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OS IMPACTOS AMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO 
COBRE EM SALVADOR, BAHIA: UTILIZAÇÃO DO 

GEOPROCESSAMENTO NA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS. 
 

RESUMO: Nas últimas décadas necessidade de proteção das águas contra diversas formas de 
poluição e de uso inadequado estão nas discussões ambientais. A humanidade vem tomando 
consciência que a água é um bem finito e vulnerável de extrema importância para a manutenção da 
vida. Assim, diversos estudiosos sobre Recursos Hídricos definiram a Bacia Hidrográfica como 
unidade de análise, planejamento e gerenciamento mais eficaz para caracterizar e combater os 
impactos ambientais. A área em estudo encontra-se nas proximidades de um dos vetores de 
expansão periférica da cidade, precisamente, na Região Administrativa do Subúrbio Ferroviário. 
Possui uma superfície de 2.660ha, compreendendo uma área verde não protegida, de cerca de 400 
ha, onde se encontra a nascente do Rio do Cobre e um complexo de bairros com uma significativa 
parcela de assentamentos clandestinos. Entre as riquezas desse ambiente, está o uso da área pela 
religião de matriz africana nos seus rituais. Este artigo traz como objetivo analisar os impactos 
ambientais na Bacia do Rio do Cobre em Salvador, Bahia e propor estratégias de recuperação das 
áreas degradadas através de construção de mapas temáticos com a utilização do geoprocessamento.   
 

Palavras-chave: Recursos Hídricos; Geoprocessamento e Bacia do Cobre.  
 

ENVIRONMENTAL IMPACTS IN RIVER BASIN OF COPPER IN 
SALVADOR BAHIA: USE OF GIS IN ENVIRONMENTAL IMPACT 

ASSESSMENT. 
 

ABSTRACT: In recent decades the needing to protect waters against many forms of pollution and 
misuse are in environment discussions. Humanity has become aware that water is a finite and 
vulnerable of utmost importance for the maintenance of life. Thus, many scholars about Water 
Resources defined the basin as the unit of analysis, planning and management more effective to 
characterize and address the environmental impacts. The studying area is located near one of the 
vectors of peripheral expansion of the city, specifically Administrative Region Suburban Railway. 
Has a surface of 2.660ha, comprising: a green area unprotected, about 400ha, where the headwater 
of the Rio do Cobre is, a complex of neighborhoods with a significant portion of illegal settlements. 
Among the riches from this environment, exist the area utilization from rituals of African matriz 
religion. This article brings to analyze the environmental impacts in the Copper River Basin in 
Salvador, Bahia, and propose strategies for the recovery of degraded areas through construction of 
thematic maps using the GIS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Na literatura científica o Geoprocessamento é definido com um conjunto de tecnologias de 
coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais voltado para um objetivo 
específico. Sendo assim, os níveis de degradação de uma bacia hidrográfica podem ser identificados 
e avaliados mediante técnicas de Geoprocessamento. 
 
 O conjunto dos aspectos físico e naturais das bacias hidrográficas produz consequências 
diretas e indiretas sobre o seu sistema hídrico. A qualidade da água de mananciais que compõem 
uma bacia hidrográfica está relacionada com a quantidade de chuva, uso da terra na bacia e com o 
grau de controle sobre as fontes de poluição. As alterações na qualidade da água estão diretamente 
relacionadas com as alterações que ocorrem na bacia hidrográfica, como vegetação e solo. 
 
 A Legislação Brasileira de recursos hídricos, a partir da instituição da Lei das Águas – Lei 
nº 9433, de 08 de janeiro de 1997, definiu que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (LEI DAS ÁGUAS, 1997).  A qualidade e quantidade dos 
recursos hídricos de uma bacia hidrográfica são reflexos do uso e ocupação do seu solo. 
 
 Nessa perspectiva é relevante uma análise espacial da área estudada, para elaboração de um 
diagnóstico que vise mostrar a situação ambiental vigente, para que através das informações 
confirmadas, sejam executadas diretrizes vigentes da Política Estadual de Biodiversidade e 
Recursos Hídricos da Bahia de forma mais eficiente e direcionada. Portanto, a proposta deste estudo 
é analisar os impactos ambientais negativos na Bacia do Rio do Cobre utilizando para técnicas do 
geoprocessamento, bem como os métodos utilizados para identificar a evolução dos impactos 
causados pela ação antrópica na área em estudo. A priori foram realizados, também, levantamentos 
bibliográficos que tratam da temática em questão e, posteriormente, discussões e reflexões que 
resultaram na elaboração deste trabalho. 
 
1.1.  Solos 
 
 Entre os recursos naturais do nosso planeta, os solos são de relevante importância, sobretudo 
porque a maior parte dos nossos alimentos, direta ou indiretamente, provém dos campos de cultivo 
e pastagens neles plantados. Também muito nos importam porque sustentam os campos, cerrados, 
florestas e recebem a água das chuvas que depois emerge nas nascentes e mananciais (LEPSCH, 
2002). 
 
 Nos estudos de bacias hidrográficas, bem como em seu gerenciamento, o solo é um dos 
elementos mais importantes, pois é devido a sua distribuição na bacia e a sua grande interação com 
os recursos hídricos que as atividades humanas são regidas. Os efeitos do uso inadequado dos solos 
podem ser percebidos em rios e lagos, devido ao acarretamento de partículas na estação chuvosa, 
efeito ainda maior no nível das bacias (SCHIAVETTI, 2002). 
 
 



                                                                                                             

1.2. Vegetação 
 
 A área o qual está inserida o objeto de estudo desta pesquisa, abriga um dos últimos 
remanescentes de Mata Atlântica do município de Salvador. Além de possuir importante reserva 
hídrica potável, que serve para abastecer a população local.  Tal localidade é denominada Parque 
São Bartolomeu e representa importância ímpar dos cultos afro-brasileiros e seus atributos formam 
um santuário religioso desde a metade do século XIX. 
 
 A APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu tem extensão territorial de aproximadamente 1.134 
ha, caracterizada por grande diversidade de ambientes distribuídos em pequena porção territorial, 
onde se encontra floresta ombrófila densa, ambientes fluviomarinhos, pântanos, manguezais, rios e 
cascatas. A represa do cobre localiza-se na parte central (reserva de água potável), que guarda 
paisagens bucólicas às margens do grande espelho d’água que permeia os vales. À montante, 
situam-se a lagoa da paixão e as nascentes do rio do cobre. 
 
1.3. Uso e Ocupação do solo 
 
 A capacidade de transformar o entorno sem considerar mecanismos de controle tem trazido 
como conseqüências o progressivo esgotamento dos recursos naturais e a degradação do meio 
físico. Em função dessas circunstâncias, surge e necessidade de uma planificação territorial, que 
tem como objetivo a organização do espaço físico de modo que a utilização da terra seja compatível 
com as potencialidades do mesmo (MAFRA, 2007). 
 
 O que se tem observado nos últimos anos, é a crescente demanda por alimentos em 
decorrência do crescimento populacional e, isso, tem ocasionado o uso cada vez mais intenso e 
exaustivo do solo. Por isso, grande atenção vem sendo dado tanto ao uso do solo quanto as 
implicações econômicas, sociais e ambientais que este uso pode desencadear. Considerando que o 
recurso solo não é renovável, este precisa ser manejado de forma a garantir sua sustentabilidade 
para que não ocorra seu esgotamento. 
 
1.4    Geoprocessamento na gestão dos recursos hídricos 
 
 Segundo MENDES (2001), à medida que as regiões se desenvolvem, mais intenso é o uso 
dos recursos hídricos, maior o potencial de conflitos entre usos e maiores os riscos de degradação 
ambiental gerada pelas atividades antrópicas. O autor citado, também afirma que devido à escassez 
da água em quantidade e qualidade em muitas regiões do Brasil, e não apenas as caracterizadas 
como semi-áridas e áridas, torna-se imperiosa a gestão dos recursos hídricos  como bem escasso e 
de alto valor econômico e social. 
 
 As imagens de satélite nos permitem avaliar as mudanças ocorridas na paisagem de uma 
região em um dado período, registrando a cobertura vegetal em cada momento, além da 
deterioração dos recursos naturais, principalmente solo e água. Devido a ocupação humana 
desordenada, a poluição e o mau uso desses recursos naturais, nota-se a crescente degradação da 
área atingindo níveis críticos que foram verificados ao longo do tempo conseqüência do  
assoreamento, aumento da erosão do solo e poluição dos cursos e espelhos d'água. 



                                                                                                             

2.0 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 
 
 O município de Salvador é rico em mananciais, com abundância de água em seu subsolo e 
com elevado índice pluviométrico, mais a disponibilidade desse recurso natural, torna-se  árida 
devido as cotidianas práticas de impermeabilização do solo urbano e da destruição da vegetação 
com a ocupação do solo sem a devida regulação. Atualmente em Salvador existem doze Bacias 
Hidrográficas, sendo elas: Seixos-Barra/Centenário, Camarajipe, Ipitanga, Lucaia, Ondina, 
Paraguari, Passa Vaca, Pedras/Pituaçu, Ilha de Maré, Ilha dos Frates e Cobre (SANTOS et al;. 
2010). 
 
 Destarte, a Bacia encontra-se nas proximidades de um dos vetores de expansão periférica da 
cidade, mais precisamente, na Região Administrativa do Subúrbio Ferroviário, a oeste da BR-324. 
Possui uma superfície de 2.660ha, compreendendo: a) uma área verde não protegida, de cerca de 
400 ha, onde se encontra a nascente do Rio do Cobre; b) um complexo de bairros com uma 
significativa parcela de assentamentos clandestinos; c) o Parque Metropolitano de Pirajá, que possui 
uma superfície de 1.500ha, dos quais 75 ha correspondem a uma área religiosa e cultural 
denominada Parque São Bartolomeu (CERQUEIRA e SANTOS, 2003, p. 2). 
 
3. METODOLOGIA 
 
 Na delimitação dos limites territoriais  se consultou SANTOS (2010). Neste livro contém 
os pontos georreferenciados (em UTM) da bacia. Estes pontos (1181 coordenadas X Y) por sua 
vez foram lançados no software ArcGIS, e transformados em polígono, para que assim os limites 
territoriais da Bacia do Cobre fossem os mais fiéis possíveis. Na elaboração dos Mapas “Bacia do 
Cobre, 2003” e “Bacia do Cobre, 2013” foi utilizada a ferramenta Historical Imagery do Google 
Earth. Esta ferramenta apresenta a evolução histórica de determinadas áreas do globo terrestre com 
espaços de tempo variando entre décadas. Posteriormente, a área mais ao norte da bacia foi 
selecionada com um intervalo de 10 anos (2003 e 2013), depois transferidas para o ArcGIS, 
inseridas como imagens (Picture) e posicionadas em layout. Para a elaboração do mapa de Solos foi 
utilizado o arquivo da base de dados georreferenciados da Secretaria de Recursos Hídricos do 
Estado da Bahia (2004) no formato shapfile. Estes arquivos contemplam toda a extensão do estado 
da Bahia contendo estas e outras informações, sendo assim, através da ferramenta “clip no Arcgis, 
foi selecionada a área da bacia e classificada de acordo com as informações contidas na tabela de 
atributos do shape, (procedimento para inserção das legendas de todos os outros mapas). 
  
 Na formatação dos mapas “Uso e Ocupação da bacia do Rio do Cobre” para a 
representação das áreas de florestas, ocupação humana, mineração, solo exposto foi utilizado o 
procedimento de vetorização dessas áreas no Google Earth em grande escala, para maior e melhor 
visualização dos limites dessas áreas. Posteriormente os arquivos vetorizados no Google Earth (em 
formato .kmz) foram decodificados em formato shapfile (formato .shp) para manipulação no 
ArcGIS e sobreposição nos outros arquivos .shp, como base municipal, área da bacia, etc. Para os 
mapas de “Relevo e Recursos Hídricos da Bacia do Rio do Cobre” foram utilizadas imagens de 
radar SRTM  (Shuttle Radar Topography Mission) .  Diferentemente do procedimento “clip” que 
recorta uma área no formato shape, para recortar as imagens SRTM, que estão no formato raster 
(.tif).  
 



                                                                                                             

4. RESULTADOS 
 
 Nos resultados aqui apresentados, caracterizam os principais impactos ambientais por meio 
dos mapas temáticos de um manancial agraciado por uma biodiversidade que resiste exploração e 
depredação, às águas da Lagoa da Paixão, principal nascente do rio do Cobre, até poucos anos, um 
manancial de água potável que fazia parte da rede de abastecimento da cidade do Salvador.  
 
 O aumento na degradação da qualidade da água observado na bacia do Cobre nos últimos 
dez (10) anos está associado aos diversos impactos causados pelas ações antrópicas na bacia 
hidrográfica.  O processo de uso e ocupação do solo desordenado provocou alterações ambientais 
negativas, afetando a qualidade do ambiente da bacia. Pode-se perceber uma grande modificação do 
uso do solo no que tange a fixação de áreas urbanas, construção de rodovias e devastação de áreas 
verdes. Nota-se na Figura 01, referente à década passada, que a região possui um significativo 
percentual de remanescentes florestais, responsável por proteger e abrigar várias espécies de biotas, 
além de contribuírem para qualidade da água desse recurso hídrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01. Mapa temático Bacia do Rio do Cobre 2003 Figura 02. Mapa temático Bacia do Rio do Cobre 2013 
  
 No comparativo dentre a figura 01 e 02 verifica a ocorrência da redução significativa da 
cobertura vegetal. É visível um aumento da supressão da cobertura vegetal ao longo dos anos.  
Percebe-se ainda que a ocupação desordenada formada por um complexo de moradia com uma 
significativa parcela de assentamentos clandestinos avança para uma área verde não protegida de 
cerca de 400 ha, onde se encontra a nascente do Rio do Cobre. Em análise da Figura 03, é possível 
notar que, à medida que aumentou o processo de urbanização ao longo dos anos, aumentou também 
a devastação da área com vegetação, ou seja, o processo acentuado de urbanização ao redor da bacia 
levou à supressão quase que total da cobertura vegetal de um pequeno domínio da Mata Atlântica. 
Percebe-se que a área hidrográfica sofreu uma diminuição devido ao processo de antropização, 
colaborando para alteração da área do corpo hídrico em estudo.  
 
 Em relação ao desmatamento florestal continua ocorrendo uma série de conseqüências para 
o ambiente local, como perda da biodiversidade, degradação dos solos, processos erosivos e 
mudanças no clima, comprometendo o funcionamento regular das chuvas, ventos, além de 



                                                                                                             

prejudicar a qualidade hídrica da Bacia. A parte da Bacia, que não têm cobertura do solo, recebe 
grande quantidade de terra, sofrendo contínuo processo de assoreamento e prejudicando a vida 
aquática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03. Mapa temático de uso e ocupação da Bacia do Rio do 
Cobre 

  
 O Mapa temático de uso e ocupação da Bacia do Cobre (figura 03) identifica-se uma área de 
grande diversidade e relevância biológica por abrigar um dos poucos remanescentes da Mata 
Atlântica da região, e serve de refúgio ecológico para as espécies sobrevivem. O Rio do Cobre é o 
único, dos que existem em Salvador, que ainda tem vida, mesmo assim com uma série de riscos, por 
causa do processo de devastação da vegetação em suas margens e, principalmente, dos esgotos 
lançados por dezenas de invasões ao longo do trajeto de mais de dez quilômetros até a foz.  
 
 Segundo Santos (2010), a APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu está classificada dentro do 
domínio dos Baixos Planaltos e o domínio referente à Bacia Sedimentar Cretácea (Santos apud 
Triochi 1998). O reverso do planalto corresponde ao mais importante dos espigões, pois se 
apresenta largo e extenso, acompanhando a orientação do bordo da escarpa. Local esse conhecido 
como centro da Cidade do Salvador. Ao analisar a figura 04, nota-se que os cursos d’água são 
drenados por vales chatos ou agudos, de pouca profundidade, de vertentes íngremes, separados por 
platôs de pequena extensão, formando interflúvios curtos. Os rios que drenam a região são de 
pequeno porte, com algumas áreas de nascentes no entorno da Lagoa da Paixão.  
 
 De acordo o Plano de Recuperação da Área Degradada como condicionante da Implantação 
do Hospital do Subúrbio realizado em 2009, os sedimentos do Grupo Barreiras, desenvolvem-se 
solos do tipo Latossolo Amarelo Álico, com textura areno-argilosa, em relevo plano a suavemente 
ondulado (BAHIA, 2009). Tais solos costumam apresentar boa permeabilidade, sendo profundos a 
muito profundos, forte a moderadamente drenados, com boa porosidade e com características físicas 
que são propícias ao bom desenvolvimento das raízes das plantas. Além disso, não apresentam 
cerosidade revestindo os elementos estruturais, possuem baixa relação textural, têm pouca 



                                                                                                             

diferenciação entres os horizontes e apresentam sequência de horizontes A, B e C, com transições 
geralmente difusas (AZEVEDO JR., 2004). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04- Mapa temático: Relevo e Recursos 
Hídricos  

Figura 05- Mapa temático: Solos da Bacia do Rio do 
Cobre 

 
 No fundo dos vales, em cotas inferiores à base do Grupo Barreiras, surgem os solos de 
decomposição “in situ” do embasamento cristalino, de características argilo-arenosas ou silto-
arenosas, com coloração predominantemente avermelhada.  A área da Bacia do Rio do Cobre 
é composta por sedimentos do Terciário, sendo areno-argiloso e relativamente uniforme, expresso 
geomorfologicamente como depósitos marítimos, fluviais e/ou eólicos. Os solos desenvolvidos a 
partir desses sedimentos são, em geral, pouco evoluídos, pobres em nutrientes e muito susceptíveis 
à instalação de processos degradativos. Na figura 05 observa-se que na área, as classes de solos 
identificadas foram Latossolo amarelo- distróficos e Latossolo vermelho-amarelo distrófico.  
 
 
5. CONSIDERAÇÕES 
 
 A importância da utilização do geoprocessamento na gestão dos recursos hídricos da Bacia 
do Rio Cobre denota a necessidade de recuperação ambiental dessa Área de Proteção Ambiental tão 
significativa para os habitantes região do Subúrbio Ferroviário. 
 
 O uso da ferramenta para identificação e avaliação de impactos ambientais em recursos 
hídricos, principalmente nas metrópoles, permite que as políticas públicas, em especial aquelas 
direcionadas a preservação e conservação desses recursos naturais inferirem de forma planejada nas 
decisões que visem a manutenção do equilíbrio ecológicos dessas áreas. Assim evitando que o 
processo de urbanização provoque fortes pressões urbanísticas no meio físico-natural em áreas 
dotadas de mananciais que deveriam ser utilizado para o abastecimento dessas cidades, como é o 
caso de Salvador. 
 



                                                                                                             

 Por meio de levantamentos pode- se constatar que o aumento na degradação da qualidade da 
água, na bacia do Cobre está associado aos diversos impactos causados pelas ações antrópicas na 
bacia hidrográfica, desta forma, interferindo na capacidade de suporte ambiental da região em 
contexto. Esses impactos levaram para a retirada do manancial  abastecimento da cidade de 
Salvador a partir do segundo semestre de 2009. É importante frisar aqui a deficiência que os 
trabalhos acadêmicos sentem por na maioria das vezes não se ter acesso a imagens de satélites de 
alta resolução espacial. 
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