu a doença pode ter também, dentre outros sintomas, vômitos, diarreia, dor 

abdominal, falta de apetite, tonteira e sensação de cansaço (FIOCRUZ, 200-). 

O tempo transcorrido entre a picada do mosquito infectado e o aparecimento dos 

primeiros sintomas, pode variar de 8 a 30 dias ou até mais, dependendo da espécie de 

Plasmodium, da carga parasitária injetada pelo mosquito no momento da picada e do 

sistema de defesa do paciente. Durante esse período, que corresponde à fase em que o 

Plasmodium está se reproduzindo no fígado do indivíduo, não há sintomas (FIOCRUZ, 

200-). 

A situação da malária na Bahia é considerada de alerta, diante do fluxo constante de 

indivíduos doentes ou infectados, procedentes de áreas endêmicas: Região Amazônica 

ou de outros países, principalmente do Continente Africano. Diante disso, para evitar 

ocorrência de casos autóctones (contraídos na própria região, comprovando a circulação 

do vírus), mesmo o estado não se incluindo entre as áreas endêmicas do Brasil, é 

necessário manter o atual controle efetivo, através da vigilância epidemiológica ativa, 

rigorosa e, progressivamente, integrada com a atenção básica. Na região Nordeste, a 

Bahia, ocupou a terceira colocação no acumulado de casos confirmados de malária (41) 

no ano de 2017 (de janeiro a setembro), segundo dados SINAN/SVS/Ministério da Saúde 

no Boletim da Região Extra-Amazônica (SESAB, 2018). 

A malária configura-se como doença compulsória de notificação imediata, justamente 

por sua gravidade e para que existam ações de controle de possível endemias. Na 

Tabela 202, estão apresentados os resultados da busca da séria histórica de 5 anos para 

o município de Caetité e o estado da Bahia.  

Tabela 202 - Distribuição dos casos notificados de malária e coeficiente de incidência (CI) por 100 
mil habitantes – Caetité/BA  

Ano 
Caetité Bahia 

População Nº casos CI População Nº casos CI 

2015 52.531 0 0 15.203.334 68 0,45 

2016 52.696 0 0 15.276.566 90 0,59 

2017 52.853 0 0 15.344.447 48 0,31 

2018 50.861 0 0 14.812.617 5.174 34,93 

2019 50.975 0 0 14.873.064 127 0,85 

                   Fonte: Adaptado de SESAB/SUVISA, 2020. 
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No município, durante o período de 2015 a 2019, não foram identificados casos de 

malária, assim como a febre amarela, porém importante salientar que se deve manter a 

vigilância para garantir a qualidade de vida da população caetiteense. 

8.6.6 Hepatite A ou Hepatite infecciosa 

A Hepatite A, causada pelo vírus VHA, é uma doença contagiosa, também conhecida 

como hepatite infecciosa. Possui contaminação fecal-oral, sendo transmitida por contato 

entre indivíduos contaminados ou por água e alimentos contaminados pelo vírus. A 

incidência da hepatite A é maior nos locais em que o saneamento básico é deficiente ou 

não existe. A doença pode ser assintomática, mas quando eles existem, os mais comuns 

são: cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina 

escura e fezes claras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  

A doença normalmente possui curso benigno, mas é potencialmente grave podendo 

causar insuficiência hepática aguda grave e pode ser fulminante em menos de 1% dos 

casos. O diagnóstico da doença é realizado por exame de sangue, no qual se procura por 

anticorpos anti-HAV. Após a confirmação, o profissional de saúde indicará o tratamento 

mais adequado, de acordo com a saúde do paciente. A vacina deve ser administrada a 

partir do 1º ano de vida e não faz parte do quadro de vacinas regular (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). 

Segundo o Ministério da Saúde (2020), algumas formas de se proteger da infecção são: 

• Lavar as mãos após ir ao banheiro ou trocar fraldas, e antes de comer ou preparar 

alimentos; 

• Lavar bem, com água tratada, clorada ou fervida, os alimentos que são 

consumidos crus, deixando-os de molho por 30 minutos; 

• Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente mariscos, frutos 

do mar e carne de porco; 

• Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e mamadeiras; 

• Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou 

próximo de onde haja esgoto a céu aberto; 

• Evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios, para não 

comprometer o lençol d'água que alimenta o poço. Deve-se respeitar, por 
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medidas de segurança, a distância mínima de 15 metros entre o poço e a fossa do 

tipo seca, e de 45 metros para os demais focos de contaminação, como chiqueiros, 

estábulos, valões de esgoto, galerias de infiltração e outros; 

• Caso haja algum doente com hepatite A em casa, utilizar hipoclorito de sódio a 

2,5% ou água sanitária ao lavar o banheiro; 

• No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes e instituições fechadas, 

adotar medidas rigorosas de higiene, tais como a desinfecção de objetos, 

bancadas e chão utilizando hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária. 

Na Tabela 203 é possível observar os casos de hepatites virais de Caetité e do estado da 

Bahia, no período de 2015 a 2019. Os dados da SESAB (2020) não diferenciam cada 

hepatite individualmente. 

Tabela 203 - Distribuição dos casos notificados de hepatites virais e coeficiente de incidência (CI) 
por 100 mil habitantes – Caetité/BA 

Ano 
Caetité Bahia 

População Nº casos CI População Nº casos CI 

2015 52.531 1 1,9 15.203.334 2.786 18,32 

2016 52.696 0 0 15.276.566 2.596 16,99 

2017 52.853 0 0 15.344.447 2.472 16,11 

2018 50.861 0 0 14.812.617 3.011 20,33 

2019 50.975 4 7,85 14.873.064 2.889 19,42 

                   Fonte: Adaptado de SESAB/SUVISA, 2020. 

Para as hepatites virais, Caetité apresentou casos durante o período apresentado, mas, 

nos dois anos de ocorrência, sempre com o coeficiente de incidência abaixo do estado da 

Bahia. No ano de 2019, foram notificados 4 casos, resultando no CI de 7,85 casos/100 

mil hab., menor que o do estado, que foi de 19,42 casos/100 mil hab. Assim, referente à 

hepatite A, a melhoria no abastecimento de água e no esgotamento sanitário possui 

relação direta com consequências positivas na qualidade de vida da população. 

8.6.7 Doenças Diarreicas Agudas  

Segundo o Ministério da Saúde (2020), as doenças diarreicas agudas (DDA) 

correspondem a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais. São caracterizadas 

por uma síndrome em que há ocorrência de no mínimo três episódios de diarreia aguda 

em 24 horas, ou seja, diminuição da consistência das fezes e aumento do número de 
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evacuações, quadro que pode ser acompanhado de náusea, vômito, febre e dor 

abdominal. Em geral, são doenças autolimitadas com duração de até 14 dias. 

As DDA podem ser causadas por diferentes microrganismos infecciosos (bactérias, vírus 

e outros parasitas, como os protozoários) que geram a gastroenterite – inflamação do 

trato gastrointestinal – que afeta o estômago e o intestino. A infecção é causada por 

consumo de água e alimentos contaminados, contato com objetos contaminados e pode 

ocorrer pelo contato com outras pessoas, por meio de mãos contaminadas, e contato de 

pessoas com animais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Qualquer pessoa, de qualquer faixa etária e gênero, pode manifestar sinais e sintomas 

das doenças diarreicas agudas após a contaminação. No entanto, alguns 

comportamentos podem colocar as pessoas em risco e facilitar a contaminação como: 

• Ingestão de água sem tratamento adequado; 

• Consumo de alimentos sem conhecimento da procedência, do preparo e 

armazenamento; 

• Consumo de leite in natura (sem ferver ou pasteurizar) e derivados; 

• Consumo de produtos cárneos e pescados e mariscos crus ou malcozidos; 

• Consumo de frutas e hortaliças sem higienização adequada; 

• Viagem a locais em que as condições de saneamento e de higiene sejam 

precárias; 

• Falta de higiene pessoal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

A diarreia é um problema de saúde pública que persiste, principalmente em países 

subdesenvolvidos. Essa doença é uma das principais causas de mortalidade infantil e os 

casos de morte são considerados um indicador de pobreza. (Sczwarcwald et al., 1997 

apud Vanderlei, L. C et al, 2003). Estudos comprovam a relação inversamente 

proporcional entre os casos de diarreia e baixo poder aquisitivo, o que também ocorre 

quando se relaciona a ocorrência dessa doença a falta de água tratada no domicílio. 

Quando se há abastecimento de água e saneamento ambiental, um estudo de 

intervenção apontou a redução de 65% dos casos de moralidade por diarreia em 

crianças após melhoria dessas condições. Relacionando-se o lixo ambiental com a 



 

 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico 

848 

diarreia infantil, pesquisas apontam que na cidade de Salvador, capital do estado, o risco 

de ocorrência da doença é quatro vezes maior em crianças que residem em áreas sem 

coleta de lixo (Vanderlei, L. C et al, 2003). 

Além dos fatores supracitados, também há relação entre os casos de diarreia e o nível de 

educação materna, de forma inversa. Quanto menor o grau de escolaridade das mães, 

mais frequentes e mais graves são os casos de diarreia infantil (Vanderlei, L. C et al, 

2003). 

Os casos de diarreia, como já mencionado, são recorrentes em pessoas de qualquer faixa 

etária, porém apresentam risco de morte principalmente em crianças, sendo risco de 

óbito mais elevado em menores de 6 meses. O estado de nutrição das crianças infectadas 

também é um fator que pode agravar o risco de morte (VANDERLEI et. al, 2003). 

O estudo realizado por Vanderlei et. al (2003) mostrou a relação entre os casos de 

internamento por diarreia e crianças menores de 2 anos e a vulnerabilidade social da 

mesma. É evidente que o risco de contração e óbito pela doença é maior em pessoas que 

vivem em construções precárias, em locais muito densos e com péssimas condições de 

saneamento. 

É possível perceber na série histórica dos casos de diarreia em Caetité em menores de 2 

anos (Figura 356) que, de 2009 até 2014, os casos ultrapassavam 1.500 enfermos por 

ano, acima da linha de tendência do período analisado. Houve uma notável redução no 

número de casos em 2016, voltando a crescer nos anos seguintes, atingindo 2.215 caso 

em 2019. A incidência de diarreia em crianças de até dois anos de idade é elevada ao 

longo dos anos em Caetité. 
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Figura 356 - Casos de Diarreia em crianças menores de 2 anos em Caetité/BA (2007 - 2019) 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Caetité, 2020. 

8.6.8 Medidas de Controle  

No Estado da Bahia o sistema de vigilância epidemiológica é coordenado pela Diretoria 

de Vigilância Epidemiológica (Divep), órgão vinculado à Superintendência de Vigilância 

e Proteção da Saúde (Suvisa) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A 

estrutura da vigilância epidemiológica estadual é formada pela unidade de nível central 

(Divep), com suas coordenações e respectivos grupos técnicos e, no nível regional, pelos 

Núcleos Regionais de Saúde e suas respectivas Regionais de Saúde (SESAB, 2019). 

A Coordenação de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmitidas por 

Vetores e outras Antropozoonoses (CODTV) é responsável por coordenar a política 

estadual de doenças transmitidas por vetores e outras antropozoonoses de interesse 

para a saúde pública; coordenar e apoiar a execução da investigação de eventos 

sentinelas relacionados às doenças transmitidas por vetores e outras antropozoonoses 

sob vigilância; gerenciar a logística de insumos para ações de controle vetorial, de 

epizootias e entomológica em âmbito estadual, apoiar tecnicamente os Núcleos 

Regionais de Saúde e municípios na implementação da política de redução dos agravos e 

doenças transmissíveis por vetores e outras antropozoonoses de interesse para a saúde 

pública; coordenar os processos de gestão dos Sistemas de Informação estadual e 
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nacional relacionados às doenças transmitidas por vetores e outras antropozoonoses 

(SESAB, 2020b). 

No âmbito da Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) são desenvolvidas ações que 

proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de 

identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais 

relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde. Também são desenvolvidos 

procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e agravos à saúde humana, 

associados a contaminantes ambientais. 

Segundo a Sesab (2020b), os programas de controle das doenças de transmissão vetorial 

(esquistossomose, arboviroses, leptospiroses, dentre outras), possuem diferentes eixos 

de ação, voltadas à prevenção e/ou controle destes agravos. No bojo dos programas são 

realizados o monitoramento/notificação/investigação de casos suspeitos, bem como 

atividades relacionadas à vigilância ou controle de vetores e/ou hospedeiros 

intermediários, e ações de educação em saúde. No que concerne à leptospirose, no 

âmbito da secretaria estadual de saúde, as ações desenvolvidas são: 

• Apoio matricial e institucional às regionais e/ou os municípios no controle de 

roedores. 

• Elaboração de: boletins sobre a situação epidemiológica da leptospirose no 

estado da Bahia, Notas Técnicas, materiais educativos e alertas para os períodos 

chuvosos. 

• Capacitações no manejo e vigilância do agravo e monitoramento dos casos 

notificados. 

• Monitoramento da oportunidade de encerramento dos casos no Sistema de 

Notificação de Agravos de Notificação Compulsória (Sinan) (mensal) e ao 

preenchimento de cinco campos prioritários: classificação final, critério, 

evolução, ocupação, sinais e sintomas. 
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• Monitoramento das notificações de casos (Coordenação de Investigação e 

Informação Estratégica de Vigilância em Saúde e hospitais da rede), óbitos (Sinan 

e SIM), e resultados de exames (GAL- Lacen). 

A Sesab (2020b) salienta que após a municipalização dos programas de controle de 

endemias, as ações de rotina são realizadas no âmbito municipal. Neste contexto, cabe a 

Secretaria Estadual de Saúde normatizar as ações, capacitar/atualizar as equipes das 

Secretarias Municipais de Saúde, gerenciar insumos estratégicos (kits diagnósticos, 

medicamentos, praguicidas, realizar exames específicos para confirmação do 

diagnóstico, por meio do laboratório central de Saúde (Lacen/Suvisa/Sesab), além de 

monitorar e divulgar a situação epidemiológica com o nível estadual. 

De acordo com a Funasa (2001), várias medidas podem ser desenvolvidas para o 

controle de pragas e que podem ser usadas tanto em saúde pública quanto na 

agricultura. Os tipos de controle são: 

A. Controle mecânico 

Um componente importante, mas frequentemente pouco valorizado no controle de 

vetores, diz respeito as atividades realizadas pelos agentes de endemias, por meio do 

manejo do ambiente, com ações integradas à pesquisa de focos, tal como a eliminação e 

remoção de criadouros no ambiente domiciliar (DIVE/SC, 2018). 

Dentre as ações, inclui-se também a coleta do lixo urbano regular ou através de mutirões 

de limpeza, que algumas vezes ficam concentradas no período de vigência de epidemias. 

O armazenamento, a coleta e a disposição final dos resíduos sólidos, visando ao êxito no 

controle vetorial, compreende três aspectos: a redução dos resíduos, acompanhada pela 

sua reciclagem ou reutilização, a coleta dos resíduos e a sua correta disposição final 

(DIVE/SC, 2018). 

B. Aplicação de larvicidas 

O uso de larvicidas é medida secundária ao controle mecânico. Seu uso é indicado 

somente em locais onde o controle mecânico apresenta-se inviável (coleções de água, 

como fontes ornamentais onde não é possível a criação de peixes, por exemplo). No caso 

de caixas d'água destampadas, pode ser utilizado larvicida como medida transitória, 
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sendo que as providências para o fechamento das mesmas devem ser desencadeadas 

imediatamente. 

Os larvicidas utilizados no controle de vetores pertencem principalmente aos grupos 

dos biolarvicidas, reguladores do crescimento como inibidores da síntese de quitina e 

análogos de hormônio juvenil, espinosinas e organofosforados e piretróides. Entretanto, 

para uso em água potável a lista é mais restrita. 

C. Aplicação espacial de inseticidas 

A aplicação espacial de inseticidas é utilizada principalmente para o controle do vetor da 

dengue. No Brasil recomenda-se utilizar a aplicação espacial a Ultra Baixo Volume (UBV) 

com nebulizadores costais ou equipamentos acoplados a veículos. 

As aplicações a UBV são preconizadas para controle do vetor Aedes aegypti somente 

quando houver necessidade do controle de surtos e epidemias de dengue, conforme 

estabelecido nas Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle da Dengue. 

A eficiência desta tecnologia depende fundamentalmente da observação de uma série de 

fatores que não devem ser negligenciados. Os principais parâmetros a serem obedecidos 

constam no Quadro 81. 

Quadro 81 - Parâmetros para aplicação espacial de inseticidas 
Controle de qualidade 

das gotas 
Horário de 
aplicação 

Regulagem da 
vazão 

Velocidade do 
veículo 

Manutenção 

Verificação bimestral na 
rotina ou em situações 
que possam 
comprometer o 
equipamento como 
acidentes, trafegar por 
vias não pavimentadas, 
etc. 

Manhã: cerca de 2 
horas depois do sol 
nascer 

Semanalmente para 
equipamentos 
pesados e portáteis 

Padrão:10km/h 
Obedecer ao 
previsto nos 
manuais de 
manutenção dos 
equipamentos com 
especial cuidado 
para a troca de óleo 
e filtro 

Tarde: cerca de 2 
horas antes do por 
sol 

Treinar sempre que 
necessário o 
motorista ou o 
aplicador em testes 
de percurso 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014. 

D. Inseticidas para aplicação residual 

A aplicação residual de inseticidas consiste na pulverização de inseticidas em paredes ou 

outras superfícies utilizando equipamentos costais que deixam uma determinada 

quantidade de inseticida por metro quadrado. Essa metodologia é utilizada no controle 

de vetores da doença de Chagas, malária e leishmaniose. É também utilizada para o 
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controle da dengue em situações específicas como o tratamento perifocal em pontos 

estratégicos. 

Atualmente o Programa Nacional de Controle da Dengue está recomendando o uso do 

inseticida bendiocarb para controle do vetor em pontos estratégicos. 

E. Manejo Integrado de Vetores (MIV) 

Os principais elementos do MIV são: 

• Conhecimento local sobre a ecologia dos vetores (criadouros, ciclo de vida, 

comportamentos de alimentação e repouso), padrões de transmissão da doença, 

recursos e condições socioeconômicas prevalentes para direcionar as estratégias 

e intervenções; 

• Estabelecimento de regulamentação e legislação para a saúde pública de forma a 

assegurar a implementação efetiva e sustentável das intervenções para 

prevenção de doenças transmitidas por vetores; 

• Colaboração entre o setor saúde e diferentes setores públicos e privados cujas 

ações impactam na população de vetores; 

• Fortalecimento e envolvimento de comunidades e organizações não 

governamentais para assegurar sua participação e comprometimento para o 

planejamento e implementação de intervenções de controle vetorial; 

• Integração de metodologias de controle vetorial que sejam apropriadas as 

condições ecológicas e epidemiológicas locais; e 

• Recursos humanos adequados, infraestrutura física e fortalecimento dos 

requisitos técnicos e habilidade de gestão dos profissionais. 

Em Caetité, a Secretaria Municipal de Saúde conta com um setor responsável pelas ações 

de vigilância epidemiológica. Até o momento não foram fornecidas informações mais 

detalhadas sobre as ações desenvolvidas por esse setor noq eu concerne as medidas de 

controle. 
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8.6.9 Considerações Finais 

O diagnóstico do controle de vetores e de reservatórios de doenças possibilitou a 

identificação dos problemas existentes e as causas associadas aos componentes do 

saneamento básico, ratificando a transversalidade desse componente aos demais. No 

Quadro 82, esses problemas e causas estão organizados e classificados conforme a sua 

natureza, estrutural (dimensão da infraestrutura) ou estruturante (dimensão da gestão). 

Quadro 82 - Resumo analítico do Controle de Vetores e Reservatórios de Doenças – Caetité/BA 

Problemas diagnosticados Causas dos problemas diagnósticas 
Classificação das 

causas 

Dados disponíveis no Datasus 

não estão atualizados ou 

subnotificados 

Os dados de morbidade das doenças 

infectocontagiosas disponíveis no Datasus para 

Caetité estão desatualizados ou subnotificados. 

Esquissostomose, por exemplo, não há registros 

após 2010, apesar da existência de casos no 

município. A notificação dos casos passou a ser 

compulsória conforme a Portaria nº. 204 de 

17/02/2016, da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde - SVS/M. 

Estruturante 

Ocorrência de diarreia em 

crianças  

Os casos de diarreia em crianças podem estar 

associados ao fato de a maioria dos sistemas 

simplificados de abastecimento de água do 

município não ser realizada a desinfecção antes 

da distribuição. A presença de coliformes foi 

identificada em análises de monitoramento.  

Estrutural 

Elevado número de casos de 

arboviroses. 

As deficiências no sistema de drenagem 

contribuem para a formação de pontos com 

acúmulo de água e os canais dos riachos que 

cortam a sede urbana, favorecem a proliferação 

do mosquito transmissor das doenças. A prática 

inadequada de reservação de água no domicílio, 

também corrobora para a reprodução do 

mosquito. Resíduos em quintais, que não 

receberam a destinação adequada, e que acabam 

se tornando reservatórios favoráveis à 

reprodução do mosquito. 

Estrutural 

Fonte: Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria, 2020. 

A maioria dos problemas tem causa estrutural associada, principalmente no que diz 

respeito às deficiências na prestação dos serviços de saneamento básico no município 

que acaba propiciando ambientes favoráveis à transmissão de doenças 

infectocontagiosas. O fato de não haver tratamento de esgoto em Caetité e de muitas 
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pessoas, principalmente da zona rural, consumirem água sem tratamento contribuem 

para a disseminação de esquistossomose e diarreia, por exemplo. As arboviroses 

também persistem devido à existência de foco de mosquito em todo o território, apesar 

dos esforços do setor de endemias em monitorar e dedetizar os imóveis. Além disso, a 

incompatibilização de dados municipais, estaduais e federais não contribuem para a 

determinação real da situação do município. 
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9 GLOSSÁRIO 

Abastecimento de água: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a adução até as ligações 
prediais e respectivos instrumentos de medição (Lei nº 11.445/2007); 

Ações de combate e controle a vetores e reservatórios de doenças incluem as 
atividades de i) captura, apreensão, manejo, controle ou eliminação de 
hospedeiros/reservatórios animais e vetores que representem risco à saúde humana, 
assim como a identificação e o alojamento adequado, quando indicado, de 
hospedeiros/reservatórios animais e vetores que representem risco à saúde humana, e; 
ii) interrupção de surtos/epidemias de doenças transmitidas por vetores e outras 
antropozoonoses (Guia de Vigilância Epidemiológica – Ministério da Saúde, 2007). 

Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (Lei nº12.305/2010). 

Adutora – são os condutos destinados a ligar as fontes de abastecimento de água bruta 
às estações de tratamento de água, situadas além das imediações dessas fontes, ou os 
condutos ligando estações de tratamento, situadas nas proximidades dessas fontes, a 
reservatórios distantes que alimentam as redes de distribuição (Observatório do 
Saneamento Básico da Bahia, 2021). 

Água bruta – água na forma natural como está disponibilizada em rios, riachos, lagos, 
lagoas, açudes ou aquíferos, ou seja, antes de sofrer qualquer processo de tratamento 
(Observatório do Saneamento Básico da Bahia, 2021).  

Água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, 
visando atender ao padrão de potabilidade (ANEXO XX DA PORTARIA DE 
CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 03 DE OUTUBRO DE 2017). 

Alagamento – água acumulada no leito das ruas e no perímetro urbano por fortes 
precipitações pluviométricas, em localidades com sistemas de drenagem deficiente ou 
inexistente (Defesa Civil da Bahia, 2021).  

Área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 
irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos (Lei nº12.305/2010). 

Área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não 
sejam identificáveis ou individualizáveis (Lei nº12.305/2010). 

Assoreamento – é um fenômeno que ocorre em rios que sofrem processos erosivos 
causados pelo homem ou pela natureza. Os principais causadores são as chuvas, o vento, 
as mudanças químicas, as alterações na disposição do solo e das rochas e o acúmulo de 
lixo e de grandes quantidades de entulho e detritos, que, na falta das matas ciliares 
acabam indo parar no fundo do rio (Comitê de Bacia do Rio São Francisco, 2014). 

Aterro sanitário – disposição final dos resíduos sólidos urbanos através de sua 
adequada disposição no solo, sob controle técnico e operacional permanente, de modo a 
que nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à 
saúde pública e/ou ao meio ambiente (Lei nº12.305/2010). 
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Bacia hidrográfica – é uma área definida topograficamente (divisor com outra bacia 
hidrográfica), onde toda a chuva que cai no seu interior é drenada por um curso d’água 
(rio principal) ou um sistema conectado de cursos d’água (afluentes ao rio principal). 
Toda a vazão efluente é descarregada através de uma simples saída (“boca” do rio) no 
ponto mais baixo da área (Observatório do Saneamento Básico da Bahia, 2021). 

Captação de água - Conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou montados 
junto a um manancial, para suprir um serviço de abastecimento público de água 
destinada ao consumo humano (Observatório do Saneamento Básico da Bahia, 2021). 

Ciclo de vida do produto - série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 
produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 
disposição final (Lei nº12.305/2010). 

Coleta seletiva - coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 
constituição ou composição (Lei nº12.305/2010). 

Controle social - conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 
políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico (Lei Estadual nº11.172/2008). 

Corpo receptor – corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente 
(Conama 357/2005). 

Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 
respectivas redes urbanas - conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (Lei nº 13.308/2016). 

Emissário – são sistemas de disposição oceânica, destinados a lançar os esgotos 
sanitários no meio marinho, afastando-os da costa e visando aproveitar a grande 
capacidade de depuração do oceano, em função de seu enorme volume de água 
(CETESB/SP, 2021). 

Esgotamento sanitário - constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente (Lei nº 
11.445/2007). 

Estação de Tratamento de Água (ETA) – representa o conjunto de instalações e 
equipamentos destinados a realizar o tratamento da água bruta (Observatório do 
Saneamento Básico da Bahia, 2021).  

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – conjunto de instalações, dispositivos e 
equipamentos destinados ao tratamento de esgotos produzidos (Observatório do 
Saneamento Básico da Bahia, 2021). 

Estações elevatórias – unidades destinadas a transportar água/esgoto de uma parte 
mais baixa para uma parte mais elevada por meio de utilização de conjuntos motor-
bomba (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 
Salvador, 2021). 
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Geradores de resíduos sólidos - pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o 
consumo (Lei nº12.305/2010). 

Gerenciamento de resíduos sólidos - conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei 
(Lei nº12.305/2010). 

Gestão associada - associação voluntária de entes federados, por convênio de 
cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal 
(Lei nº 14.026/2020). 

Gestão integrada de resíduos sólidos - conjunto de ações voltadas para a busca de 
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável (Lei nº12.305/2010). 

Logística reversa - instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada (Lei nº12.305/2010). 

Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos - conjunto de atividades, 
infraestruturas einstalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 
e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas (Lei nº12.305/2010). 

Manancial - fonte de água, superficial ou subterrânea, utilizada para abastecimento 
humano e manutenção de atividades econômicas (Observatório do Saneamento Básico 
da Bahia, 2021). 

Mata ciliar - é a vegetação que margeia os cursos d’água, ou que contorna os lagos, 
nascentes e açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo encharcados e sujeitos 
às inundações periódicas. São consideradas áreas de preservação permanente, 
permitindo a conservação da flora e fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos de 
água e de sedimentos, na manutenção da qualidade da água e, através do sistema 
radicular e da copa do conjunto das plantas, constituem a proteção mais eficiente dos 
solos que revestem (Observatório do Saneamento Básico da Bahia, 2021). 

Outorga - é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, em que o usuário 
recebe uma autorização para fazer uso da água, através da utilização de uma 
determinada vazão, de uma fonte hídrica, especifica em um local definido, para um 
determinado uso, durante um determinado período de tempo e que pode lhe assegurar 
um direito, o direito de uso da água (Observatório do Saneamento Básico da Bahia, 
2021). 

Plano de Saneamento Básico - abrange um diagnóstico das condições da prestação dos 
serviços, com indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, 
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dentre outros; o estabelecimento de objetivos e metas para a universalização; a 
definição de programas projetos e ações; as ações para emergências e contingências; e a 
definição dos mecanismos de avaliação, dentre outras diretrizes (Secretaria Nacional de 
de Saneamento Ambiental -Ministerio das Cidades, 2010).  

Política de Saneamento Básico - compreende as definições sobre: a elaboração dos 
planos de saneamento básico; o modelo institucional para a prestação dos serviços; o 
ente responsável pela regulação e fiscalização; os parâmetros para a garantia do 
atendimento essencial à saúde pública; os direitos e os deveres dos usuários; o controle 
social; o sistema de informações; e a previsão da intervenção para retomada dos 
serviços. Inclui também a definição das condições para os contratos de concessão, 
quando for o caso (Secretaria Nacional de de Saneamento Ambiental -Ministerio das 
Cidades, 2010). 

Prestação regionalizada - modalidade de prestação integrada de um ou mais 
componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo 
território abranja mais de um Município (Lei nº 14.026/2020). 

Reciclagem - processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 
de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação 
em insumos ou novos produtos (Lei nº12.305/2010). 

Rede coletora de esgoto – conjunto de canalizações que operam por gravidade e que 
tem a finalidade de coletar os despejos domésticos e especiais da comunidade a partir de 
ligações prediais ou de outros trechos de redes, encaminhando-os a interceptores, local 
de tratamento ou lançamento final (Glossário IBGE, 2021). 

Rede de distribuição de água - consiste na última etapa de um sistema de 
abastecimento de água, constituindo-se de um conjunto de condutos assentados nas vias 
públicas ou nos passeios, aos quais se conectam os ramais domiciliares (Glossário 
AEGEA, 2021). 

Rejeitos - resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada (Lei nº12.305/2010). 

Reservatório - Lugar onde a água é acumulada para servir às múltiplas necessidades 
humanas, em geral formadas pela construção de barragens nos rios ou pela diversão da 
água para depressões no terreno ou construído como parte de sistemas de 
abastecimento de água, antes ou depois de estações de tratamento. (FEEMA, 1990). 

Resíduos sólidos - material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 
gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 
(Lei nº12.305/2010). 

Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO/RSD) - os originários de atividades domésticas 
(Lei nº12.305/2010).  
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Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) - os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana (Lei nº12.305/2010).  

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - os que englobam os Resíduos Domiciliares 
(RDO/RSD) e os Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) (Lei nº12.305/2010).  

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e 
rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei 
(Lei nº12.305/2010). 

Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química (Lei nº12.305/2010). 

Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas (Lei nº11.445/2007). 

Sistema de abastecimento de água (SAA): é o conjunto de obras, instalações e 
serviços, destinados a produzir e distribuir água potável a uma comunidade, em 
quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da população, para fins de 
consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos (Observatório 
do Saneamento Básico da Bahia, 2021). 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES): é o conjunto de obras, instalações e serviços, 
destinados a coleta, tratamento e destinação final de águas servidas (Observatório do 
Saneamento Básico da Bahia, 2021). 

Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA): são sistemas que abastecem 
diversos municípios simultaneamente ou quando mais de uma unidade produtora 
abastece um único município, bairro, setor ou localidade (Decreto 5.440/2005). 

Subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do 
acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa 
renda (Lei nº 14.026/2020). 

Tarifa: preço público unitário preestabelecido, cobrado pela prestação de serviço de 
caráter individualizado e facultativo. Não tem natureza tributária, estando relacionada à 
quantidade do serviço efetivamente prestado e à possibilidade de rescisão (IBGE, 2008 – 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). 

Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 
saneamento básico (Lei nº 11.445/2007). 

Vazadouro a céu aberto - disposição final dos resíduos sólidos pelo seu lançamento, 
em bruto, sobre o terreno sem qualquer cuidado ou técnica especial; falta de medidas de 
proteção ao meio ambiente ou à saúde pública (Lei nº12.305/2010). 
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Vazão: é o volume de água que passa por uma determinada seção de um conduto por 
uma unidade de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (L/s), em metros 
cúbicos por segundo (m³/s) ou em metros cúbicos por hora (m³/h) (Glossário AEGEA, 
2021). 
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ANEXOS A - AS BUILT DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, DESENVOLVIDOS PELA CERB EM COMUNIDADES RURAIS DE 

CAETITÉ/BA 
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ANEXOS B - METODOLOGIA ADOTADA, TREINAMENTO E ROTEIRO DA COLETA 

DO ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

DESENVOLVIDOS PELA COOPERCICLI EM CAETITÉ/BA 
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ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

DESENVOLVIDOS PELA COOPERCICLI EM CAETITÉ/BA  

Este item apresenta a metodologia adotada pela empresa 3º Setor Consultoria 

Socioambiental, que por meio do Projeto Circuito do Lixo apoiado pela Bahia Mineração 

(BAMIM), na elaboração do estudo de caracterização dos resíduos sólidos domiciliares 

de Caetité por meio da composição gravimétrica dos resíduos sólidos. Realizado em 

outubro de 2020, o estudo objetivou mensurar a quantidade e a tipologia dos resíduos 

sólidos produzidos pela Sede do município de Caetité, visando ampliar a capacidade de 

atuação da Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Caetité - COOPERCICLI (3º 

Setor Consultoria, 2020). 

Após a aplicação da técnica do quarteamento, cujo método é descrito no Quadro 01, foi 

realizada a triagem dos resíduos, separando-os por tipo. Por meio da medição da massa 

de cada tipo de material presente na amostra (papel, plástico, vidro, alumínio e 

orgânico), foi possível determinar a participação de cada um deles em relação ao total. 

Quadro 01 – Descrição da técnica do quarteamento para homogeidade da amostra de resíduos 
sólidos 

Descrição metodológica 
Representação gráfica da técnica do 

quarteamento 

Os resíduos sólidos coletados em cada viagem são 
ajuntados em pilha e submetidos ao reviramento para 
homogeneização. Papelões são picotados e sacolas, 
invólucros e recipientes são rasgados. 

 

Da pilha formada serão tomados dois tonéis de 200 L, 
obtendo-se um total de 400 L, sendo o restante 
descartado. Antes, porém, o peso do tonel vazio deve 
ser determinado. 

 

Em seguida deve se juntar o conteúdo dos dois tonéis, 
formando uma pilha de 400 L sendo homogeneizada 
por reviramento. 
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Descrição metodológica 
Representação gráfica da técnica do 

quarteamento 

A pilha volta novamente a ser dividida em duas 
partes de 200 L. 

 

Cada parte (de 200 L) será dividida em dois, 
formando quatro pilhas de 100 L do material coletado 

 

Após isso, são juntadas as pilhas em diagonal, duas a 
duas, formando novas pilhas de 200 L cada. 

 

Mais uma vez devem ser divididas em duas partes, 
obtendo quatro novas pilhas de 100 L. 

 

Cada pilha de 100 L será subdividida em duas partes 
de 50 L, obtendo-se no total oito pilhas de 50 L cada 

 

Procederá com o descarte de duas partes de cada 
quarto anterior 

 

Assim, restarão quatro oitavos de 50 L cada, que 
devem ser juntados, dois a dois, misturando-se pilhas 
oriundas de quartos anteriores diferentes. 

 

Como resultado da etapa anterior teremos duas 
novas pilhas de 100 L cada. 

 

Dividirá novamente em duas partes, obtendo quatro 
pilhas de 50 L cada. 
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Descrição metodológica 
Representação gráfica da técnica do 

quarteamento 

Cada pilha será subdividida em duas partes 
equivalentes, obtendo 8 pilhas de 25 L cada uma. 

 

Novamente será descartada as pilhas em diagonal de 
duas partes de cada quarto anterior. 

 

Por fim, as 4 pilhas de 25 L restantes serão juntadas 
novamente formando uma única pilha de 100 L. Essa 
nova pilha será usada para amostragem e utilizada 
para a análise gravimétrica.  

Fonte: Adaptado de SEDUR, 2015. 

As figuras a seguir mostram as etapas de execução do estudo da composição 

gravimétrica no município de Caetité. Os serviços foram executados por cooperados da 

Coopercicli – Cooperativa de Coleta Seletiva de Caetité, técnicos da empresa executora e 

agentes de limpeza, utilizando toda estrutura da coleta convencional e manejo dos 

resíduos sólidos domiciliares da sede municipal, incluindo veículos, rotas e horários.  
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Fonte: 3º Setor, 2020. 

Figura 01 - Treinamento da equipe que 
executou a composição gravimétrica  

 Fonte: 3º Setor, 2020. 

Figura 02 - Coleta convencional sendo 
realizada normalmente 

 

Figura 03 - Caminhão sendo pesado em 
balança rodoviária antes e após 

descarga 

 
Fonte: 3º Setor, 2020. 

Figura 04 - Descarga dos caminhões no 
pátio da Coopercicli  

 

Figura 05 - Quarteamento e triagem dos 
resíduos sólidos 

 

Figura 06 - Pesagem dos resíduos 
sólidos por tipo do material 
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Os resíduos foram descarregados no pátio da cooperativa, sendo quarteadas logo em 

seguida, separadas por tipo de material e pesadas. Após pesagem, os resíduos foram 

despejados em tonel com volume de 200 L e com massa conhecida. Essa etapa teve como 

objetivo calcular um valor de peso específico, de acordo com a NBR 10007/04. Para 

tanto, no estudo realizado em Caetité foram adotados os seguintes procedimentos: 

1º - As equipes envolvidas no estudo foram previamente treinadas pelo engenheiro 

responsável, sendo explicada a metodologia, objetivos do estudo e classificação dos 

materiais para a análise gravimétrica. 

2º - A coleta foi realizada normalmente, seguindo os mesmos roteiros e horários 

definidos pelo setor de limpeza da Administração Municipal. A única mudança realizada 

foi o local de descarga, substituindo o vazadouro a céu aberto (lixão) da sede municipal 

pelo pátio da Coopercicli. 

3º - Utilizado uma balança rodoviária, os caminhões foram pesados antes da descarga, 

após realização da coleta de seu respectivo setor, e também com o equipamento 

compactador vazio. 

4º - A cada descarga dos caminhões compactadores a massa de resíduos foi revolvida, de 

forma a torná-la mais homogênea possível. Os caminhões eram identificados pela placa, 

com confirmação da procedência do roteiro de coleta.  

5º - Para a retirada de amostras da massa total de cada caminhão, foi usada uma trena 

para separação do lote por meio de sorteio; 

6º - Cada lote quarteado, foi dividido em quatro pilhas. ¼ de toda a amostra foi estudado 

representando toda massa de resíduos; 

7º - Com esse volume, foram triados e separados os seguintes materiais: matéria 

orgânica, restos de podas, coco, papel, papelão, tetra pack, plástico mole, plástico duro, 

PET, metal, lata de alumínio, ferro, vidro, trapo, lixo de banheiro, terra/areia, outros, 

rejeitos e restos de construção civil; 

8º - Em seguida, foi feita a pesagem de cada um dos materiais, determinando-se assim a 

composição gravimétrica dos resíduos, segundo a seguinte fórmula: 
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Onde: Ig = Índice Gravimétrico; Pm = Peso (massa) de cada material segregado; Pc = 

Peso (massa) do conjunto de cem litros decorrente do quarteamento. 

A Figura 07 mostra a realização de algumas das etapas descritas acima. 

Figura 07 - Etapas para caracterização física dos resíduos domésticos de Caetité 

Homogeneização e quarteamento da amostra Pesagem por tipo de material triado 

Fonte: 3º Setor, 2020. 
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