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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho procura analisar a importância do sistema de esgotamento 

sanitário de Salvador, bem como, mostrar o fluxograma de funcionamento das 

etapas do ciclo de operações na Estação Rio Vermelho. Para a sua realização, 

usamos uma metodologia descritiva qualitativa, que procura mostrar o 

funcionamento do ciclo de operações, a coletar dados e  sua interpretação, 

interpretar e não deduzir. Salienta-se, também nesta pesquisa, a questão da 

ocupação desordenada do uso do solo, o esgoto, o lixo e os desmatamentos, que 

também contribuíram de forma bastante cruel, para o desequilíbrio ecológico, 

degradando, sobretudo, a fauna e a flora que ainda predominam na região 

metropolitana. Observa-se, que as cidades que estão localizadas e distribuídas no 

imenso entorno da nossa belíssima Baía de Todos os Santos, não possuíam 

sistemas de esgotamento sanitário. Com a realização deste trabalho, conseguimos 

obter várias informações, destacando-se, sobretudo a cidade de  Salvador, onde 

apenas 26% da população era atendida, quando o projeto  Bahia Azul teve início.  

 

Palavras Chaves:  

Esgotamento sanitário. Ciclo de operações. Uso do solo. Lixo.
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1.  INTRODUÇÃO 

  

 

Ao iniciarmos este trabalho, destacamos que os primeiros sistemas de 

esgotamento executados pelo homem tinham como objetivo protegê-lo das vazões 

pluviais, fato que originou-se, devido à inexistência de redes regulares de 

distribuição de água potável encanada e de peças sanitárias com descargas 

hídricas, pois assim não haveria, a primeira vista, vazões de esgotos considerados 

tipicamente domésticos. 

Considerando que a nossa água é utilizada de diversas maneiras no dia-a-

dia, num simples ato de  tomar banho, lavagem de louças, uso da descarga do vaso 

sanitário, etc,  que em seguida é eliminada, e por conseqüência, ela passa a ser 

chamada de esgoto. Salienta-se que a origem do esgoto pode ser, além de 

doméstica, pluvial (água das chuvas) e industrial (água utilizada nos processos 

industriais), caso não recebam tratamento adequado, os esgotos podem causar 

enormes danos à saúde da população, por meio de transmissão de doenças, seja 

pelo contato direto ou através de ratos, baratas e moscas. Destaca-se que ele pode 

ainda,  poluir rios e fontes, sobretudo, afetando os recursos hídricos e a vida vegetal 

e animal, tão prioritária para a nossa sobrevivência. 

Dentro de uma seqüência de ações, e através da rede coletora pública, o 

esgoto sai das residências e chega à estação de tratamento, pois o esgoto é 

recolhido por ramais prediais e em seguida levado para bem longe. Ressalta-se, que 

uma vez instalada a rede coletora e posteriormente implantado o sistema de 

tratamento, aí chega o momento dos usuários entrarem neste processo, que é cada 

um fazendo a sua parte,  pois cada usuário é uma  peça de ligação da sua 

residência à rede coletora, pois assim estarão contribuindo com a saúde pública da 

população, ao mesmo tempo também  com a recuperação ambiental. 

Considera-se que o Programa Bahia Azul, além de  melhorar a nossa 

qualidade de vida, tanto no presente como para o futuro, representa ainda o maior 

conjunto de obras e ações na área de saneamento e meio ambiente, que o Governo 

do Estado da Bahia, tem realizado desde os primeiros anos da década de 1970, 

quando se deu início à implantação do sistema de esgotamento sanitário de 

Salvador. 
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Ressalta-se, que a Estação da EMBASA Rio Vermelho / Lucaia,  controla toda 

a manutenção, inclusive recebe e distribui os serviços de manutenção de 

esgotamento sanitário, para cumprir seu papel principal, que é atender as 

necessidades dos seus usuários, esta estação tem por finalidade, preparar o esgoto 

para a distribuição no oceano, vale lembrar, que este esgoto não retorna para a 

natureza, outro fato importante, deve-se lembrar que nesta Estação não é feito 

tratamento e sim, o condicionamento. 

 

  

2. OBJETIVOS  

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a importância do sistema de esgotamento 

sanitário de Salvador, bem como, mostrar o fluxograma de funcionamento das 

etapas do ciclo de operações na Estação da EMBASA -  Rio Vermelho/Lucaia. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

§ Levantar informações sobre o sistema de esgotamento sanitário de 

Salvador; 

§ Como ocorre o funcionamento das etapas do ciclo de operações na 

Estação Rio Vermelho. 

 

 

 3. METODOLOGIA 

 

 

O tipo de pesquisa a ser abordada, procura colocar a disposição do 

acadêmico o instrumento científico. Utilizamos a pesquisa descritiva qualitativa, que 

observa, coleta e analisa os dados, Interpretando e não deduzindo. 

Para tanto, a pesquisa deste trabalho, tem por finalidade analisar a 

importância do sistema de esgotamento sanitário de Salvador, bem como, mostrar o 
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fluxograma de funcionamento das etapas do ciclo de operações na Estação Rio 

Vermelho/Lucaia. 

A intenção adotada na confecção deste trabalho, baseia-se também na 

descrição das ações que compõem o ciclo de operações, enfim, que fazem parte do 

fluxograma da Central de Controle de Operações da Estação da EMBASA Rio 

Vermelho/Lucaia.  

Para iniciarmos este processo, vale destacar que a EMBASA usa também 

canais, com redes totalmente interligadas, ainda conta com um sistema de mais de 

100 (cem) estações elevatórias,  dentre estas, da Barra até a Boca do Rio já 

funcionam com monitoramento. 

Ressalta-se que ainda, que os esgotos dos hospitais ficam condicionados aos 

tipos de enfermidades, e que estes são responsáveis pelo seu condicionamento e 

tratamento, quando for o caso.  

Para a parte operacional móvel, a estação utiliza o funcionamento de 

caminhões dos tipos: pressão da água e vácuo. Poderemos a partir de agora, 

mostrarmos as ações do ciclo de operações, definidas em seu fluxograma. 

Conforme as figuras 01e 02, destaca-se a existência da Central de Operações 

do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador, que funciona em regime de 

plantão, com revezamento de turmas, que trabalham na sala de controle, 

responsáveis por todo o monitoramento das estações elevatórias da Barra até a 

Boca do Rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01:  Centro de Operações                         Figura 02:  Sala de Monitoramento  

 

Conforme as figuras 03 e 04, observa-se a etapa do gradeamento, que por 

sinal, é a primeira ação, onde é feita a limpeza dos resíduos sólidos pequenos. 
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                  Figura 03:  Gradeamento                                     Figura 04:  Gradeamento 

 

 De acordo com a figura 05, nesta etapa, ocorre o tratamento dos odores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 05: Estação de Tratamento de Odores 

 

 Conforme a figura 06, ocorre o bombeamento, que é o baixo recalque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 06: Estação de Baixo Recalque 

 

 Na seqüência, podemos observar, na figura 07, a etapa da retirada da areia, 

existem 04 (quatro) piscinas, com 70 cm de altura, neste ciclo a areia se decanta e o 

esgoto vai para o peneiramento. 
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                                                   Figura 07: Desarenadores 

 

 Em seguida, podemos mostrar, conforme a figura 08, que é o peneiramento, o 

qual recebe o esgoto oriundo dos desarenadores, ressalta-se que o peneiramento 

recebe um volume de 8 mil litros de esgoto por segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Figura 08: Peneiramento 

 Após a passagem pelo peneiramento, entra a fase do bombeamento, 

conforme a figura 09. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Figura 09: Bombeamento 

 

 Finalizando este ciclo, temos a desodorização final, conforme mostra a figura 

10, que é o sistema de desodorização, vale ressaltar que o gás liberado pelo o 

esgoto é o H2s, onde a idéia da EMBASA é transformar  este gás em sulfato. 
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                                             Figura 10: Sistema de Desodorização 

 

 Nas figuras de 11 a 16, temos a ilustração do fluxograma por completo da 

Estação  EMBASA – Rio Vermelho / Lucaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 11: Gradeamento                                        Figura 12:  Controle de odores 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 13:  Baixo recalque                                    Figura 14: Desarenadores 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 15: Peneiramento                                        Figura 15: Bombeamento 
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4.  RESULTADOS  

 

 

Após a elaboração desta pesquisa, podemos assim definir que, a proteção 

ambiental é o eixo das ações para a redução dos impactos ambientais e para a 

recuperação e preservação dos recursos naturais, que ainda prevalecem na região 

costeira da Baía de Todos os Santos, bem como, dos seus rios afluentes.  

Torna-se necessário, a aplicação de um amplo e intenso programa de educação 

sanitária e ambiental, que possa  instruir agentes multiplicadores, para que a 

preservação ambiental faça parte da vida cotidiana das populações envolvidas, é 

neste processo onde entramos, pois a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo 

da realização deste trabalho, vimos que a ação e o papel da Estação EMBASA Rio 

Vermelho, é a peça fundamental para conseguirmos mudar este quadro de 

degradação ambiental, pois o esgoto não acabará, assim, temos que aprender a 

condiciona-lo, para que ele possa chegar no oceano, sem ofender a vida daqueles 

que fazem o equilíbrio da natureza. 

      

 

5. CONCLUSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Quando da finalização desta Pesquisa, podemos assim concluir que, alguns 

aspectos devem ser considerados, a exemplo da questão da localização da estação, 

pois a área apresenta melhores condições físicas, perto do ponto de lançamento e 

também existem as condições financeiras, que é o custo de aquisição dos 

equipamentos. Outros aspectos foram obtidos e que podemos  assim destaca-los: 

§ Crescente escassez de recursos hídricos. 

§ O saneamento é um precioso instrumento de geração de emprego e renda. 

A pesquisa realizada  ainda constatou que, após termos adquiridos todo o 

conhecimento do funcionamento da Estação EMBASA Rio Vermelho/Lucaia, 

podemos assim definir que o Bahia Azul, é o  maior programa de saneamento 

ambiental em execução na América do Sul, pois vem proporcionando uma melhor 

qualidade de vida para a população de Salvador e cidades situadas no entorno da 

Baía de Todos os Santos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não podemos deixar, neste momento de referenciar, após a elaboração deste 

trabalho,  que o interceptor do Camurugipe, é com certeza a espinha dorsal do 

sistema de esgotamento sanitário de Salvador, onde a Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento - EMBASA, cuida de maneira ágil e eficiente da manutenção e 

operação da rede básica, que passa nas ruas principais, do tratamento e do destino 

final do esgoto,  pois já podemos assim dizer, que fazemos parte deste processo,  

mesmo que somente como usuário do sistema. 

Vale ressaltar, que a pesquisa nos mostrou que os benefícios do Bahia Azul , 

trazem a população de Salvador, uma melhor qualidade de vida e sua repercussão 

vai se refletir sobretudo na melhoria do padrão de saúde pública, reduzindo a 

mortalidade infantil e a ocorrência de doenças transmissíveis, aliado a isso, o bem 

estar social, que é peça fundamental para o nosso desenvolvimento. 
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