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1. Introdução1. Introdução1. Introdução1. Introdução 

 

A identificação do perfil da política estatal de saneamento implantada pelos governos 
estaduais permite a verificação das influências da política nacional na condução dos serviços 
públicos mais elementares à saúde pública local, assim como possibilita questionamentos e 
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discussões sobre a natureza e objetivos destes serviços. Além destes fatores, esta análise pode 
subsidiar criticamente os formuladores de políticas de saneamento, para construção de uma 
agenda que esteja mais próxima das reais necessidades da população.  

Assim sendo, faz-se fundamental uma distinção entre as definições mais recorrentes 
daquilo que se convencionou chamar de saneamento. O termo em si guarda interpretações que 
podem estar associadas a diferentes áreas das políticas estatais, podendo, portanto, incorrer em 
esforços de diferentes concepções, fragmentando uma política, que, no Brasil e, principalmente, 
no nordeste brasileiro, já encontra muitas dificuldades para ser executada.  

Uma vez entendido o escopo de análise daquilo que for considerado como saneamento 
básico, procurar-se-á fazer um breve resgate histórico da situação do saneamento básico no 
Estado da Bahia, a fim de facilitar o entendimento sobre os determinantes da política em vigor.  

Em seguida, pode-se verificar quais foram as metas, períodos e resultados dos principais 
programas desenvolvidos, na última década, recorte temporal deste trabalho. Este levantamento 
ajudará a perceber qual foi a condução da ação governamental na evolução dos níveis de 
cobertura dos serviços de saneamento no estado.  

Então, diagnosticado o deslocamento ou estagnação dos níveis de atendimento dos 
serviços analisados, apresenta-se condição suficiente para fazer uma reflexão mais detalhada 
sobre as conseqüências da estratégia governamental escolhida, apontando os acertos e equívocos 
inerentes ao processo.  
 
 

2222....    Saneamento Básico: Saneamento Básico: Saneamento Básico: Saneamento Básico: ddddo que estamos falando?o que estamos falando?o que estamos falando?o que estamos falando?    
 

A primeira discussão que pode ser feita no desenvolvimento desta temática refere-se ao 
escopo do termo utilizado. Desta forma, verifica-se a necessidade de compreender qual o 
sentido do termo saneamento básico, ou pelo menos, situar o sentido e dimensões do termo 
que serão abordados neste trabalho.  

A dúvida mais recorrente diz respeito às diferenciações nas definições de saneamento 
básico e saneamento ambiental. Ultimamente, a maioria da produção da área faz referência às 
políticas de saneamento ambiental, pois este termo tornou-se predominante dada a relevância 
da discussão ambiental e todo o consenso existente sobre a necessidade da sociedade manter o 
meio ambiente – o planeta – suficientemente conservado para perpetuação da vida humana. 

Segundo Moraes (1997:12), saneamento corresponde ao agrupamento de cinco 
componentes: medidas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem 
urbana das águas pluviais, de ações relativas aos resíduos sólidos e o controle de vetores 
transmissores de doenças que, reunidos, pode-se intitular de saneamento básico. Fortalecendo 
mais a definição do termo, a Constituição do Estado da Bahia no seu artigo 227 apresenta os 
serviços de saneamento básico como uma ação de saúde pública, “que compreende 
abastecimento de 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 
promoção da qualidade de vida”.  

A partir destas definições, percebe-se que o termo pode considerar dimensões que 
normalmente vão além daquelas idéias predominantes no senso comum, marcadas basicamente 
pela associação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. Todavia, oficialmente, no 
estado da Bahia o termo faz referencia às atividades – típicas de saúde pública - de promoção da 
qualidade de vida; fato que torna o termo vago e passível de inúmeras interpretações. 

Então, o tratar do tema traz dois aspectos que não serão objetos de estudo deste 
trabalho, mas estão intrinsecamente ligados ao entendimento deste primeiro tópico da 
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pesquisa. Isto é, como o saneamento básico está vinculado à idéia de saúde pública e qualidade 
de vida? O termo qualidade de vida abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, 
experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, 
espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da 
relatividade cultural (MINAYO, 2000: 8). Logo, a marca desta relatividade não confere muita 
objetividade na definição de saneamento básico, visto que qualidade de vida, no mínimo, 
estaria associada a uma série de conquistas políticas, econômicas e sociais. Assim, nesta 
discussão, é preferível considerá-la como um daqueles termos chaves, utilizados para dissolver 
conflitos em torno das ambigüidades existentes na concepção de uma ação estatal, criando um 
pseudo-consenso entre as partes.  

Porém, a associação com a saúde pública explica muito sobre a natureza e o tipo de 
política em que se pode enquadrar o saneamento.  Segundo Borja (2004), as ações de 
saneamento em países desenvolvidos são classificadas como de infra-estrutura das cidades, visto 
que os mesmos já conseguiram alcançar condições sanitárias satisfatórias, não sendo relevante 
nas suas respectivas “agendas” políticas.  No entanto, nos países ditos em desenvolvimento, que, 
em sua maioria, possuem serviços de saneamento deficientes, este serviço (ou direito) deveria 
ser enquadrado com integrante da política de saúde pública.  

Esta idéia não é dominante, pois as ações de saneamento nos países em 
desenvolvimento têm sua vertente determinada pela noção que cada governo atribui, podendo 
ser encarado como uma função de caráter ambiental, ou, ainda, como um simples serviço 
público de infra-estrutura, que pode ser visto como um bem de mercado, passível de 
privatização (COSTA, 1998 in BORJA, 2004). 

Assim, verifica-se que existe uma forte tendência a categorizar o saneamento como uma 
ação de caráter ambiental, como se este não estivesse vinculado à questão da saúde pública, 
enfraquecendo sua vinculação à política de saúde – uma ação social e ainda considerada de 
responsabilidade do Estado.  

De maneira geral, a busca da saúde pública representa prevenir doenças, prolongar a 
vida e promover a saúde e a eficiência física e mental, através de esforços organizados da 
comunidade para o saneamento do meio ambiente e controle de doenças infecto-contagiosas, a 
educação do indivíduo em princípio de higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de 
enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo das doenças e o 
desenvolvimento da maquinaria social, de modo a assegurar a cada indivíduo da comunidade 
um padrão de vida adequado à manutenção da saúde (MASCARENHAS, 2000). 

A partir desta visão, percebe-se que mesmo quando se desloca a discussão para o plano 
do meio ambiente - que é simplesmente tudo que diz respeito à geração e manutenção da vida – 
recorre-se, também, à promoção da saúde de uma sociedade. Então, parece inevitável configurar 
o saneamento com uma política social, de responsabilidade do poder público, e não enquadrá-
lo como mero serviço que pode ser transferido para iniciativa privada, que não tem outra 
preocupação senão promover a “saúde” do seu corpo de sócios.  

Então, conforme Moraes (1997:12), o saneamento ambiental amplia o conceito inicial, 
ou seja, agrega-se ao saneamento básico a ocupação e disciplinamento do uso do solo da cidade, 
a poluição do ar, o excesso de ruídos e atividades afins. Isto não invalida a visão sobre a saúde 
pública, mas amplia substancialmente as ações que devem ser empreendidas a partir de uma 
mesma agenda.  

Dito que o saneamento ambiental é uma ampliação do conceito de saneamento básico, 
para questões relacionadas à administração do equilíbrio ecológico, destinados à promoção da 
saúde, faz-se necessário explicar porque o presente trabalho incorpora em seu escopo a avaliação 
das políticas estaduais de saneamento básico. 
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A pesquisa realizada faz referência à década de 90 e sobre as medidas adotadas neste 
período. O conceito de saneamento ambiental, pelo menos na Bahia, só começa a levantar 
certo debate a partir da segunda metade da década, devido ao Programa Baía de Todos os 
Santos, voltado para combater a “degradação ambiental” da baía. Ainda assim, as medidas deste 
programa estavam voltadas para questões de lançamento do esgoto, descarte dos resíduos 
sólidos e abastecimento de água da Região Metropolitana de Salvador, não aprofundando o 
sentido do saneamento ambiental.  

Um outro fator que delimita o foco da análise diz respeito à titularidade dos serviços de 
ordenamento e uso do solo das cidades, que está a cargo dos municípios e,  na maioria das 
vezes, separados das ações de saneamento básico, que também é de titularidade dos municípios, 
mas que normalmente são realizadas pelo estado.  

De fato, as ações ambientais e sanitárias se confundem, ou se completam, mas a 
execução destas políticas não veio de um planejamento comum, abrindo precedente, portanto, 
para uma análise separada do quadro ambiental e sanitário na Bahia dos anos 90.  

Logo, aqui, a reflexão da ação estatal, no estado da Bahia, analisará os componentes 
daquilo que faz parte do que foi apresentado como saneamento básico, mas precisamente as 
questões relativas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e limpeza 
urbanas.  

Uma vez explicitado o foco do trabalho, cabe mais uma breve discussão sobre as 
características da política estatal de saneamento básico.  A presente pesquisa considera, para sua 
análise, o saneamento básico como uma política social vinculada às ações de saúde pública. Mas 
a ação é realmente tratada como uma política social? Como são vistas e executadas as ações de 
saneamento básico no país, mais precisamente na Bahia?  

O saneamento, uma vez colocado como uma ação de saúde pública, deveria está 
vinculado à política de saúde dos governos. Mesmo o texto constitucional estabelecendo que o 
Sistema Único de Saúde – SUS – deveria “participar da formulação de políticas e da execução 
das ações de saneamento básico” este é encarado com um serviço público da área de infra-
estrutura das cidades (Art. 200 da CF 88). 

No estado da Bahia, esta desvinculação também se faz notória, uma vez que o 
direcionamento da política de saneamento segue as diretrizes impostas pelas instituições 
financeiras internacionais que financiam os programas do estado, como o Banco Mundial 
(BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Estes organismos internacionais 
consideram o saneamento como um componente de infra-estrutura das cidades e, portanto, 
devendo seguir uma lógica de implementação marcada por grandes intervenções, normalmente 
delegada à iniciativa privada e conduzida nos moldes de gestão empresarial (BORJA, 2004: 68). 

Esta orientação internacional corrobora com o discurso de ineficiência do Estado 
difundido, principalmente, nos anos 90, que trazia consigo, no bojo das políticas neoliberais, o 
plano para transferências de alguns serviços públicos, como o saneamento, do estado para 
iniciativa privada, numa tentativa de criar mais espaços para acumulação privada.   

Em suma, o saneamento básico foi e, ainda, é tratado como uma política da área de 
infra-estrutura das cidades, estando fortemente vinculada aos direcionamentos estratégicos das 
conjunturas de governo, que em sua maioria vem estimulando o processo de privatização, iniciado na década 

passada.  
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3. 3. 3. 3. Breve resgate histórico do quadro do saneamBreve resgate histórico do quadro do saneamBreve resgate histórico do quadro do saneamBreve resgate histórico do quadro do saneamento básico na Bahiaento básico na Bahiaento básico na Bahiaento básico na Bahia    
 

O desenvolvimento da política de saneamento na Bahia está relacionada ao 
direcionamento da política nacional. Até 1967, (antes da criação do Banco Nacional de 
Habitação - BNH), os recursos para o setor de saneamento eram requeridos pelo municípios 
junto às suas representações no Congresso Nacional, que deveriam se esforçar para conseguir 
liberação de recursos para o município em questão. Os municípios maiores que tinham 
condições de obter lucro com os serviços de abastecimento e esgotamento, tinham a 
manutenção dos serviços assegurados por uma política tarifária bastante onerosa à população e 
os municípios pequenos, que não tinham esta facilidade ficavam a mercê dos acordos travados 
em Brasília (MORAES, 1997:11). 

No inicio dos anos 70, com a criação do BNH e a definição do Sistema de 
Financiamento do Saneamento (SFS), componente do Plano Nacional de Saneamento –
PLANASA; o estado da Bahia, assim como os outros estados, deveria ser responsável pela 
Companhia Estadual, neste caso a Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A – EMBASA, 
para poder ter acesso ao novo modelo de financiamento do setor.  

No caso de Salvador – o maior município da Bahia – transferia-se a responsabilidade 
dos encargos decorrentes da exploração dos serviços de saneamento para o estado, num Termo 
de Acordo com a Municipalidade, encampado pelo governador Francisco Marques de Góes 
Calmon, no ano de 1925 (HELENO: 94).  

Segundo Heleno (1993), até o ano de 1945, as ações no campo de abastecimento de 
água e esgoto, desenvolvidas pelo Estado da Bahia eram quase que em sua totalidade voltadas 
para a cidade de Salvador.  Mas com a criação da Comissão de Águas e Esgotos de Salvador, 
passava a existir uma organização maior do setor na cidade, com consideráveis avanços no 
serviço de distribuição de água e capacitação técnica dos seus colaboradores. Sendo assim, esta 
comissão foi transformada no Departamento de Saneamento do Estado da Bahia – DS – que 
passava a desenvolver projetos para algumas cidades do interior, próximas da capital. Este 
departamento funcionou entre, 1953 e 1962, e realizou importantes intervenções, 
principalmente no entorno da capital, como a Barragem do Joanes, Estação de Tratamento de 
Água Temístocles Menezes, Adutora do Joanes, dentre outras, que significavam um avanço do 
setor na Bahia, em especial Salvador.  

De forma bastante fragmentada, representando a falta de direcionamento político e 
estratégico do saneamento básico, o DS foi desdobrado no Departamento de Saneamento do 
Estado da Bahia (interior do Estado) – DESEB e Superintendência de Águas e Esgotos do 
Recôncavo da Bahia - SAER , que funcionaram até 1971, como principais executores dos 
serviços de saneamento básico da Bahia. Além destes órgãos, existiam ações pontuais de vários 
departamentos estatais, como o DNOS (Departamento Nacional de Obras de Saneamento) e a 
FSESP (Fundação de Serviço de Saúde), que incorriam em ações completamente desarticuladas.  

Desde o início nos anos 70, já se verifica uma articulação do Estado da Bahia com 
instituições financeiras internacionais, quando a SAER obteve financiamento do BID para 
obras do Joanes, Itabuna, Jequié, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Esta articulação era 
apenas um reflexo do direcionamento político, que já vinha se desenhando, com a submissão 
das políticas dos país ao modelo proposto pelos organismos internacionais.  

Então, com o surgimento do PLANASA – que visivelmente encampava uma tentativa de 
flexibilização autoritária da administração pública, sob a égide de um modelo muito mais 
gerencial do que burocrático, como apontava o receituário das instituições financeiras 
internacionais – centraliza-se as ações de saneamento no nível estadual, através das companhias 
estaduais, que tinham responsabilidade de aportar recursos e executar obras.  
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Conforme Heleno (1993), na Bahia, a EMBASA era essa empresa líder responsável pela 
captação de recursos, e tinha como parceiras na execução da política de saneamento no estado a 
Companhia Metropolitana de Águas e Esgotos – COMAE, responsável pela operação do 
sistema da Rede Metropolitana de Salvador; a Companhia de Saneamento do Estado da Bahia 
– COSEB pela operação dos sistemas do interior do estado e a Companhia de Engenharia 
Rural da Bahia – CERB pela implantação de sistemas simplificados em pequenas comunidades 
rurais, que deveriam ser operados pelas prefeituras municipais. Em 1974, a COMAE e  COSEB 
foram incorporadas pela EMBASA.  

Um importante elemento a ser destacado na política empregada pelo PLANASA diz 
respeito ao sistema de caixa único, subsídio cruzado11, que funcionava na perspectiva do 
município de maior porte e melhor desenvolvimento econômico para subsidiar a manutenção 
do sistema de abastecimento de água de cidades menores. 

Segundo a Série Estudos e Pesquisa – SEP (1998), as indicações mais recentes de 
municipalização de sistemas de saneamento na Bahia, o que poria fim ao subsídio cruzado e 
estimularia as privatizações, ocorreram entre os anos de 1989 e 1990, quando se concretizou a 
criação da EMASA – Empresa Municipal de Saneamento de Itabuna, que surgia trazendo um 
novo modelo de gestão dos serviços de saneamento, identificado como de padrão gerencial. 
Contudo, esta concepção não foi suficientemente aceita pelos profissionais do setor, limitando 
o nascente processo de municipalização do serviço, pois, embora o mesmo seja de titularidade 
municipal, boa parte das atividades é realizada pela companhia estadual de saneamento, a 
EMBASA. 

A situação financeira da grande maioria dos municípios não favoreceu a continuidade 
das transferências. O fim do subsidio cruzado também preocupava os municípios de menor 
porte, assim como a falta de capacitação técnica das prefeituras, a possibilidade de demissão de 
pessoal da EMBASA, ficando patente, na época, que um processo de municipalização estava a 
exigir estudos de viabilidade criteriosos, negociações políticas, discussão com a sociedade e, 
principalmente, capacidade técnica e financeira das prefeituras para gerir os sistemas. (SEP, 
1998: 68). 

Então, mesmo com a extinção do PLANASA, o modelo de subsídio cruzado 
permaneceu na EMBASA, que é responsável atualmente pelo serviço de abastecimento de água 
para 78% dos municípios baianos12. 

Mesmo o saneamento não se restringindo a serviço de abastecimento de água, esse 
modelo, ainda vigente, tem evitado o estrangulamento dos sistemas de abastecimento em 
muitas pequenas comunidades, cujas populações (carentes) praticamente não pagam pelo uso 
da água, ou apresentam um nível de inadimplência tão elevado que inviabilizaria os serviços, se 
considerado somente aspectos econômicos (SEP:68). 

Conforme a SEP (1998), não há equívoco em dizer que no Estado da Bahia verificou a 
maior expansão dos índices de cobertura de abastecimento de água no período de 1971 a 1982, 
quando do apogeu do PLANASA, que viabilizou a implantação de 72% dos sistemas de 
abastecimento existentes até o fim da década passada. O mesmo sucesso não se observou no 
tocante ao serviço de esgotamento sanitário, que, tomando o ano de 1998 como referência, 

                                                           
11 Instrumento de compensação tarifária destinado ao atendimento de  populações mais carentes. Desta maneira, município ou 
regiões, bairros ou distritos, ou categoria especifica de usuários de serviços, que apresentam maior disponibilidade financeira 
pagam um valor maior pelo serviço tarifado, a fim de permitir que usuários com menor disponibilidade financeira tenham 
acesso qualificado ao mesmo serviço.  
12 Vale ressaltar que a EMBASA tem uma forte atuação no interior do estado, quando se trata de serviço de abastecimento de 
água, pois no tocante ao serviço de esgotamento sanitário a empresa atendia em 1999 apenas 29 municípios. A mesma também 
não é responsável pelos serviços de limpeza urbana, que está a cargo dos municípios. 
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verificou-se que apenas 11% da população do estado se beneficiavam deste componente do 
saneamento básico.  

A questão da limpeza urbana e oferta de drenagem urbana não apareciam como 
preocupação do PLANASA, ficando estas ações a cargo das prefeituras, que não precisavam 
prestar informações sobre o nível de cobertura destes componentes.  

No restante dos anos 80, o nível de investimento em saneamento cai de forma 
significativa, provocando acentuada degradação dos sistemas e causando sérios problemas 
operacionais, principalmente de abastecimento de água. Para se ter uma idéia, no período do 
PLANASA o nível de investimento no setor alcançou 0,6% do PIB, no ano de 1975, enquanto 
atingiu apenas 0,15 % do PIB no período de 87-90. A participação nas despesas de capital era 
de 15%, em 1975, e caiu para apenas 3%, no período entre 1987 e 1990 (SEP: 73-74).  

Somente a partir de 1991, constata-se a retomada da efetiva ação governamental para a 
política de saneamento, incentivada pelos programas federais que começam a ser 
implementados, financiados pelo FGTS e Orçamento Geral da União, além das contrapartidas 
do governo estadual. Mas, para entender melhor a composição e os objetivos desta política, será 
apresentado na seqüência deste trabalho uma análise sobre as metas, os resultados e a estratégia 

governamental utilizada no estado da Bahia.  

 
 

4. 4. 4. 4. OsOsOsOs    PPPProgramas rogramas rogramas rogramas EEEEstatais de statais de statais de statais de Saneamento Básico ISaneamento Básico ISaneamento Básico ISaneamento Básico Implementados na mplementados na mplementados na mplementados na 
Bahia nos anos 90Bahia nos anos 90Bahia nos anos 90Bahia nos anos 90    

 

Os componentes do saneamento básico objeto desta pesquisa – abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana – podem ser analisados a parir da 
implementação dos programas de saneamento no estado. 

A década de 90, na Bahia, foi marcada pela realização de várias ações no campo do 
saneamento, implementadas em sua maioria pelo governo do estado, através de recursos 
oriundos de transferências da União, financiamento de organismos nacionais, contrapartidas 
do próprio estado e de recursos originários de financiamentos de instituições financeiras 
internacionais.  

Dessa forma, a descrição das metas destes programas, a verificação do período em que os 
mesmo foram implementados e a constatação dos resultados obtidos permite o levantamento 
da evolução dos níveis de cobertura dos componentes da política de saneamento, assim como 
abre possibilidades para uma análise mais apurada (apresentada na seção subsequente) do 
direcionamento estratégico dos governos no setor de saneamento.  

Os principais programas desenvolvidos no estado que se mostram relevantes para 
análise dos componentes de saneamento selecionados são o Programa BAHIA AZUL, 
PRODETUR, PRÓ-SANEAMENTO, além de outras ações voltadas para comunidades rurais.  

 

4.1  Bahia Azul 
 

O BAHIA AZUL foi implementado, em 1995, como um programa multissetorial e 
interistitucional, envolvendo cinco componentes: esgotamento sanitário, abastecimento de 
água, resíduos sólidos, desenvolvimento institucional e educação ambiental (ANDRADE, 
1997:6). O mesmo foi composto13 pelo Programa de Saneamento Ambiental da Baía de Todos 

                                                           
13 Vale ressaltar que algumas ações de saneamento básico realizadas na capital do estado, entre os anos de 1995 e 1998, 
receberam recurso do PRÓ-SANEMAENTO, que eram destinados ao atendimento das áreas habitadas por famílias que 
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os Santos (BTS), incorporava parte do Programa de Modernização do Setor de Saneamento 
(PMSS) e do Projeto Metropolitano, assim o programa reunia todas as ações de saneamento 
previstas para Salvador e municípios situados em torno da Baía de Todos os Santos (BAHIA, 
1998). 

O Programa Ambiental de Saneamento da Baía de Todos os Santos (BTS) trazia como 
principal objetivo a recuperação do quadro de degradação ambiental da Baía de Todos os 
Santos, que vivia este grave problema ambiental devido a falta de controle dos lançamentos de 
esgotos na baía, além da deficiência na coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos, 
que contaminavam os cursos d’água e as praias da região (BAHIA, 1998). 

Este programa teve 60% dos seus recursos financiados pelo BID, enquanto 18% foram 
de contrapartida do Governo do Estado da Bahia, 17,7% referentes a financiamento firmado 
com o Japan Bank For International Cooperation – JBIC e 4,3% de recurso financiados junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, resultando num total 
de US$ 440 milhões com previsão para  ser executado em cinco anos (BAHIA, 1998). 

O PMSS, que traz como finalidade a reestruturação e modernização do setor, buscando 
alcançar mais eficácia nos processos e eficiência da Companhia Estadual, neste caso a 
EMBASA, foi viabilizado em 1992, com um contrato de financiamento com o Banco Mundial 
(BIRD) no valor de US$ 121 milhões, que acrescidos à contrapartida do estado teve seu valor 
firmado em US$ 257 milhões, dos quais US$ 140 milhões foram incorporados ao BAHIA 
AZUL. Os principais objetivos do programa estavam relacionados ao fortalecimento da 
capacidade institucional da EMBASA, a promoção da gestão comercial, além de melhorias nas 
condições sanitárias das áreas urbanas, através dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário (CALMON, 1999; BAHIA, 1998). 

O projeto Metropolitano é um produto do Programa RM/NE, iniciado, em 1980, pelo 
Banco Mundial, juntamente com o Governo Federal, e que visava financiar um conjunto de 
projetos urbanos nas regiões metropolitanas nordestinas de Recife, Salvador e Fortaleza. O 
Projeto RM/NE foi iniciado na Região Metropolitana de Salvador, em 1986, através da 
CONDER com o nome de Projeto Metropolitano. Em 1992, o projeto foi reformulado, 
estabelecendo um montante de US$ 77 milhões para sua aplicação, sendo US$ 36,6 milhões a 
participação do Banco Mundial e a contrapartida de US$ 40,4 milhões restantes bancadas 
exclusivamente pelo Governo do Estado da Bahia. A maior parte dos recursos do programa foi 
aplicado em limpeza pública e recuperação urbana. Do total do projeto, US$ 20 milhões foram 
alocados no Programa BAHIA AZUL, contemplando uma ampla intervenção na área de coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos sólidos e de uma ação específica de recuperação 
ambiental na área de Novos Alagados (FERNADES, 2004; BAHIA, 1998). 

Assim, o grande programa de saneamento básico do Governo do Estado da Bahia 
apresentava as seguintes projeções para os cinco anos de desenvolvimento do programa: 

� Melhorar a qualidade de vida de 2,5 milhões de pessoas; 
� Recuperar o equilíbrio ecológico da Baia de Todos os Santos;  
� Ampliação da cobertura de esgotamento sanitário de Salvador de 26% para 80% 
da população; 
� Geração de 100 mil empregos temporários, 

                                                                                                                                                                                     
recebiam até 12 salários mínimos. Com isso, pode-se afirmar que o Bahia Azul incorporou em suas obras  recursos deste 
programa, como pode ser apreendido no Relatório de Atividades 1995/1998 da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e 
Habitação (1998:109) : “ (...) este programa destinou recursos de R$ 25,6 milhões em áreas carentes da capital (...)”. Este 
programa é financiado pela CEF e contrapartida do estado e não está incorporado nos recursos emprestados pelo mesmo banco 
ao Bahia Azul, visto que a parte do financiamento da CEF ao Bahia Azul está vinculado ao financiamento do PMSS, um dos 
projetos componentes do Programa  Bahia Azul.  
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� Melhoria do padrão de saúde pública, reduzindo a mortalidade infantil e a 
ocorrência de doenças transmissíveis por veiculação hídrica;  
� Aumentar a cobertura de abastecimento dos municípios participantes de 57%, 
em alguns casos, para até 80%; 
� Ampliação do sistema das redes distribuidoras, para atingir a população não 
assistida com abastecimento de água e regularizar o fornecimento de água à 
população assistida; 
� Ampliação da capacidade de reserva de água na área de distribuição de Salvador 
em 30 mil metros cúbicos, contribuindo para eliminar as deficiências do atual 
sistema; 
� Melhorias dos serviços de coleta e disposição final dos resíduos sólidos 
domésticos; 
� Fortalecimento institucional da EMBASA e Centro de Recursos Ambientais 
(CRA); 
� Atividades de controle de lançamento de resíduos industrias, através de Termos 
de Compromisso entre CRA e industrias que exercem influência sobre a baía 
(redução da carga poluidora em 90%); 
� Execução de projeto de educação sanitária e ambiental; 
� Criação de uma nova estrutura de esgotamento sanitário e abastecimento de 
água em Salvador, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, Candeias, Simões Filho, 
Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus, Santo Amaro e São Francisco do Conde. 

 
Vale ressaltar que o Programa Bahia Azul está diretamente relacionado à região assistida 

pela EMBASA quando se refere a abastecimento de água e esgotamento sanitário, portanto, 
restrita a um raio de ação definido pela própria empresa, que na maioria das vezes não atua na 
zona rural dos municípios citados anteriormente.  Em suma, assim fica a composição financeira 

do Programa Bahia Azul: 

 
Tabela 1 – Agentes Financiadores do Programa Bahia Azul 

Investimento em US$ (milhões) 
Projeto 

BID BIRD GEB** JBIC*** CEF BNDES TOTAL 
Saneamento ambiental da Bahia de 

Todos os Santos (BTS) 
264  79 78  19 440 

Modernização do Setor de 
Saneamento (PMSS)* 

 65 10  15 50 140 

Metropolitano*  8 12    20 
Total 264 73 101 78 15 69 600 

Fonte: BAHIA, 2000 in BORJA, 2004. 
*Parcela referente ao Programa Bahia Azul 
** Governo do Estado da Bahia 
*** Compõe parte da contrapartida do Governo do Estado da Bahia 

 

Com este montante a Bahia encampa o maior programa de saneamento do país, 
previsto para ser realizado, inicialmente, em cinco anos (1996 – 2001), englobando um valor de 
US$ 600 milhões, somente para Salvador e municípios do entrono da Baía de Todos os Santos.  

Ao encerrar a década de 90, esperava-se que a maior parte das ações do programa Bahia 
Azul estivessem concluídas, ou em fase de conclusão. Todavia, verificou-se que já em junho de 
2002 ainda tinham ações de esgotamento sanitário (redes coletoras e ligações domiciliares) e 
medidas de abastecimento de água (rede de distribuição, reservatórios e ligação de hidrômetros) 
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que ainda estavam por serem concluídas, representando um atraso considerável, frente à meta 
estabelecida para o ano de 2001(BAHIA, 2002). 

Ao verificar os resultados do programa no término dos anos 90, percebia-se apenas a 
grandeza dos recursos investidos, os atrasos no andamento das obras, impactando diretamente 
naquelas medidas que eram consideradas de curto prazo.  

Segundo relatório de acompanhamento do programa de junho de 2000, no tocante ao 
esgotamento sanitário de Salvador, das dezoito bacias de esgotamento sanitário, que deveriam 
ser implementadas na capital nenhuma estava complemente concluída. Na Bacia do Médio 
Camurugipe, uma das primeiras a ser contratadas, a estação elevatória ainda estava sendo 
construída, assim como faltava a implantação de redes coletoras convencional e condominial. 
Nas Bacias do Calafate ainda faltava a recomposição da pavimentação destruída pelas 
interligações. Na Bacia de Periperi ainda faltava a construção de três estações elevatórias. Na 
Bacia do Cobre, do Baixo Pituaçu, de Paripe e Tripas, ainda, faltava a conclusão dos ramais 
domiciliares e das ligações intradomiciliares. Na Bacia do Saboeiro a maioria dos serviços 
encontrava-se paralisados devido a incapacidade da empresa construtora concluir os serviços 
contratados. Nas bacias de Alto de Pituaçu e Aratu/Macaco não haviam ainda avanços físicos 
de qualquer natureza. Nas Bacias de Lobato, da Península, do Baixo e Médio Jaguaribe e Itapuã 
ainda estavam em fase de construção dos interceptores, além de algumas ainda estarem em fase 
de finalização de estações elevatórias. A Bacia do Comércio estava com suas obras paralisadas 
devido a sub-rogação de contrato e a Bacia de Mangabeira ainda estava em fase de licitação. A 
ampliação da Estação de Condicionamento Prévio (ECP), também, encontrava-se em fase de 
licitação (BAHIA, 2000).  

Com isso, verifica-se que todos os serviços encontravam-se atrasados. Este fato, segundo 
discurso oficial, deveu-se à incapacidade das empresas contratadas em cumprirem os prazos e 
executarem as obras, conforme as necessidades e recomendações técnicas e ambientais. Todavia, 
verifica-se que outros fatores também influenciaram este atraso, como os equívocos na definição 
de critérios para contratação das empresas executoras e a frágil articulação com a população.  

No tocante ao esgotamento sanitário em outros municípios, no ano de 2000, os 
Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) de Simões Filho, de Candeias e de Santo Amaro, 
estavam praticamente concluídos, faltando a resolução de pequenas pendências. No SES de 
Madre de Deus encontravam-se pendências ainda nas ligações intradomiciliares. O SES de 
Itaparica e Vera Cruz estava realizando as ligações intradomiciliares e a revisão dos projeto de 
construção das estações elevatórias. Os SES’s de Maragogipe, Cachoeira/São Félix e São 
Francisco do Conde estavam sendo iniciados no ano de elaboração do relatório consultado 
(BAHIA, 2000). 

Em relação ao abastecimento de água nos municípios, com exceção de Salvador, a 
maioria dos Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA) estava concluído, mas não 
liberados para pleno funcionamento (Maragojipe/Najé/Coqueiros, Santo Amaro e Recôncavo). 
Apenas o SIAA de Itaparica e Vera Cruz ainda se encontrava em fase de construção, faltando 
obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA, reservatório elevado, redes de 
distribuição, ligações intradomiciliares e automação do sistema (BAHIA, 2000). 

No componente de fortalecimento institucional da EMBASA as ações estavam voltadas 
para a hidrometração das ligações e treinamento de pessoal. Em relação à coleta e disposição 
final de lixo, verificou-se a transferência do primeiro lote de equipamentos de coleta e varrição 
para  as prefeituras municipais de Cachoeira, São Félix, Maragojipe e Santo Amaro. As obras de 
implantação do Aterro Sanitário de Maragojipe e Recôncavo Sul estavam em andamento. O 
Aterro Sanitário de Santo Amaro ainda estava em processo licitatório, assim como os projetos 
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de recuperação ambiental dos lixões existentes em Maragojipe, Muritiba e Cachoeira (BAHIA, 
2000). 

 
Tabela 2 – Aterros Sanitários do Programa Bahia Azul (situação em 2000) 

Aterro Sanitário 
 

Municípios 
Beneficiados 

Capacidade 
para 15 anos 

(Ton.) 

Área 
 (Há) 

Valor do 
Investimento 
(R$ 1000) 

Estágio em 
1999 

Metropolitano Centro Salvador 
Simões filho 

Lauro de Freitas 
13.400.000 250 4.600 Concluído 

Ponta do Ferrolho Candeias  
Madre de Deus 
São Francisco do  

Conde 

468.000 32 2.750 Concluído 

Integrado Camaçari Camaçari 
Dias D’Ávila 

630.000 35 2.700 Concluído 

Integrado da Ilha Itaparica 
Vera Cruz 

327.600 20 2.500 Concluído 

Recôncavo Sul São Félix 
Muritiba 
Cachoira 

Gov. Mangabeira 

325.000 14 1.200 Em andamento 

Santo Amaro Santo Amaro 146.000 10 1.160 A licitar 

Maragogipe Maragogipe 80.000 05 800 Em andamento 

Fonte: CONDER/SEPLANTEC  

 
Os projetos de recuperação dos lixões e construção dos sete aterros sanitários na Região 

Metropolitana de Salvador fazem parte do componente Projeto Metropolitano e foram 
executados sob a coordenação da CERB e elaborados com base nos Planos Diretores de 
Limpeza Urbana (PDLU) que cobriram os dez municípios da RMS. Observa-se na Tabela 2 que 
a construção dos aterros envolvem recursos da ordem de R$ 15.710 milhões e cada aterro tem 
vida útil estimada de 15 anos. 

 
Quadro 1 – Indicadores de evolução do programa, segundo a realização de alguns componentes no ano de 2000 

Esgotamento Sanitário 
Interceptores e Emissários (Km) 

Redes coletoras (Km) 
Ligações Domiciliares (un) 
Estação Elevatória (un) 

Estação de Tratamento (un) 

Total Previsto 
153,1 
2.204,8 
186.002 

89 
9 

Contratado 
141,4 
1.867,1 
157.512 

82 
9 

% 
92,4 
84,7 
84,7 
92,1 
100 

Realizado 
73,0 
965,8 
13.054 
35 
3 

% 
47,7 
43,8 
7,0 
39,3 
33,3 
 

Abastecimento de Água 
Adutoras (Km) 

Redes de Distribuição (Km) 
Reservação (m³) 

Hidr../Lig Domiciliares (un) 
 

Total Previsto 
66,4 
116,7 
7.565 
9.653 

Contratado 
66,4 
116,7 
7.565 
9653 

% 
100 
100 
100 
100 
 

Realizado 
66,1 
98,9 
6.890 
7.673 

% 
100 
85 
91 
79 

Resíduos Sólidos - 1 º lote de equipamentos já fornecidos. Aterro Sanitário de 
Maragojipe e Recôncavo Sul em execução. Aterro Sanitário de Santo 

Amaro em licitação. 
Fonte: BAHIA, 2000. 
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O Quadro 1 demonstra um resumo da situação dos principais componentes focos da 
análise desta pesquisa, considerando o Programa Bahia Azul. Com isso, verifica-se que, quando 
faltavam apenas seis meses para expirar o prazo inicial do programa, não havia nenhuma ação 
do componente de esgotamento sanitário que tivesse pelo menos 50% de realização. Muito 
longe disso, verifica-se que apenas 7 % das ligações domiciliares tinham sido concluídas. 

 Os atrasos verificados no programa exigiram um pedido de aditivo de prazo bastante 
elástico (primeiro semestre de 2004) junto aos órgãos financiadores, o que representou o ônus 
para os cofres públicos do Estado da Bahia de cerca de US$ 1,5 milhão, apenas com o BID 
(BORJA, 2004). 

Segundo Borja (2004), não houve estudos para dimensionar os empregos temporários 
gerados pela ação do programa, que conforme as metas deveriam alcançar o número de 100 
mil. Este fato leva a crer que o anuncio da meta servia apenas como um estratégia de marketing 
para o programa, visto que não foram tomadas providencias para dimensionar o impacto do 
Bahia Azul sobre a geração de criação de posto de trabalho temporário na região em questão.  

 

4.2 – PRODETUR 
 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo da Bahia (PRODETUR-BA) faz parte do 
Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR-NE), firmado através de 
contrato com o BID/Banco do Nordeste, além das contrapartidas estaduais e federais, tem 
como objetivo executar obras de infra-estrutura nas regiões de grande potencial de 
desenvolvimento turístico no estado. 

O PRODETUR-BA propõe um modelo de desenvolvimento para a atividade turística 
na Bahia, com amplitude de longo prazo (20 anos) e implantação progressiva, iniciando-se com 
a construção da infra-estrutura básica (estradas, saneamento, aeroportos, energia, 
telecomunicações etc.), tanto para os centros turísticos previstos como para os núcleos urbanos 
localizados nas Zonas Turísticas prioritárias. Dentro deste programa uma parte consideravel dos 
recursos estão destinados às obras de saneamento básico na região da Costa do Dendê, Costa 
dos Coqueiros, Chapada Diamantina, Costa do Cacau, Costa das Baleias e Costa do 
Descobrimento (BAHIA, 2005). 

Em 1997, o então Secretário de Recurso Hídricos, Saneamento e Habitação do Estado 
da Bahia, Roberto Moussallem de Andrade, atestava que o montante de investimento do 
PRODETUR era da ordem de US$ 400 milhões e que, pelo menos, 60% dos recursos seriam 
destinados aos serviços de água, esgoto e lixo (ANDRADE, 1997). 

Porém, o site da Secretaria de Cultura e Turismo (SCT) aponta que os recursos 
definidos para primeira etapa do projeto, iniciado em 1996, apresentava um montante total de 
US$ 232,5 milhões. Todavia, cabe ressaltar que as ações de saneamento implementadas nas 
principais zonas turísticas contaram com a colaboração de outros recursos, como os programas 
federais vinculados à EMBASA e/ou prefeituras municipais.  

 
Tabela 3 - PRODETUR - Composição das Fontes dos Recursos - 1ª Etapa 

Fonte Valor (US$mil) 
Financiamento BN/BID 130.000 
Contrapartida Estadual 55.000 
Governo Federal (Embratur/Infraero) 47.500 
Total 232.500 

 Fonte: SCT  

 



Revista VeraCidade – Ano 2 - Nº 2 – Julho de 2007 
 

 

 __________________________  

13 

As obras de saneamento planejadas para serem executadas pelo programa, na sua 
primeira etapa, com previsão de conclusão para o ano de 1999, incluíam sistema de 
esgotamento sanitário de Cabrália, Belmonte, Trancoso, Porto Seguro, Pontal-Ilhéus, Itacaré, 
Olivença, Serra Grande, Taboquinhas, Praia do Forte, Morro de São Paulo, Lençóis e Mucugê; 
sistema de abastecimento de água de Cabrália, Belmonte, Trancoso, Porto Seguro, Serra 
Grande, Olivença, Taboquinhas, Itaparica e Vera Cruz; limpeza urbana de Porto Seguro, 
Arraial D’Ajuda, Trancoso, Cabrália, Coroa Vermelha e Belmonte; e drenagem pluvial de Porto 
Seguro (ANDRADE, 1997; BAHIA, 1998)  

Conforme Relatório de Atividades (1999) da Assessoria de Planejamento da EMBASA, 
principal órgão executor das obras de saneamento do PRODETUR, o litoral sul do estado, mais 
precisamente a Costa do Descobrimento, merecia atenção maior da ação governamental em 
virtude das festividades da época, decorrentes da comemoração dos 500 anos de descobrimento 
do Brasil e, provavelmente, por essa razão a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário 
e abastecimento de água da região foi colocada como prioridade, embora os mesmos não 
tenham sido concluídos no ano que precedia as comemorações, como se pode verificar na 
Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Resumo das Intervenções do PRODETUR até 1999. 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 1999 

Concluídos 
Investimento 

(R$) 
Coroa Vermelha/Santa Cruz Cabrália 495.950,00 
Santa Cruz Cabrália/ Sede 1.005.983,00 

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Em Curso 
Investimento 

(R$) 
Porto Seguro Setores B e C SEDE 6.794.788,00 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Em Curso 
Investimento 

(R$) 
Arraial D’ Ajuda/Porto Seguro 3.587.398,00 
Belmonte/Sede 4.556.265,00 
Coroa Vermelha/Santa Cruz Cabrália 1.853.428,00 
Porto Seguro Setor B e C/ Sede 12.800.414,00 
Praia do Forte/Mata de São João 1.477.787,00 
Santa Cruz Cabrália / Sede 4.388.002,00 
Trancoso/Porto Seguro 1.587.785,00 
Fonte: EMBASA/PPL – Relatório de Atividades 1999. 

 

Ainda segundo o Relatório de Atividades (1999) da Assessoria de Planejamento da 
EMBASA, as obras de implantação do sistema de abastecimento de água, realizadas, em sua 
totalidade, em Santa Cruz Cabrália, beneficiaram uma população de 6.111 habitantes.  

A ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do município de Porto 
Seguro, no final dos anos 90, ainda não tinha realizado 2.967 novas ligações domiciliares 
previstas. O projeto previa, segundo o mesmo relatório, beneficiar um população de 84.000 
habitantes. Até o ano de 2002, as obras de ampliação dos setores B e C da sede do município 
ainda não tinham sido concluídas (EMBASA, 1999; BAHIA, 2002). 

As obras de implantação do SES de Porto Seguro foram divididas em duas etapas. A 
primeira etapa e, correspondente ao setor “A”, foi concluída em 1998. A Segunda etapa, 
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correspondente aos setores “B” e “C” da sede do município, em 1999, concluiu 6.959 ligações 
domiciliares do total de 8.731 previstas. As obras foram concluídas em 2000, beneficiando uma 
população de 22.086 habitantes, embora as previsões iniciais apontassem o atendimento de 
37.000 famílias. A conclusão do SES de Arraial D’Ajuda,  Coroa Vermelha e Santa Cruz 
Cabrália só aconteceu em 2000 e beneficiou uma população de 28.958 habitantes. A 
implantação do SES de Belmonte e Praia do Forte só foi concluída em 2001 e beneficiou a uma 
população de 19.061 habitantes. O projeto de implantação do SES de Trancoso ainda 
encontrava-se em execução no ano de 2002 (BAHIA, 1998; EMBASA, 1999; BAHIA, 2002). 

Em suma, pode-se dizer que o PRODETUR-BA manteve, no final dos anos 90, um 
ritmo de realização das obras de saneamento bem mais constante e satisfatório do que a 
intervenção do Bahia Azul, na sua área de atuação, principalmente das regiões periféricas da 
RMS. Entretanto, este andamento satisfatório está associado à necessidade de se criar um 
estrutura mínima para instalação de empreendimentos turísticos nas regiões atendidas pelo 
programa, representando, assim, um claro esforço estatal de atender as demandas da iniciativa 
privada do campo turístico.  

Um fato relevante, que não deve escapar a uma observação mais atenta, diz respeito a 
finalidade das ações de saneamento básico nesta região. O discurso do PRODETUR-BA 
enfatiza a necessidade de se criar Centros Turísticos Integrados, como mecanismo de 
desenvolvimento econômico da região. Sendo assim, pode-se verificar como a orientação 
política do saneamento básico está atrelado à infra-estrutura dos centros urbanos apontados 
como espaços privilegiados para atuação de grandes empresas. 

Porém, o que é importante perceber nesta associação é que o saneamento na Bahia 
encontra-se no escopo das políticas de infra-estrutura e não das políticas sociais vinculadas a 
área de saúde. Esta vinculação facilita a inclusão do campo de saneamento básico na categoria 
de serviços públicos (ou semi-públicos14) que são passíveis de serem transferidos para a iniciativa 
privada, já que a agenda neoliberal caracteriza seus usuários como simples consumidores.  

 
 

4.3 PRÓ-SANEAMENTO 
 

O PRÓ-SANEAMENTO, conforme apresentado no texto nacional desta pesquisa, tem 
como objetivo a promoção da melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da 
população, através do aumento da cobertura dos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, além de buscar a melhora dos 
níveis de eficiência dos prestadores de serviço. Este programa nacional foi implantado em 1995 
e tinha previsão de se encerrar no ano de 1998, e estava destinado a atender às camadas da 
população numa faixa de renda de até 12 salários mínimos. O PRÓ-SANEAMENTO trazia 
como principal financiador o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  - FGTS (respondeu 
pelo financiamento de 73% de todo o programa), e contava com a contrapartida de estados, 
município e concessionárias ( ANDRADE, 1997; BAHIA, 1998; CALMON, 1999). 

Na Bahia, as principais ações do programa estiveram ligadas a realizações de 
implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água e implantação e ampliação de 
sistemas de esgotamento sanitário. O programa destinou recurso na ordem de R$ 25 milhões 
para áreas da capital baiana, além de diversas ações no interior do estado. Sempre obedecendo 

                                                           
14 Bens Semi-públicos ou meritórios são aqueles que, mesmo podendo ser ofertados pelo mercado por conta de suas 
características de divisibilidade e rivalidade no consumo, o poder público deve ofertá-los como forma de universalizar o 
consumo. 
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aos critérios da faixa de renda dos moradores e incorporando a modalidade do PROSANEAR, 
voltado para famílias que recebem até 3 salários mínimos (BAHIA, 1998). 

As principais realizações do PRÓ-SANEAMENTO no interior do estado estão 
relacionados às seguintes ações:  

Sistemas de abastecimento de água: Boa Nova, Brumado, Conde/Sítio do Conde/Vila 
do Conde, Cruz das Almas/Conceição do Almeida/Sapeaçu, Eunápolis, Irecê (Adutora do 
Feijão), Itagibá, Ipiaú, Jaguaquara, Ourolândia, Rio Real, Salinas das Margaridas, Santo 
Antônio de Jesus, São Felipe, Tapiramutá e Ubatã. 

Sistemas de esgotamento sanitário: Jequié (sub-bacia 4), Jequié (sub-bacia 6 e 7), 
Jiquiriçá, Laje, Mutuípe, Santa Inês e Ubaíra; Prosanear: Feira de Santana/Bacia Subaé (além de 
abastecimento de água e educação ambiental) e Lauro de Freitas/Itinga (incluindo educação 
ambiental). 

Apesar de apresentar previsão para conclusão das atividades para o ano 1998, em 2002 
ainda existiam ações relativas ao PRÓ-SANEAMENTO, como a automação SIAA de 
Jaguaquara e a ampliação do SIAA de Salinas das Margaridas.  Até o ano de 1999, este 
programa aplicou cerca de R$ 7.9 milhões em sistema de abastecimento de água15, atendendo 
uma população de cerca de 94 mil habitantes, do interior do estado, e investiu cerca de R$ 29.2 
milhões em projetos de esgotamento sanitário que, até o final do referido ano, não tinham sido 
encerrados. Todos os projetos financiados pelo programa pretendiam atender a uma população 
de aproximadamente 745 mil habitantes do interior do estado, até o ano de 1999. Os 
desembolsos do PRÓ-SANEMAENTO continuaram até a conclusão das obras que ocorreram 
em 2002 (BAHIA, 1998; EMBASA, 199; BAHIA, 2002). 

 

4.4 Outras Ações Voltadas para Comunidades Rurais 
 

Dentre as medidas de saneamento básico voltadas para comunidades rurais, podemos 
destacar as ações empreendidas pelo Programa de Saneamento Básico do Oeste da Bahia – 
Bahia I e a continuação do mesmo sob o título de Bahia II, além das realizações executadas pelo 
PASS/OGU e PRÓ-ÁGUA e as parcerias e ações compartilhadas entre a CERB, FUNASA e 
prefeituras municipais. O Bahia II e o PRÓ-ÁGUA foram projetos firmados, no ano de 1998, e, 
portanto, seus resultados não foram mensurados, vistos que, no final da década, ainda se 
encontravam em andamento.  

O Programa de Saneamento Básico do Oeste da Bahia – Bahia I foi concluído em 1992, 
construiu-se Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e instalou-se Privadas Higiênicas (PH) 
em 326 distritos de 41 municípios das regiões de Santa Maria da Vitória, Caetité e Seabra. Este 
programa teve um certo destaque nas discussões acerca das formas de operação de SAA, pois 
refere-se a sistemas considerados  auto-sustentáveis, mantidos por associações comunitárias 
através de cobranças de tarifas. 

Segundo Cardoso (1997), a execução dos serviços de saneamento pelo programa, vinha 
acompanhado de uma ação de fomento à organização comunitária que objetivava a gestão pela 
comunidade dos equipamentos instalados. O modelo de gestão utilizado para manutenção dos 
equipamentos e aparelhos dos SAA’s, das zonas rurais, normalmente de responsabilidade das 
prefeituras, em virtude da escassez de recursos financeiros, termina por degradar a estrutura 
instalada. Assim, visando resolver esta questão, elaborou-se um Projeto para Implantação de 
Sistema Autônomo de Manutenção de SAA, denominado Central das Associações 
Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água.  
                                                           
15 Investimentos realizados nas cidades de Conde (sede), Boa Nova (sede), Ipiaú (sede), Itagibá (sede) e Jequié (bairro 
Mandacarú).  
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Vale ressaltar que o Sistema Autônomo de Abastecimento é mantido pelas associações 
comunitárias, que, por sua vez, cobram tarifas dos usuários do sistema. Talvez a inovação no 
modelo de gestão, camufle uma questão importante: o estado, por meio do discurso da 
autonomia comunitária, está se isentando de manter um serviço de natureza pública e custear o 
direito à água de qualidade e às condições sanitárias satisfatórias, que todo cidadão deve  ter 
garantido. Afinal, as comunidades rurais são marcadas pela carência financeira, que é um fator 
que pode excluir a pessoa do seu direito social.   

De qualquer maneira, a Bahia I construiu 182 Sistemas de Autônomos de 
Abastecimento de Água e 12.704 Privadas Higiênicas, nas regiões de Santa Maria da Vitória, 
Seabra e Caitité, atendendo a uma população de 70 mil habitantes. Os recursos vieram dos 
cofres públicos do estado da Bahia, sendo que 53,17% do investimento foram financiados 
junto ao Banco de Crédito para Reconstrução da Alemanha (KFW), conforme pode-se verificar na Tabela 

5. 

 
Tabela 5 – Realizações e Investimentos Realizados do Programa de Saneamento Básico Bahia I 

REALIZAÇÕES 

Discriminação  Stª Mª da Vitória Caetité Seabra Total 
Sistema de Abastecimento de Água 115 32 35 182 

Privadas Higiênicas  6.950 3.369 2.745 12.704 
População atendida 35.000 20.000 15.000 70.000 
Operadores treinados 507 214 166 887 

INVESTIMENTOS REALIZADOS 

Valores (milhões) Fonte de Recursos 
R$ 

Empréstimo – KFW  6,7 
Contrapartida Estadual 4,8 

Subtotal 11,5 
Contribuição Financeira não Reembolsável – KFW  1,1 

Total 12,6 
Fonte: CERB in BAHIA, 1998 

 

Outras ações foram realizadas em pequenas comunidades rurais estado da Bahia, através 
de componentes do Programa Sertão Forte e PASS/OGU, principalmente na região semi-árida, 
por meio de ações da CERB, com o intuito de ampliar a oferta de água na zona rural, 
beneficiando uma população total de 509.700 habitantes, conforme verifica-se na Tabela 6.  

 
Tabela 6 – Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água  (SSAA) –95/98 

ANOS 
SSAA 

1995 1996 1997 1998 
TOTAL 
95/98 

POP. BENEF. 
95/98 

Ampliação 80 213 140 360 793 123.100 
Construção 173 375 367 730 1.645 283.600 
Recuperação 30 62 61 400 553 103.000 

Inst. Bomba Manual 35 107 17 7 166 - 
Total  318 757 585 1.497 3.157 509.700 

Fonte: CERB in BAHIA, 1998. 
 

Em relação às ações realizadas na zona rural, cabe destacar, que estes SSAA estão 
associados à perfuração de poços artesianos e, por isso, fazendo-se necessário a instalação de 
bombas, conforme figura na Tabela 5. Além da perfuração de poços, estes sistemas, muitas 
vezes, exigem dessalinizadores, dada a característica salobra de algumas águas subterrâneas. Estes 
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sistemas são simplificados porque não estão associados a ligações domiciliares. Os SSAA’s 
captam águas subterrâneas e realizam a distribuição da mesma através de chafarizes, que são 
instalados conforme a disposição das casas da comunidade. Neste período, entre 1995 e 1998, 
foram perfurados 1.562 poços e instalados 137 dessalinizadores no semi-árido baiano (BAHIA, 
1998). 

Cabe destacar, que mesmo o SSAA não estando ligado aos domicílios rurais, os mesmos 
se apresentam como uma alternativa para algumas localidades que não dispõem de água de 
superfície e nem abundância de água subterrânea e onde as distâncias são grandes entre uma 
casa e outra. Em muitos casos, um sistema como este pode resolver o problema da falta de 
acesso à água potável vivenciado pelas populações de pequenas comunidades rurais. 

Em suma, estas são as principais realizações, via programas governamentais na Bahia 
nesta última década, relativas aos serviços de saneamento básico. Uma vez conhecido os 
programas, suas metas e resultados, cabe uma verificação da evolução dos níveis de cobertura no 
estado.  

 
 

5. 5. 5. 5. EEEEvolução dos Níveis devolução dos Níveis devolução dos Níveis devolução dos Níveis de C C C Cobertura deobertura deobertura deobertura de S S S Saneamento na Bahiaaneamento na Bahiaaneamento na Bahiaaneamento na Bahia    
 

O governo do Estado da Bahia vem divulgando que os anos 90 foram a “Década do 
Saneamento na Bahia”, em virtude do grande volume de recursos investido na área, 
principalmente no que se refere ao Programa Bahia Azul. Desta maneira, faz-se importante uma 
verificação na evolução dos níveis de cobertura em saneamento no estado, a fim de verificar os 
efeitos deste montante de recurso.  

Esta verificação permite uma quantificação em relação ao atendimento da população, 
mas não faz referência à qualidade das ações e nem aponta as características da manutenção do 
sistema instalado. Assim, a análise, aqui apresentada, baseia-se nos dados fornecidos pelo IBGE 
– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, seja através dos Censos Demográficos, de 1991 
e 2000, seja por meio da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. 

Cabe ressaltar que os dados provenientes dos Censos diferem em certo grau das 
informações obtidas pela PNSB - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000 porque esta 
considera apenas as “economias abastecidas/esgotadas”, ou seja, apresenta informações dos 
domicílios que são assistidos pelos operadores do serviço de saneamento, enquanto os dados 
aqui apresentados, provenientes do Censo, fazem referência aos domicílios particulares 
permanentes. Segundo a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios - PNAD 1999, os 
domicílios particulares permanentes são aqueles destinados a habitação/moradia (referente a 
casa, apartamento ou cômodo) de uma pessoa ou de um grupo de pessoas cujo relacionamento 
fosse ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou, ainda, normas de convivência.  

Outro destaque, diz respeito às diferenciações existentes nos termos utilizados numa 
mesma categoria de pesquisa, entre o Censo de 1991 e o Censo de 2000. Algumas sub-
categorias ligadas às formas de abastecimento de água, instalação sanitária ou destinação do lixo 
sofreram alterações do IBGE e por isso serão feitos alguns esclarecimentos antes da comparação 
entres as taxas de cobertura, nos anos de referência das pesquisas.   

Assim sendo, para efeito de análise dos níveis de cobertura dos serviços de saneamento, 
serão utilizados sempre que possível, os dados provenientes dos Censos, recorrendo à PNSB 
2000 nos casos em que a pesquisa dos domicílios particulares permanentes não apresentar as 
informações necessárias à visualização das taxas de cobertura dos serviços.  
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5.1 Abastecimento de Água  
 

Dentre os componentes do saneamento básico, o abastecimento de água é aquele que se 
destaca mais positivamente, contudo cabe aqui demonstrar que os esforços no sentido da 
universalização do serviço não foram o suficiente para alcançar esta meta, visto que a evolução 
deste componente mostra-se bastante lenta no Estado da Bahia. 

 
 

Tabela 6 - Domicílios particulares permanentes por situação e abastecimento de água na Bahia em  1991* 
Variável 

Domicílios particulares 
permanentes (Unidade) 

Domicílios particulares 
permanentes (Percentual) 

Formas de abastecimento de água 

Urbano Rural Total** Urbano  Rural  Total** 
Com canalização interna 1.076.926 93.328 1.170.254

  
42,88 3,72 46,59 

Com canalização interna - com rede geral 
1.029.923 43.346 1.073.269 41,01 1,73 42,73 

Com canalização interna - com poço ou 
nascente 

29.034 37.731 66.765 1,16 1,50 2,66 

Com canalização interna - com outra forma  17.969 12.251 30.220 0,72 0,49 1,20 
Sem canalização interna  461.024 880.389 1.341.413 18,36 35,05 53,41 
Sem canalização interna - com rede geral  191.513 46.876 238.389 7,62 1,87 9,49 
Sem canalização interna - com poço ou 
nascente  

80.767  363.247 444.014 3,22 14,46 17,68 

Sem canalização interna - com outra forma 188.744 470.266  659.010 7,51 18,72 26,24 
Todas as formas 1.537.950 973.717  2.511.667 61,23 38,77 100,00 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
* A situação do domicílio refere-se à classificação do mesmo como rural ou urbano. 
** Este total refere-se à soma dos dados dos domicílios urbanos e rurais. 

 

Observando as Tabelas 6 e 7, pode-se verificar o real impacto das ações de saneamento 
no estado. Apesar de haver alguns termos diferentes, entre os ano de 1991 e 2000, não há 
nenhum equivoco em considerar as formas de abastecimento de água “com canalização interna – 
com rede geral” e “rede geral - canalizada em pelo menos um cômodo” (conforme figura nas respectivas 
tabelas) como equivalentes.  

Desta forma, tem-se que, em 1991, do total de mais de 2,5 milhões de domicílios, 
menos da metade possuía um ponto canalizado de água dentro do domicílio. Ou seja, 42,73% 
do total de domicílios16 baianos estavam ligados, de fato, a uma rede geral de distribuição de 
água.  

Quando separamos os números por situação do domicilio, se urbano ou rural, este 
número é menor na área urbana (41,01%) e praticamente inexistente na área rural, pois a 
cobertura é de apenas 1,73 %. Cabe ressaltar que a metodologia de pesquisa do IBGE considera 
uma moradia ligada à rede geral, quando existe um ponto de água proveniente da rede de 
distribuição na propriedade ou terreno, onde se localiza o domicílio, sem necessariamente haver 
canalização em algum cômodo da casa.  

Então, se se considera esta última referência, tinha-se, em 1991, 46,59% dos 
“domicílios” ou propriedades baianas ligados à rede geral de distribuição de água, sendo 
42,88% referentes ao meio urbano e 3,72% ao meio rural. Todavia, cabe frisar que a falta de 
canalização interna representa uma séria limitação às condições sanitárias desejáveis para uma 

                                                           
16 Ao citarmos domicílio,  neste texto, estaremos falando de domicílios particulares permanentemente.  
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população, uma vez que dificulta o acesso à água e limita as possibilidades de uma higienização 
satisfatória do corpo e do ambiente. 

 
 

Tabela 7 - Domicílios particulares permanentes por situação e abastecimento de água na Bahia em  2000* 
Variável 

Domicílios particulares permanentes 
(Unidade) 

Domicílios particulares 
permanentes (Percentual) 

Formas de abastecimento de água 

Urbano Rural Total** Urbano Rural  Total** 
Rede geral 1.973.175 230.728 2.203.903 62,24 7,28 69,51 

Rede geral - canalizada em pelo menos um 
cômodo 

1.699.165 121.241 1.820.406 53,59 3,82 57,42 

Rede geral - canalizada só na propriedade 
ou terreno  

274.010 109.487 383.497 8,64 3,45 12,10 

Poço ou nascente (na propriedade) 101.039 351.119 452.158 3,19 11,07 14,26 
Poço ou nascente (na propriedade) - 

canalizada em pelo menos um cômodo
  

49.160 53.398 102.558  1,55 1,68 3,23 

Poço ou nascente (na propriedade) - 
canalizada só na propriedade ou terreno 

9.685 44.840 54.525 0,31 1,41 1,72 

Poço ou nascente (na propriedade) - não 
canalizada 

42.194 252.881 295.075 1,33 7,98 9,31 

Outra forma 133.498 380.844  514.342 4,21 12,01 16,22 
Outra forma - canalizada em pelo menos 

um cômodo 
11.312 16.152 27.464 0,36 0,51 0,87 

Outra forma - canalizada só na 
propriedade ou terreno 

6.800 19.255 26.055 0,21 0,61 0,82 

Outra forma - não canalizada 115.386  345.437 460.823  3,64 10,90  14,54 
Todas as formas 2.207.712 962.691  3.170.403 69,64 30,36 100,00 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
* A situação do domicílio refere-se à classificação do mesmo como rural ou urbano. 
** Este total refere-se à soma dos dados dos domicílios urbanos e rurais.  

 

Após nove anos, os quais a propaganda do governamental intitulou de “década do 
saneamento”, verifica-se que houve aumento no nível de cobertura, mas nada perto de alcançar 
a universalidade do serviço no estado. Em 2000, a Bahia contava com 57,42 % dos seus 
domicílios ligadas à rede geral e com canalização interna em pelo menos um cômodo da casa. 
No espaço urbano este número era de 53,59% e no rural de 3,82% do total de domicílios.  

De fato, houve um aumento considerável do nível de cobertura do serviço. Se 
compararmos aos dados de 1991, pode-se verificar o incremento da taxa no estado. Todavia, 
quando analisamos os dados em relação ao país verifica-se que o estado não consegue em 2000 
ultrapassar a média nacional, mesmo possuindo o maior programa de saneamento realizado no 
país. Em 1991, o Brasil encontrava 64,99% de seus domicílios com canalização interna à rede 
geral de distribuição, enquanto na Bahia esta taxa era de 42,73%, já em 2000 72,92% dos 
domicílios brasileiros estavam ligados, de fato, à rede geral de distribuição, enquanto na Bahia 
este número era de apenas 57,42 %.  

Vale ressaltar que a capital baiana, segundo os Censos, apresentava, em 1991, 85,23% 
de seus domicílios ligados à rede geral (com canalização interna) e,  em 2000, aumentou este 
índice para 92,13%, representando o máximo do avanço do Programa Bahia Azul, em Salvador 
na década de 90.  
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5.2 Esgotamento Sanitário 
 

No aspecto esgotamento sanitário, encontramos uma grande limitação para fazer as 
comparações, entre os anos de 1991 e 2000. No Censo de 1991, havia a subcategoria instalação 
sanitária “só no domicilio com rede geral”, fazendo referência ao sistema de rede geral coletora 
como item isolado, ou seja, tinha-se como referência a rede coletora de esgoto sanitário na 
moradia, independentemente do tratamento dispensado a esta rede. No Censo de 2000, surge 
algumas alterações17 e esta subcategoria desaparece; e o que temos mais próximo à antiga 
referência é a nova subcategoria: tipo de esgotamento sanitário com “rede geral de esgoto ou 
pluvial”. No entanto, quando se agrega rede geral de esgoto e rede pluvial, a pesquisa junta 
aspectos que estiveram desassociados no Censo de 1991, comprometendo as comparações. 
Quando falamos em rede pluvial, pode-se enquadrar qualquer tipo de esgotamento sanitário 
que tem algum tipo de ligação à rede pluvial, como uma fossa ou ligações outras que estejam 
vinculadas a uma rede pluvial18. 

Esta observação é fundamental, visto que nos anos 90 a Bahia, e principalmente 
Salvador e sua região metropolitana, assiste o investimento de um montante de recurso alto no 
setor de saneamento básico, sendo boa parte conduzida para serviços de esgotamento sanitários, 
a partir da utilização de redes distintas, ou seja, rede pluvial exclusivamente para águas das 
chuvas e rede de esgoto para atender as ligações domiciliares sanitárias. Com isso, as 
comparações diretas entre os dados dos dois Censos, sem uma explicação das diferenças entre 
os itens, podem comprometer a confiabilidade da análise. 

 
Tabela 8 - Domicílios particulares permanentes por situação e instalação sanitária na Bahia em  1991* 

Variável 
Domicílios particulares 
permanentes (Unidade) 

Domicílios particulares 
permanentes (Percentual) 

Instalação Sanitária 

Urbano Rural Total** Urbano  Rural  Total** 
Só do domicílio 1.227.134 213.315 1.440.449 48,86 8,49 57,35 
Só do domicílio com rede geral 168.417 1.304 169.721 6,71 0,05 6,76 
Só do domicílio com fossa séptica 395.299 24.503 419.802 15,74 0,98 16,71 
Só do domicílio com fossa séptica ligada à 
rede pluvial 

223.287 4.160 227.447 8,89 0,17 9,06 

Só do domicílio com fossa séptica sem 
escoadouro 

172.012 20.343 192.355 6,85 0,81 7,66 

Só do domicílio com fossa rudimentar 397.730 154.034 551.764 15,84 6,13 21,97 
Só do domicílio com vala negra 59.148 20.938 80.086 2,35 0,83 3,19 
Só do domicílio com outro tipo de 
escoadouro 

200.464 11.112 211.576 7,98 0,44 8,42 

Só do domicílio mas não sabe o tipo de 
escoadouro 

6.076 1.424 7.500 0,24 0,06 0,30 

Comum a mais de um domicílio 65.398 6.992 72.390 2,60 0,28 2,88 
Não tem instalação sanitária 245.418 753.410 998.828 9,77 30,00 39,77 
Todas as formas 1.537.950 973.717 2.511.667 48,86 38,77 100,00 

                                                           
17 Essas alterações, segundo o discurso oficial, representam um esforço de unificação de parâmetros para comparação com 
outros países da América do Sul, em especial aqueles que participam do MERCOSUL.  
18 A rede pluvial é um conjunto de galerias destinadas primeiramente à captação das águas de chuva, estando vinculada, 
portanto, às ações de drenagem urbana. Porém, é muito comum a existência de sistemas unitário e/ou misto de esgotamento, 
que servem tanto para o esgotamento de águas de chuvas, quanto ao esgotamento sanitário. Mas, ainda assim, quando se refere 
a ligações domiciliares, principalmente nas áreas urbanas, há uma tendência à utilização de sistemas separadores, onde existe 
uma rede exclusivamente pluvial e uma outra destinada a esgotos sanitários. Em Salvador, com a realização do Programa Bahia 
Azul, os esgotos domiciliares foram separados das redes pluviais, a fim de evitar os entupimentos das redes e riscos à saúde da 
população.  
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
* A situação do domicílio refere-se à classificação do mesmo como rural ou urbano. 
** Este total refere-se à soma dos dados dos domicílios urbanos e rurais 

 

Desta maneira, podemos começar analisando a questão da falta de instalação sanitária 
(termo utilizado no Censo de 1991) ou a inexistência de banheiro e sanitário (termo utilizado no 
Censo de 2000) na Bahia. Conforme as Tabelas 8 e 9, em 1991, 39,77% dos domicílios não 
possuíam qualquer instalação sanitária, enquanto que, em 2000, este número cai para 24,05% 
dos domicílios baianos. Estes números, de fato, representam a maior incidência de uma 
estrutura sanitária mínima, mas não significam que aqueles domicílios que passaram a ter 
sanitário possuem, também, de um tipo de esgotamento sanitário adequado ou satisfatório. 

Verifica-se, também, o aumento do percentual de fossas rudimentares (sistema de fossas 
inadequadas, pois permitem o vazamento dos efluentes sanitários para o solo sem nenhum tipo 
de cuidado), que, em 1991, era de 21,97% e, em 2000, passa para 28,04% dos domicílios 
baianos. O número de fossas sépticas19 reduz de 16,71%, em 1991, para 7,86%, em 2000. Este 
tipo de fossa é considerado adequado em muitos casos, onde não há a possibilidade de um 
sistema de coleta de esgoto convencional ou condominial. No entanto, cabe destacar que uma 
considerável parte das fossas sépticas está ligada a uma rede pluvial, como pode ser observado 
na Tabela 8, referente ao Censo de 1991. Contudo, no Censo de 2000, as fossas sépticas ligadas 
a uma rede pluvial foram enquadradas na subcategoria “rede geral de esgoto ou pluvial”, não 
permitindo, assim, uma exata dimensão de sua utilização ao fim dos anos 90. 

 
 

Tabela 9 - Domicílios particulares permanentes por situação e instalação sanitária na Bahia em  2000* 
Variável 

Domicílios particulares permanentes 
(Unidade) 

Domicílios particulares 
permanentes (Percentual) 

Tipo de esgotamento sanitário 

Urbano Rural Total** Urbano Rural  Total** 
Rede geral de esgoto ou pluvial 1.081.811 12.412 1.094.223 34,51 34,12 34,51 
Fossa séptica 212.551 36.615 249.166 7,86 6,70 7,86 
Fossa rudimentar 619.506 269.385 888.891 28,04 19,54 28,04 

Vala 56.391 28.327 84.718 2,67 1,78 2,67 

Rio, lago ou mar 49.718 6.747 56.465 1,78 1,57 1,78 
Outro escoadouro 19.319 15.171 34.490 1,09 0,61 1,09 
Não tinham banheiro nem sanitário 168.416 594.034 762.450 24,05 5,31 24,05 

Todas as formas 2.207.712 962.691 3.170.403 69.64 30,36 100,00 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
*  A situação do domicílio refere-se à classificação do mesmo como rural ou urbano. 
** Este total refere-se à soma dos dados dos domicílios urbanos e rurais. 

 

Ao observar a Tabela 10, extraída da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB 
2000, verifica-se o quadro mais recente do serviço de esgotamento sanitário. No Brasil, dos 
44.795.101 domicílios, 21.967.579 são assistidos por uma operadora que presta serviço de 
esgotamento sanitário, ainda que não necessariamente ligados a uma rede geral, representando 
49,04% dos domicílios brasileiros. Em relação a Bahia tem-se a cobertura de 23,75% dos 
domicílios e Salvador apresentava, em 2000, 36,72% dos seus domicílios atendidos com o 
serviço de esgotamento sanitário.  

                                                           
19 Fossa séptica é uma câmara subterrânea, onde são acumulados os esgotos de um ou vários prédios e onde os mesmos são 
digeridos por bactérias aeróbias e anaeróbias. Processada essa digestão resulta o líquido efluente que deve ser dirigido a uma 
rede ou sumidouro (Ecolnews, 2005).  
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Tabela 10 – Número de economias esgotadas 2000* 

Variável 

Brasil, Unidade da Federação e Município Domicílios particulares 
permanentes (Unidade) 

Domicílios particulares 
permanentes (Percentual) 

Brasil 21.967.579 49,04 
Bahia 753.047 23,75 
Salvador 239.179 36,72 
Fonte: IBGE – PNSB 2000. 
* Economias esgotadas diz respeito aqueles domicílios que estão na área de cobertura/atendimento de alguma 
operadora de serviço de saneamento básico, seja municipal, estadual , federal ou particular.  

 

Então, no tocante ao serviço de esgotamento sanitário, verifica-se que tanto Salvador, a 
capital que vem recebendo um grande montante de recursos destinados ao saneamento e, em 
especial, o esgotamento sanitário, quanto à Bahia estão aquém da média nacional, que não 
chega ter a metade dos seus domicílios assistidos pelo referido serviço.   

 
 

5.3 Lixo e/ou Limpeza Urbana 
 

A limpeza urbana é um componente do saneamento básico que normalmente está sob a 
responsabilidade do município e, portanto, na maioria das vezes, desvinculado das entidades 
convencionais de prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A 
colocação deste componente como elementar na promoção da saúde pública ganha mais 
relevância quando a questão ambiental aparece como um tema corriqueiro nas discussões da 
agenda política da década de 90.  

Nestes termos, a questão do lixo, de sua coleta e disposição, torna-se de fundamental 
importância não somente por causa da questão da preservação do meio ambiente, mas também 
porque em torno do lixo, principalmente nos grandes centros urbanos, verifica-se a formação de 
um sistema econômico informal, marcado pela extrema carência de condições de trabalho, 
colocando em risco a saúde de todos aqueles que tentam sobreviver da prática de “garimpo” de 
possíveis utilidades nos lixões das cidades. Com isso, um olhar sobre a questão da limpeza 
urbana pode dizer muito sobre a saúde pública e, consequentemente, sobre o seu processo de 
desenvolvimento sócio-econômico.  

Conforme os Censos 1991 e 2000, a situação da coleta de lixo na Bahia apresenta taxas 
de atendimento aos domicílios inferiores à média nacional, desde a verificação do Censo de 
1991. Neste ano, enquanto o Brasil tinha uma taxa de 63,80% de seus domicílios com lixo 
coletado, na Bahia esta taxa era de 41,01%. Em 2000, o Brasil possuía 79,01% de seus 
domicílios atendidos com o serviço de coleta do lixo, ao mesmo tempo em que a Bahia 
apresentava a taxa de cobertura do serviço em 61,67%, índice inferior à média nacional, 
verificada no ano de 1991.  

 
Tabela 11 - Domicílios particulares permanentes por situação e destino do lixo na Bahia em  1991* 

Variável 
Domicílios particulares 
permanentes (Unidade) 

Domicílios particulares 
permanentes (Percentual) 

Destino do Lixo 

Urbano Rural Total** Urbano  Rural  Total** 

Coletado 
1.002.250 27.789 1.030.039 39,90 1,11 41,01 

Coletado diretamente 709.163 18.053 727.216 28,23 0,72 28,95 
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Coletado indiretamente 293.087 9.736 302.823 11,67 0,39 12,06 
Queimado (na propriedade) 67.309 61.073 128.382 2,68 2,43 5,11 
Enterrado (na propriedade) 11.481 12.604 24.085 0,46 0,50 0,96 
Jogado 429.874 566.777 996.651 17,12 22,57 39,68 
Jogado em terreno baldio ou logradouro 401.189 561.756 962.945 15,97 22,37 38,34 
Jogado em rio, lago ou mar 28.685 6.021 33.706 1,14 0,20 1,34 
Outro destino 27.036 305.474 332.510 1,08 12,16 13,24 
Todas as formas 1.537.950 973.717 2.511.667 61,23 38,77 100,00 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
*  A situação do domicílio refere-se à classificação do mesmo como rural ou urbano. 
** Este total refere-se à soma dos dados dos domicílios urbanos e rurais  

 

A partir das Tabelas 11 e 12, percebe-se que a utilização do serviço de coleta do lixo, seja 
de forma direta ou indireta20, não é muito recorrente na zona rural do estado. Apesar do baixo 
volume de lixo produzido nas zonas rurais, a disposição inadequada do seu lixo pode ser 
preocupante, pois estas áreas normalmente abrigam importantes mananciais de água potável 
que, por sua vez, abastece diversas áreas urbanas e rurais. Então, a disposição inadequada deste 
lixo pode representar focos de contaminação das águas que abastecem os municípios e que, 
algumas vezes, não recebem um tratamento adequado. Em 1991, 38,34% dos domicílios 
baianos jogavam seus lixos em terrenos baldios ou logradouros, que, muitas vezes, estão 
localizados próximo aos rios ou então em áreas que apresentam lençóis freáticos em seu 
subterrâneo. Em 2000, verifica-se uma diminuição deste índice, frente ao total de domicílios do 
mesmo ano, registrando uma taxa de 19,71% . De fato, enquanto 1991 quase 1 milhão de 
domicílios jogavam seu lixo em locais inadequados, em 2000 verifica-se que menos 650 mil 
domicílios ainda dava o mesmo destino aos seus lixos.  

 
Tabela 12 - Domicílios particulares permanentes por situação e destino do lixo na Bahia em  2000* 

Variável 
Domicílios particulares 
permanentes (Unidade) 

Domicílios particulares 
permanentes (Percentual) 

Destino do Lixo 

Urbano Rural Total** Urbano  Rural  Total** 
Coletado 1.890.623 64.471 1.955.094 59,63 2,03 61,67 

Coletado por serviço de limpeza 1.537.121 50.200 1.587.321 48,48 1,58 50,07 
Coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

353.502 14.271 367.773 11,15 0,45 11,60 

Queimado (na propriedade) 91.467 391.399 482.866 2,89 12,35 15,23 
Enterrado (na propriedade) 8.402 32.893 41.295 0,27 1,04 1,30 
Jogado em terreno baldio ou logradouro 195.689 429.065 624.754 6,17 13,53 19,71 
Jogado em rio, lago ou mar 13.605 3.869 17.474 0,43 0,12 0,55 
Outro destino 7.926 40.994 48.920 0,25 1,29 1,54 
Todas as formas 2.207.712 962.691 3.170.403 69,64 30,36 100,00 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
*  A situação do domicílio refere-se a classificação do mesmo como rural ou urbano. 
** Este total refere-se a soma dos dados dos domicílios urbanos e rurais  

 
Os Censos de 1991 e 2000, ainda permitem fazer uma verificação da situação de 

Salvador nos dois momentos. Em 1991, 78,36% dos domicílios soteropolitanos tinham seu lixo 
coletado, enquanto, em 2000, esta taxa chega a 93,42% dos domicílios. Este dado revela que a 
cidade de Salvador, há mais de uma década, apresenta índices de atendimento do serviço de 

                                                           
20 Forma de coleta direta refere-se ao lixo coletado diretamente por serviço ou empresa de limpeza, pública ou privada, que 
atenda ao logradouro em que se situava o domicílio; e forma de coleta indireta refere-se ao lixo depositado em caçamba, tanque 
ou depósito de serviço ou empresa de limpeza, pública ou privada, que posteriormente o recolha (IBGE/PNAD 1999). 
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coleta de lixo acima da média nacional, que era de 63,80%, em1991, e de 79,01%, em 2000. 
Desta forma, a capital baiana apresenta uma importante evolução no nível de cobertura deste 
componente, mesmo com sua produção diária de 2.500 toneladas de lixo. 

No entanto, a existência de um serviço de coleta satisfatório não representa um serviço 
de disposição do lixo adequado. A Região Metropolitana de Salvador, nas últimas décadas, 
assistiu a um grande incremento na produção de lixo, mas não se verificou a construção de uma 
estrutura adequada para disposição do mesmo. Então, o que se percebeu foi a grave incidência 
de “lixões”, ou seja, depósitos de lixo a céu aberto, que coloca em risco o meio ambiente e a 
saúde das populações circunvizinhas, ambos expostos, por exemplo, aos perigos dos chorume21 
e das doenças causadas pelo mesmo.  

Com o intuito de apresentar uma solução para esta questão, o Bahia Azul, através do 
Projeto Metropolitano, construiu 7 aterros sanitários22 na Região Metropolitana de Salvador, 
desativando e até mesmo recuperando tantos outros “lixões” como o antigo “Lixão de 
Canabrava”. Sendo assim, pode-se afirmar que houve melhorias consideráveis em relação a este 
componente do saneamento básico ao longo dos anos 90 no Estado da Bahia. 

 

 
5.4 Drenagem Urbana  

 

O serviço de drenagem urbana está relacionado ao escoamento de água de superfície ou 
subterrânea (prioritariamente água das chuvas) de uma determinada região, seja por efeito da 
gravidade ou resultado de  bombeamento (ECOLNEWS, 2005). 

De acordo com a Tabela 13, pode-se verificar que 264 dos 415 municípios da Bahia 
possuem serviço de drenagem urbana, representando 63,61% dos municípios baianos. Neste 
componente, verifica-se, mais uma vez, que a Bahia tem um nível de cobertura menor que a 
média nacional que é de 78,57% .  

 
Tabela 13 – Número de municípios com serviço de drenagem urbana por pontos de lançamento da rede em 2000 

Variável 
Número de municípios com 
serviço de drenagem urbana 

(unidade) 

Número de municípios com 
serviço de drenagem urbana 

(Percentual) 
Pontos de lançamento da rede 

Brasil Bahia Brasil Bahia 
Total geral de municípios 5.507 415 100,00 100,00 
Total de municípios com serviço de 
drenagem urbana 

4.327 264 78,57 63,61 

Cursos d’água permanentes 3.272 163 59,42 39,28 
Cursos d’água intermitentes 515 28 9,35 6,75 
Áreas livres públicas ou particulares 895 82 16,25 19,76 
Reservatórios de acumulação ou 
detenção 

324 19 5,88 4,58 

Outros 88 - 1,60 - 
Sem declaração 6 - 0,11 - 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

                                                           
21 Chorume é um líquido venenoso que se forma na decomposição do lixo, podendo contaminar o ambiente se 
não houver cuidados especiais. 
22 "Processo de disposição de resíduos sólidos na terra, sem causar moléstias nem perigo à saúde ou à segurança 
sanitária. Consiste na utilização de métodos de engenharia para confinar os despejos em uma área, a menor 
possível, reduzi-los a um volume mínimo e cobri-los com uma capa de terra, diariamente, ao final de cada jornada, 
ou em períodos mais freqüentes, segundo seja necessário" (Carvalho, 1981 in Ecolnews, 2005). 
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Os municípios do estado tinham, em 2000, como principal ponto de lançamento da 

rede de drenagem urbana os cursos d’água permanentes, representando 39,28 % da sua 
destinação. Isto quer dizer que as águas coletadas pela rede desemboca provavelmente em rios. 
Contudo, outros 19,76% dos municípios têm seus pontos de lançamento da rede voltados para 
áreas livres (públicas ou particulares), representando um possível lançamento destas águas em 
locais inadequados e sem haver o aproveitamento das mesmas. Assim, apenas 4,58% dos 
municípios baianos possuem um reservatório de acumulação ou detenção destas águas, 
demonstrando um esforço destes municípios para uma possível reutilização das águas. 

Em suma, constata-se que 36,39% dos municípios baianos não têm um sistema de 
drenagem urbana, demonstrando que ainda há muito por fazer para se alcançar um nível 
satisfatório de cobertura no estado.   

As principais conseqüências da falta de um sistema de drenagem urbana é a 
possibilidade de ocorrer alagamentos e deslizamentos de terras nas cidades em períodos 
chuvosos, trazendo consigo as incidências de várias doenças epidemiológicas.  

 

6. Avaliação da Orientação Governamental:  reflexão sobre os objetivos 
dos programas de saneamento realizados na Bahia 
 

Uma vez apresentado os principais programas realizados no estado e verificado os 
índices de cobertura dos serviços, ao longo dos anos 90, mostra-se relevante a seguinte questão: 
qual o real objetivo da administração do estado da Bahia na realização dos programas de 
saneamento da última década? Qual a justificativa para estratégia utilizada?  

Refletir sobre estas questões possibilita entender o direcionamento da ação estatal, não 
somente para área de saneamento, mas também para entender as diretrizes das políticas sociais 
conduzidas pelo Governo do Estado da Bahia.  

Segundo Borja (2004:212), na última década, foram implementados muitos projetos na 
área de saneamento, como o PMSS, BTS, PRODETUR, programas de saneamento rural, 
dentre outros, que proporcionaram um volume de obras e recursos relativamente alto, 
alcançando o montante de cerca de R$2 bilhões. No entanto, estes programas estão voltados 
para busca de espaços produtivos que possibilitem a reprodução capitalista, representando, 
assim, “ações focalizadas e fragmentadas, típicas de políticas de cunho neoliberal, as quais não 
contemplam um olhar global sobre as condições sócio-ambientais de todo o território”. Percebe-
se nitidamente que os investimentos têm sido realizados em áreas que despertam os interesses 
empresariais, mais precisamente turísticos, como é o caso de Salvador, Recôncavo Baiano e a 
Costa do Descobrimento.  

A política de saneamento no estado esteve atrelada à criação de infra-estrutura sanitária 
necessária aos interesses turísticos, portanto, desvinculada da preocupação de atender os 
grandes bolsões de pobreza da Bahia, de reestruturar o quadro sanitário da zona rural, de 
combater efetivamente os grandes agentes poluidores do meio ambiente e de possibilitar a 
efetiva participação da população nas definições e execução dos serviços realizados.  

O Bahia Azul, por exemplo, tem sua concepção inicial comprometida com o setor da 
construção civil. Conforme Borja (2004), a idéia de realização de um mega projeto de 
saneamento ambiental, envolvendo a cidade de Salvador, partiu da Construtora Noberto 
Odebrecht, que contratou um equipe de engenheiros para elaborar uma proposta de projeto ao 
governo do estado. Então, construída a proposta, a mesma foi encaminha ao governo do estado, 
que, através de uma equipe técnica, analisou e ajustou o projeto que foi encampado como uma 
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proposta do então governador Antônio Carlos Magalhães, denominada como “Recuperação 
Ambiental de Salvador e Baía de Todos os Santos”. 

A participação da população na concepção de um grande projeto é substituída pela 
indução de uma grande empresa de construção civil , além de outro agente externo que muito 
contribui com o projeto: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esta instituição, 
após receber a proposta de financiamento enviada pelo governo do estado, mandou uma 
“missão de identificação” para avaliar a solicitação de financiamento e apontar reformulações 
ao projeto, a fim de que o mesmo se enquadrasse nas suas diretrizes. Dessa forma, foram 
incorporados ao projeto os componentes de educação sanitária e ambiental, fortalecimento 
institucional do Centro de Recursos Ambientais (CRA), resíduos sólidos e diagnóstico 
ambiental da Baía de Todos os Santos, resultando um incremento de mais US$ 79,6 milhões 
de dólares ao projeto inicial (BID, 1992 in BORJA, 2004).  

As alterações do BID não restringiu-se apenas àquelas indicadas pela “missão de 
identificação”, pois, em 1994, um outro grupo do banco, denominado “missão de orientação”, 
recebia uma proposta já alterada do projeto – que excluía o componente esgotamento 
industrial, atendendo uma recomendação da própria instituição – que, após um avaliação deste 
grupo, sofre novas alterações, incorporando os seguintes elementos: ampliação do sistema de 
abastecimento de água de algumas cidades do projeto, com o intuito de alcançar níveis de 
cobertura na ordem de 80% e, assim, viabilizar a implantação do sistema de esgotamento 
sanitário, além da aquisição e implantação de medidores de água em Salvador para incrementar 
a arrecadação da EMBASA e garantir o “ressarcimento do financiamento”, assim como a 
compra de equipamentos para garantir a operação dos sistemas de esgotamento sanitário 
(SOUTO, 1995 in BORJA, 2004).  Então, finalmente, em 1995, o BID aprovou o 
financiamento de US$ 264 milhões ,60% do valor do Programa de Saneamento Ambiental da 
Baía de Todos os Santos (BTS), que no governo de Paulo Souto se associa ao PMSS e ao Projeto 
Metropolitano, ambos financiados pelo Banco Mundial, recebendo a denominação de Bahia 
Azul.  

Este breve relato da construção do Programa Bahia Azul demonstra o perfil da política 
social do governo do estado da Bahia, que se articula com os organismos internacionais e 
atende a todas as suas recomendações, excluindo a sociedade civil de uma discussão 
aprofundada sobre os objetivos de um programa de grande impacto sócio-ambiental e 
econômico, além de atribuir a esta mesma população a responsabilidade sobre o ressarcimento 
do financiamento liberado pelo BID, sem ao menos esta possuir uma noção exata do que 
representa o programa. 

O argumento utilizado para realização do programa está diretamente relacionado com a 
recuperação do meio ambiente e promoção da qualidade de vida da população. Ambos os 
argumentos são típicos de projetos desta natureza que, não explicitando seus reais objetivos – 
criação de espaços para acumulação lucrativa de capitais, tanto na execução do projeto, quanto 
após a conclusão do mesmo – se utilizam de aspectos que gozam de uma aceitação do senso 
comum, mesmo sem ser explicado o que se considera qualidade de vida ou recuperação do 
meio ambiente.  

Será que aumentar a qualidade de vida de uma população é obrigá-la a pagar taxas de 
água e esgoto, quando a mesma não tem nem ao menos o que comer? Será que estimular a 
qualidade de vida da população está associado a isentá-la do seu direito de discutir e entender as 
ações sociais que serão realizadas em sua cidade?  

Cabe destacar que conceitos como qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e 
preservação do meio ambiente tornaram-se comuns a todas as políticas neoliberais, pois as 
mesmas dão como superadas discussões que estão latentes nas relações econômica e sociais de 
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uma sociedade dividida em classes. Esses termos deslocam a atenção de todos para a 
necessidade de construir um “mundo melhor”, como isto fosse possível sem contestar o fosso 
social existente na nossa cultura.  

A melhoria das condições de vida da população com certeza não está ligada à existência 
de uma rede de esgoto ou abastecimento de água, mas está ligada ao fato de todos possuírem 
condições de viverem dignamente, com moradia, alimentação, educação, saúde, renda 
suficiente e, principalmente condições para pensar e conceber coletivamente o projeto de 
sociedade que considere mais apropriado. Assim, não é possível falar em qualidade de vida 
quando não se permite o desenvolvimento de mecanismos de autonomia dos indivíduos e se 
reforça a postura anti-emancipadora  típica das sociedades contemporâneas.   

Apesar de não haver condições de analisar objetivamente as idéias de “qualidade de 
vida” e “preservação do meio ambiente”, pois as duas abrem espaços para várias abstrações e  
entender “recuperação do entorno da Baía de Todos os Santos” como a simples instalação de 
emissários submarinos ou suposta recuperação de áreas degradadas simplifica tanto a questão 
ambiental que chega beirar o inacreditável. Neste meio ambiente não existem seres humanos? E 
como estas pessoas estão vivendo nas cidades banhadas pela baía? Será que a preservação de 
suas vidas está associada ao fato de existir esgotos desaguados no mar? Provavelmente, a 
preservação de suas vidas passa pela superação de um modelo de desenvolvimento que beneficia 
o grande capital e explora ou desconsidera a grande massa de trabalhadores.  

Porém, ainda minimizando a questão da preservação do meio ambiente à conservação 
da qualidade das águas da Baía de Todos os Santos verifica-se que o discurso de recuperação da 
baía não se sustenta. Segundo Moraes (1997), do esgoto total gerado pela cidade, nos anos 90, 
apenas 20% drenavam para Baía de Todos os Santos, enquanto 80% são drenados para 
vertente oceânica, assim o impacto do esgoto sanitário da população de Salvador sobre o 
ecossistema Baia de Todos os Santos é, portanto, reduzido.  

Então, a população foi “bombardeada” com justificativas para implantação do 
programa, que não traduziram a realidade e que esconderam, por traz do argumento 
“ecologicamente correto”, o interesse das instituições financeiras internacionais realizarem seus 
projetos de privatização do patrimônio público, através da transferência de serviços públicos de 
saneamento para a iniciativa privada.  

O que não foi devidamente explicado é que a renovação das águas da Baía de Todos os 
Santos se dá de 30 em 30 horas, a quantidade de oxigênio dissolvido existente em suas águas 
por unidade de tempo é quase mil vezes maior que a quantidade daquele consumido pelos 
esgotos sanitários lançados na mesma. Assim, o impacto da retirada do esgoto sanitário sobre 
seu ecossistema é pequeno, por isso não deveria ser usado como apelo de despoluição da Baía, 
como ocorreu (MORAES, 1997). 

Moraes (1997), ainda ressalta que se incorreu em altos custos para a operacionalização 
do sistema de esgotamento sanitário de Salvador, uma vez que se sustentou esse pressuposto 
equivocado. O transporte do esgoto das bacias coletoras da cidade baixa para a Estação de 
Condicionamento Prévio (ECP) no Lucaia, por exemplo, resultou na instalação de dezenas de 
estações de bombeamento, para vencer os desníveis topográficos da cidade. Mas se tivesse sido 
levado em consideração a capacidade de renovação das águas da Baía de Todos os Santos – que 
é de conhecimento de todo especialista da área – ao invés do elevado custo de transporte, o 
esgoto do Subúrbio Ferroviário poderia ser coletado, tratado adequadamente e depois lançado 
na baía. Contudo, com certeza esta ação não beneficiaria tanto as grandes empresas de 
construção civil que se beneficiaram com a realização deste mega projeto de “transposição dos 
esgotos” da cidade de Salvador.  
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Uma outra questão, que dificilmente é abordada no discurso oficial, refere-se ao 
impacto do esgoto industrial na águas da Baía. Visto que o esgoto sanitário não tem grande 
impacto sobre o ecossistema da mesma, não prejudicando a produtividade de peixes, o mesmo  
já não se  pode falar do esgoto industrial, que foi um dos componentes retirados do Projeto 
BTS por indicação do BID, como já citado anteriormente.  

O controle de lançamento do esgoto industrial ficou a cargo do CRA, que, através da 
publicação do Quadro de Resoluções de Descarga de Grandes Industrias de outubro de 1999, 
demonstrou que não foi possível alcançar a meta de redução de 91% da Demanda Química de 
Oxigênio – DQO e nem a redução em 82% da Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, que 
segundo o relatório está associado, em sua maior parte, aos lançamentos de efluentes das 
empresas  PETROBRÁS e DOW Química (BAHIA, 2000). 

Então, alguns aspectos simplesmente deixaram de ser devidamente avaliados pelo 
programa, assim como o nível de satisfação da população, que felizmente pôde ser em parte 
mensurado através da pesquisa de opinião sobre a Qualidade Ambiental Urbana da cidade do 
Salvador, desenvolvida pelo Grupo de Qualidade Ambiental Urbana do Mestrado em 
Engenharia Ambiental Urbana da UFBA (GQAU/MEAU) e financiada pelo Instituto 
Politécnico da Bahia. Nessa pesquisa foram incorporadas questões sobre o saneamento em 
Salvador e o Programa Bahia Azul.  

Segundo Borja (2004), das 978 pessoas que contribuíram com a pesquisa, realizada em 
2002,  sobre as condições de saneamento em Salvador, a maioria demonstrou baixo nível de 
satisfação com os serviços. Apenas 34% avaliaram como “bom” o serviço de abastecimento de 
água. Cerca de 17% atribuíram este conceito ao esgotamento sanitário da cidade, enquanto que 
apenas 27% estão satisfeitos com o serviço de limpeza urbana de Salvador. E apenas 10% dos 
entrevistados consideraram “bom” as condições de drenagem das águas pluviais da cidade.  

Assim como o Programa Bahia Azul, o PRODETUR também esteve voltado a alavancar 
espaços produtivos de acumulação lucrativa de capitais, mais especificamente para indústria do 
turismo, privilegiando ações na Costa do Descobrimento e Costa dos Coqueiros. É importante 
perceber que este programa não é especifico da área de saneamento básico, visto que o mesmo 
está voltado para o setor turístico. No entanto, o mercado do turismo necessita de uma 
estrutura sanitária básica para não afastar os turistas (evitar a exposição dos mesmos aos 
problemas decorrentes da falta de saneamento básico) e permitir a construção e funcionamento 
dos hotéis, restaurantes, resorts, enfim, os complexos turísticos.  

Com isso, verifica-se que quando um município não possui atrativos turísticos, o mesmo 
tem grandes possibilidades de não ter ações específicas de saneamento, ou estas ações ficam 
num plano secundário, visto que o local não é prioridade para os empreendimentos 
empresariais. Esta lógica revela que na Bahia a tão perseguida “qualidade de vida e preservação 
ambiental”, decorrentes das políticas de saneamento básico, está intimamente ligada ao 
interesse da classe empresarial, das grandes construtoras e do setor turístico.  

A análise dos programas de saneamento desenvolvidos na Bahia, em especial o Bahia 
Azul, demonstra como as políticas sociais estão atreladas aos interesses das elites empresariais e 
instituições financeiras internacionais, que, através de sua lógica globalizante, intensificam as 
desigualdades sociais, demonstradas pelas irregular distribuição dos serviços de saneamento pela 
área urbana e rural, assim como a baixa satisfação dos moradores em relação a estes serviços.    
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ResumoResumoResumoResumo    

Este artigo tem como propósito fundamental a identificação do perfil da política estatal baiana 
de saneamento, bem como verificar a influência da política nacional na condução dos serviços 
básicos na área de saúde – considerando esta em sentido amplo. De posse desses 
conhecimentos, pretende-se, também, que esta análise possa estruturar um arcabouço crítico 
que possibilite aos formuladores de política de saneamento construir uma agenda de trabalho, 
nesse campo, o mais próximo possível dos interesses da população. Para se chegar nesse ponto, 
é preciso, antes de tudo, fazer a distinção entre as definições mais recorrentes daquilo que se 
convencionou a chamar de saneamento. Assim procedemos porque o termo, em si, guarda 
interpretações que podem estar associadas a diferentes áreas das políticas estatais. Para atender 
os propósitos da análise, foi fundamental o resgate histórico da situação do saneamento básico 
no Estado da Bahia, a fim facilitar melhor o entendimento sobre os determinantes da política 
em vigor. Por fim, concluímos que as políticas de saneamento do Estado da Bahia sofreram 
impactos da reforma do Estado e do projeto neoliberal, em âmbito nacional e estadual, o que 
comprometeu os já baixos índices de cobertura desse serviço. 
 
Palavras-chave: Bahia, política estatal, política pública e saneamento. 
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Abstract Abstract Abstract Abstract     

The main purpose of this article is to identify the profile of Bahia´s state sanitation policy, as 
well as to verify the influence of the national policy in the conduction of the basic health 
services – considering the last, in its ample sense/direction.  With this knowledge at hand, the 
intention of this analysis is that it may structure a critical framework that can make it possible 
for the thinkers of sanitation policies to assemble a work agenda, in this field, as closely as 
possible to the interests of the population.  To get to this point, it’s necessary, first, to make a 
distinction between the most frequent definitions of what has been conventionally stipulated as 
sanitation.  We proceeded in this fashion because the term, in itself, holds interpretations that 
can be associated to different areas of state policies.  In order to attend the purposes of the 
analysis, it was crucial to rescue the historic situation of the basic sanitation of the state of 
Bahia in order to provide a better understanding on the determinants of the policy in use.  
Finally, we concluded that the sanitation policies in the state if Bahia suffers impacts from the 
State Reform and the neoliberal project, both in state and national scope, which compromised 
the already low coverage of this service. 
 

Key words: Bahia, state policy, public policy and sanitation.  

 


