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RESUMO 

 

O presente artigo visa identificar e analisar os riscos epidemiológicos para as arboviroses 

disseminadas pelo mosquito Aedes Aegypti no entorno do Rio do Cobre situado na cidade de 

Salvador-BA, o qual apresenta foz voltada para a Baía de Todos os Santos (BTS), suas 

relações com a precipitação pluviométrica e o processo de periferização socioespacial. Visto 

isso, caracterizou-se o curso d’água, constatando a existência de um quadro atual de 

degradação e poluição por diversos motivos vinculados à ausência ou dificuldades com 

infraestrutura. Ademais, analisou a ocorrência de possíveis criadouros do mosquito no entorno 

do rio, criadouros estes que foram relacionados com a distribuição pluviométrica da referida 

cidade e o processo de periferização instaurado em suas margens. Por fim, as análises levaram 

as considerações de que a relação entre a precipitação, periferização socioespacial e a 

dinâmica das águas estão colaborando com a disseminação do Aedes Aegypti nesta localidade. 

Palavras – Chave: Aedes Aegypti, Periferização Socioespacial, Precipitação, Rios. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A relação dos acontecimentos climáticos com as enfermidades que atingem os 

indivíduos não é datada dos períodos atuais. Na Grécia, no período clássico da humanidade, 

para Hipócrates, as variações climáticas estavam associadas às doenças que atingiam a 

população. Desse modo, visando explicar a causa das constantes epidemias de malária, que 

assolavam os gregos, atribuiu-se a sua contaminação às áreas alagadiças dos pântanos, as 

quais infectavam os seres vivos que respirassem o ar úmido encontrado na localidade (JESUS, 

2010). 

Entretanto, ao adentrar nessas localidades, o mosquito vetor do vírus da malária picava 

os seres vivos, tornando-os suscetíveis à doença. As definições de Hipócrates só foram 

realizadas pelo fato de no seu tempo ainda não se ter conhecimento da existência dos micro- 
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organismos e seus vetores (JESUS, 2010). Dessa forma, o papel das condições climáticas na 

veiculação da doença, se restringia ao fornecimento das condições adequadas para o 

desenvolvimento do vetor da doença. 

Atualmente, os países de clima tropical sofrem com as constantes epidemias 

provocadas por outro mosquito, o Aedes Aegypti. De acordo com a FUNASA (2002), suas 

epidemias se desenvolvem com facilidade neste tipo climático, pelo fato do mosquito ter 

encontrado as características necessárias para a sua reprodução ao longo do ano. 

Entretanto, Moraes (2007) não aponta o clima como o único agente, elencando 

problemas socioeconômicos como: a falta de condições sanitárias de qualidade para toda a 

população; e as constantes alterações irregulares do homem no meio natural. Cenários que 

corroboram com Patz et al. (1998 apud, Santos et al. 2002), quando informa a respeito da 

disponibilidade de criadouros, a qual pode ser tão importante ou mais importante que as 

condições climáticas para a incidência do vetor da Dengue em meio urbano. 

Assim, os efeitos climáticos a partir da dinâmica dos seus elementos, tais como as 

precipitações, associados negativamente às condições de periferização socioespacial e baixos 

níveis de saneamento, processo comum em países em desenvolvimento, são encontrados nas 

margens do rio do Cobre, contribuindo dessa forma para a rápida reprodução do Aedes 

Aegypti em áreas urbanas. 

Almeida (2010) salienta que com os intensos pluviométricos, acentua-se a ocorrência 

de enchentes dos rios localizados em perímetro urbano, contribuindo de forma ativa para a 

disseminação de doenças de veiculação hídrica, as quais estão incluídas as transmitidas pelo 

Aedes Aegypti. 

Visto isso, o presente estudo justificou-se pelo fato do mosquito Aedes Aegypti ser um 

dos principais responsáveis pelas epidemias registradas no Brasil e à sua ocorrência estar 

relacionada a questões sanitárias que são intensificadas com base nas manifestações 

climáticas, principalmente a precipitação associada às altas temperaturas, sendo um exemplo 

desta relação o comportamento do clima na cidade de Salvador-BA. Ademais, outra 

prerrogativa que justificou a realização deste estudo, foi a possibilidade de fornecer um 

diagnóstico da realidade atual, considerando o crescimento dos casos de arboviroses em áreas 

periféricas. 
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Portanto, o presente trabalho desabrocha com o objetivo de analisar o Rio do Cobre, 

localizado na capital baiana, relacionando o processo de periferização socioespacial 

desencadeado em suas margens com os riscos epidemiológicos encontrados para o mosquito 

Aedes Aegypti em seu entorno e a contribuição da atividade pluviométrica da cidade de 

Salvador para a disseminação desse vetor. 

2 METODOLOGIA 

Para construção deste artigo foram estabelecidas duas etapas: (i) Pesquisa bibliográfica 

e levantamento cartográfico; (ii) Trabalho de campo. As etapas foram seguidas de forma 

cronológica e divididas no texto em dois momentos com a intenção de facilitar a compreensão. 

(i) Pesquisa bibliográfica e levantamento cartográfico 
 

A realização desta etapa consistiu inicialmente no levantamento de informações 

pertinentes à temática estudada em literaturas especializadas disponíveis em meio eletrônico, 

bibliotecas e artigos científicos. A realização desta etapa mostrou-se de suma importância no 

que tange à fundamentação do presente artigo. Dentre os temas investigados destacam-se: a 

hidrografia da cidade de Salvador, precipitação pluviométrica e periferização socioespacial. 

Acerca da hidrografia da cidade de Salvador, foram consultados diversos mapas com o 

intuito de conhecer a disposição dos cursos fluviais perenes que deságuam diretamente na 

BTS. Assim, adotou-se os mapas das bacias hidrográficas de Salvador elaborados por Santos 

et al. (2010) para identificar os cursos fluviais inseridos nessas áreas a partir das bacias 

existentes. Dessa forma, o levantamento levou a dois rios: o Rio do Cobre e o Rio Paraguari, 

entretanto, o presente trabalho se compromete a analisar apenas o primeiro rio citado. 

As informações relacionadas à precipitação pluviométrica da capital baiana foram 

concebidas por meio da plataforma digital BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para 

Ensino e Pesquisa) do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Por isso, os dados de 

precipitação presentes no corpo do trabalho correspondem aos obtidos a partir da Estação 

Meteorológica de Superfície Convencional 83229 de Salvador. 

Acerca do processo de periferização socioespacial, foram consultados trabalhos 

desenvolvidos para a cidade em questão, e livros que trabalham este conceito, com a 

finalidade de compreender a temática e fundamentar o corpo do trabalho. Dentre as literaturas 

que contribuíram para o embasamento desta etapa destacamos os trabalhos realizados por: 

Regina e Fernandes (2005); Rebouças (2011); e Corrêa (1995). 
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(ii) Trabalho de Campo 
 

Para os trabalhos de campo no Rio do Cobre buscou-se uma metodologia que se 

enquadrasse ao objeto estudado, ou seja, a dinâmica fluvial e os riscos epidemiológicos no 

entorno de cursos d’água. Assim, adotou-se a estrutura PAR (Protocolo de Avaliação Rápida 

de Rios) proposta por Callisto et al. (2002). Foram realizadas adaptações neste modelo com o 

intuito de adequá-lo à identificação de itens que pudessem repercutir em riscos de ordem 

epidemiológica no entorno de rios relacionados às doenças propagadas pelo mosquito Aedes 

Aegypti (Figura 1). 

Figura 1 - MODELO PAR PARA IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS NO 

ENTORNO DE RIOS. 
 

Fonte: Adaptado de Callisto et al. (2002) 
 

Elaborados esses materiais, o trabalho em campo procedeu considerando as etapas de 

observação, descrição, discussão dos agentes urbanos envolvidos e o preenchimento in loco 

dos protocolos adaptados para o presente trabalho. Ao todo foram estabelecidos três pontos de 

análise para o Rio do Cobre. Seguidamente, voltou-se à etapa de trabalho de gabinete, que 
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visou à sistematização das informações e sua interpretação quanto à presença de riscos 

epidemiológicos associados ao curso d’água. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 O RIO DO COBRE 
 

O Rio do Cobre, encaixado na bacia hidrográfica (Figura 2) de mesmo nome, nutre 

laços religiosos com a população soteropolitana, visto que suas águas estão intrinsecamente 

relacionadas com as religiões de matrizes africanas. Ao longo de seu curso diversas 

representações consideradas sagradas podem ser encontradas, como as nascentes e cascatas de 

Nanã, Oxum e Oxumaré (VIANA et al., 2016). 

Figura 2 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO COBRE, 

SALVADOR - BA. 
 

 

Acerca das nascentes do Cobre, Cordeiro (2009) informa sobre a existência dessas em 

cinco bairros da cidade de Salvador: Pirajá, Periperi, Paripe e Moradas da Lagoa. A Lagoa da 

Paixão, principal nascente entre as citadas e situada no bairro Moradas da Lagoa (SANTOS et 

al., 2010), é fruto do represamento realizado pela empresa Schindler e constitui o primeiro 

nível de base local do curso d’água construído pelas atividades antropogênicas. 
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Ao longo de seu curso percorre os seguintes bairros da capital baiana: Valéria, Pirajá e 

São João do Cabrito. Em Pirajá, no médio curso encontramos o segundo nível de base local   

do rio, a barragem do Cobre construída entre os anos de 1920 a 1930 e responsável por 

abastecer o Subúrbio Ferroviário, constituindo o primeiro sistema de abastecimento de água  

de Salvador localizado em seu território. No entanto, o abastecimento encontra-se suspenso 

desde o ano de 2006 pela concessionária responsável por tratar e distribuir a água da cidade 

devido à contaminação das águas por esgoto doméstico (CRA, 2002 apud CORDEIRO, 2009). 

Chegando ao bairro de São João do Cabrito encontramos parte do baixo curso do rio, 

onde a mata ciliar foi bastante removida dando lugar a residências informais. Entretanto, essa 

remoção associada à ocupação humana traz consequências nocivas ao curso d’água, pois pode 

acelerar o processo de erosão fluvial provocando o assoreamento do leito e elevar a 

probabilidade de enchentes. 

Ainda neste mesmo bairro, precisamente na península de Itapagipe (no interior da 

BTS), está localizada a desembocadura do Rio do Cobre, outro local bastante comprometido 

pelos níveis de ocupação humana das margens, problemas de saneamento básico, canalização 

do curso e a presença de um manguezal degradado. 

Contudo, apesar dos problemas socioambientais citados e dos níveis de periferização 

socioespacial no entorno de seu curso no bairro de São João do Cabrito, o Rio do Cobre ainda 

consegue figurar entre os mais preservados da capital baiana e o mais salvaguardado dentre os 

que desembocam na BTS. Isto decorre da fundação do Parque São Bartolomeu em 2001 por 

meio do Decreto de nº 7.970, que ajuda a preservar um dos maiores remanescentes de mata 

atlântica em áreas urbanas do Brasil, juntamente com as suas águas. 

3.2 RISCOS EPIDEMIOLOGICOS NO ENTORNO DO RIO DO COBRE 
 

As arboviroses propagadas pelo mosquito Aedes Aegypti (Dengue, Zica-v e 

Chikungunya) constituem um grave problema de saúde pública no Brasil. Com relação à 

Dengue, epidemias vêm sendo registradas desde 1987 no estado da Bahia, sendo o primeiro 

caso na cidade de Ipupiara (TEIXEIRA et al., 2001). Atualmente em Salvador – BA, com a 

inserção de mais duas doenças veiculadas pelo Aedes Aegypti (Zica-v e Chikungunya), os 

cuidados em relação à sua disseminação carecem de mais atenção. 

Segundo Teixeira et al. (2001), o vírus da Dengue tem a sua inclusão na capital baiana 

registrada pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) no ano de 1995, 
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entretanto, fontes não oficiais já discutiam acerca da presença do vírus na cidade desde o ano 

de 1994. A partir de então, a Dengue vem causando constantes epidemias em Salvador, 

inclusive logo após o início da circulação do vírus, como as ocorridas em 1995 e 1996, as 

quais registraram respectivamente 15.458 e 10.988 casos. 

Em relação à incidência da Chikungunya e do Zica-v no território brasileiro, ambas 

apresentam períodos de inclusão mais recentes de acordo com Malta et al. (2017), 

respectivamente nos anos de 2014 e 2015. Acerca da incidência dessas enfermidades na 

capital baiana, a Secretária Municipal de Saúde (SMS) de Salvador, notificou os primeiros 

casos de Chikungunya em outubro de 2014 e de Zika-v em junho de 2015. 

Assim, visando identificar os riscos epidemiológicos nos arredores do Rio do Cobre 

que poderiam repercutir em novos surtos ou epidemias das arboviroses propagadas pelo 

mosquito Aedes Aegypti, foram estabelecidos três pontos (P1, P2 e P3) para analisar a 

ocorrência de possíveis criadouros do mosquito através de uma planilha derivada da 

metodologia PARS, como já especificado na metodologia deste trabalho. 

No primeiro ponto de observação, P1, localizado na Latitude 12º 54.382’S, Longitude 

038º 28.759’W e altitude 4 metros, o qual compreende parte do estuário do Rio do Cobre, 

predomina a ocupação humana nas margens, com alterações no canal do rio providas por 

meio de canalização buscando evitar a erosão fluvial e alagamentos. Ademais, apesar do 

adensamento populacional, não foram observadas quantidades excessivas de resíduos 

plásticos e matéria orgânica. 

Além disso, não se fizeram presentes nas margens do rio moradias com tipologia 

propícia à formação de focos, pois as residências foram erguidas em alvenaria de blocos 

cerâmicos. Vidros, eletrodomésticos e mobiliários também não foram notados. No entanto, foi 

diagnosticada uma quantidade abundante de resíduos provenientes de construções. (Figura 3). 
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Figura 3 - RESIDÊNCIAS E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO NO ENTORNO DO P1, 

SALVADOR-BA 
 

Fonte: Autores, 2017. 

Entretanto, em P1, assim como nos outros três pontos analisados, foi observado o 

quadro de periferização socioespacial que de acordo com Regina e Fernandes (2005) acontece 

quando a população economicamente desfavorecida não consegue fixar-se nas áreas mais 

valorizadas da cidade devido à falta de condições em arcar com o valor dessas áreas e, por 

isso, dirigem-se para as zonas mais periféricas com estrutura urbana precária. 

Logo, nessas áreas marcadas pela presença ineficaz do estado, as condições sanitárias 

costumam ser insalubres, pois a produção do espaço urbano ocorre, de acordo com Corrêa 

(1995), pela dinâmica dos grupos sociais excluídos, que impõem suas marcas na paisagem e 

se organizam sem a assistência do poder público. Nesse ínterim, constata-se que o processo de 

periferização oferta riscos a população situada a margem deste curso d’água, pois de acordo 

com Lira et al. (2014), a falta de saneamento básico e limpeza urbana de qualidade estão 

intrinsecamente atreladas às epidemias provocadas pelo mosquito Aedes Aegypti. 

Um exemplo da relação entre o processo de periferização e a incidência de doenças 

propagadas pelo mosquito foram os casos de dengue apresentados no ano de 1999 na capital. 

De acordo com Teixeira et al. (2001), alguns Distritos Sanitários onde estão situados  os 

bairros carentes da cidade corresponderam aos de maior vulnerabilidade para a doença. Porém, 

essa vulnerabilidade não foi tratada com a devida atenção, já que no segundo semestre desse 

mesmo ano estes bairros apresentaram o maior número de casos. 



Fonte: Autores, 2017. 
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Em P2, situado há 2 metros acima do nível do mar e entre a Latitude 12º 54.109’S e 

Longitude 38º 28.685’W, encontram-se margens predominantemente residenciais e 

canalização do curso para conter a erosão fluvial e evitar enchentes. Também ficou 

evidenciada a presença moderada de matéria orgânica e a abundância de resíduos da 

construção, em virtude da caixa coletora de resíduos (Figura 4a) não comportar este tipo de 

material. 

Ademais, não foram encontradas residências com tipologia propícia a formação de 

focos e bancos de areia no leito do rio. Em contrapartida, estiveram abundantes: pneus nas 

margens (Figura 4b), lixo plástico no leito e nas margens (Figura 4c), eletrodomésticos e 

mobiliários no entorno e no leito do rio (Figura 4d). Vale salientar que a quantidade 

encontrada de focos está atrelada ao descarte de resíduos em locais impróprios e a dificuldade 

com a limpeza urbana, aspecto comum em bairros periféricos. 

Figura 4 - RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS ENCONTRADOS EM P2: (a) ELETRODOMÉSTICO 

NO LEITO DO RIO. (b) LIXO PLÁSTICO ESPALHADO NA MARGEM DO ESTUÁRIO. (c) 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO. (d) ACÚMULO DE PNEUS NO ESTUÁRIO DO RIO. 

(a) (b) 

(c) (d) 

  



Fonte: Autores, 2017. 
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Segundo Pedro et al. (2009), os materiais citados devem ser avaliados com cautela, 

pois o acúmulo de água em recipientes com capacidade de armazenamento entre 50 e 100ml 

mostram-se pouco eficientes na reprodução do Aedes Aegypti, devido a instabilidade 

fornecidas por esses criadouros para as larvas do mosquito. No entanto, caso sejam 

neutralizados os macro-criadouros, estes pequenos acúmulos de água contribuem para a 

manutenção da circulação do vetor em algumas áreas, uma vez que são responsáveis por 

apenas 15% da população de mosquitos adultos. 

P3, o último ponto analisado, encontra-se na Lagoa da Paixão e a 72m acima do nível 

do mar e entre a Latitude 12º 51.230’S e Longitude 038º 26.981’W. Apesar do represamento 

das águas, P3 demonstrou-se o ponto mais salvaguardado entre os três analisados, sobretudo 

pelo fato de ainda apresentar parte da mata ciliar conservada (Figura 5a) e a ausência de 

bancos de areia. 

Neste trecho notou-se uma concentração moderada de resíduos plásticos e matéria 

orgânica. Porém, P3 requer atenção por ser o único a apresentar a tipologia das construções 

como possíveis focos nas margens de forma abundante (Figura 5b), as quais são fruto das 

pressões populares por moradia dos grupos sociais excluídos. 

Rebouças (2011) complementa informando que o processo de autoconstrução 

contribui para a espacialização da periferização socioespacial, pois esses domicílios, 

construídos sem o acompanhamento de responsáveis técnicos, carecem de infraestrutura 

urbana (saneamento básico, iluminação pública, calçamento etc). 

 
Figura 5 - PRESERVAÇÃO E RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS ENCONTRADOS NO ENTORNO 

DE P3: (A) PRESERVAÇÃO DA MATA CILIAR. (B) TIPOLOGIA DA RESIDÊNCIA. 

(a) (b) 
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Após a análise dos três pontos é possível estabelecer o panorama atual com relação aos 

riscos epidemiológicos situados no entorno do Rio do Cobre. Em função da observação dos 

possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti surgiu o mapa abaixo (Figura 6), que tem 

como intuito espacializar os riscos abundantes nos pontos analisados. 

Figura 6 - ABUNDÂNCIA DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS NOS TRECHOS ANALISADOS 

DO RIO DO COBRE, SALVADOR-BA. 
 

 

Ao analisar a Figura 6, observa-se que os riscos considerados abundantes no P2 

totalizam cinco, caracterizando-o como o trecho mais comprometido com relação aos demais. 

Em contrapartida, no P3 foi abundante apenas a tipologia das residências como possíveis 

focos para a proliferação do mosquito. Já P1 apresentou grandes modificações na estrutura 

física do corpo d’água e presença de entulhos provenientes da construção. 

 

3.2.1 Matriz de riscos epidemiológicos para o Rio do Cobre 

 

É sabido que um ambiente com chuvas bem distribuídas e temperaturas elevadas 

colabora para a reprodução do Aedes Aegypti, pois por mais que esse consiga manter-se 

numeroso nos períodos de escassez através dos criadouros semi-permanentes, principalmente 

disponíveis nas casas (caixa d’água, cisternas, latões etc), é nos períodos de maior 
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concentração pluviométrica onde sua população adquire números mais expressivos 

(CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). 

Assim, analisando as condições meteoroclimáticas apresentadas por Salvador-BA nos 

últimos 10 anos, notou-se o alto regime pluviométrico e bem distribuído durante os anos 

analisados, o qual pode ultrapassar 2000 mm. Assim, essa eminente concentração, aliada aos 

problemas de periferização socioespacial, pode potencializar os riscos epidemiológicos 

encontrados nas margens do Rio do Cobre. 

No Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário, onde está situado parte do curso do Rio 

do Cobre, observa-se que nos meses de abril, maio, junho e julho, período de maior 

concentração de chuvas da cidade de Salvador (SANTOS et al., 2016), os casos de dengue 

tendem a ser mais elevados, como ocorreu no ano de 2009, quando estes meses, 

respectivamente concentraram conforme os dados da SMS de Salvador: 67, 36, 24, 11 casos. 

Para mais, o ano de 2009 teve um dos volumes de precipitação mais altos dos últimos 10 anos, 

exatamente 1914,1mm. 

Devido a essa maior incidência do Aedes Aegypti nos períodos de maior concentração 

pluviométrica da cidade de Salvador e objetivando caracterizar a presença dos riscos 

epidemiológicos que a população habitante das margens do curso d’água está submetida, 

optamos por espacializar os riscos encontrados no que tange à proliferação do mosquito Aedes 

Aegypti. 

Dessa forma, sintetizando os resultados de campo através dos três pontos de análise 

(Quadro 1), pela maior concentração de problemas (abundância encontrada), definindo uma 

matriz de riscos epidemiológicos para as arboviroses transmitidas pelo Aedes Aegypti, 

evidenciados a partir da presença de material e o comportamento meteoroclimático 

condicionado pelos períodos de intensidade pluviométrica na cidade (Quadro 2), analisando a 

incidência da precipitação, a partir das médias anuais para os últimos dez anos (2006 a 2016) 

em Salvador. 

Para tanto, adotou-se como classe de risco três vertentes básicas, obtidas a partir das 

experiências de levantamento em campo e as considerações na literatura científica dos meios 

e ambientes propícios à formação de focos que repercutem em posteriores surtos epidêmicos 

(BARRETO et al., 2008; LIRA et al., 2014; TEIXEIRA et al., 2001; TEIXEIRA et al., 1999): 
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(I) Retenção de água como armadilhas de focos: resíduos, recipientes, materiais 

com formas geométricas que possam acumular água uma vez expostos ao 

ambiente, facilitando a formação de larvas que possam se desenvolver sob as 

condições ambientais; 

(II) Enchentes / inundações no trecho: capacidade de promover enchentes / 

inundações locais devido à presença de muitos resíduos, empilhamento de 

sedimento, entulhos / cascalhos, margens desmatadas ou obstáculos 

antropogênicos; 

(III) Condições sanitárias: presença de esgotamento in natura, tubulações e pontos 

de dejeção por populares. 

Quadro 1: 

ABUNDÂNCIA DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS NOS TRECHOS ANALISADOS DO RIO DO 

COBRE, SALVADOR-BA. 

 

PONTOS 
CATEGORIA 

(ABUNDANTE) 
CLASSE DE RISCO NÍVEL DO RISCO 

 

P1 
Resíduos da construção e 

Alterações no canal do 

rio 

Enchentes / 

Inundação 

 

MÉDIO 

 
 

P2 

Alterações no canal do 

rio, Lixo Plástico, 

Resíduos da Construção, 

Pneus, Eletrodomésticos 

e mobiliários. 

Retenção de água 

como armadilhas de 

foco; Enchente / 

Inundações 

 
 

ALTO 

 
P3 

Alterações no canal do 

rio, Lixo Plástico, 

Resíduos da Construção 

Retenção de água 

como armadilhas de 

focos. 

 
BAIXO 

Fonte: adaptado pelo autor, 2017. 

Com base nos resultados supracitados, propõe-se a construção da referida matriz 

(Quadro 2), que relaciona os dados de precipitação coletados pela estação do INMET – 83229 

de Salvador, desde o ano de 2006 até 2016, com os níveis de riscos epidemiológicos 

encontrados no entorno do Rio do Cobre. 

Considerando que os anos de maior incidência pluviométrica podem ser representados 

por anos com maior disseminação das arboviroses, pode-se considerar que os níveis de risco 

epidemiológico quanto à projeção de casos se destacam. A saber, que nesses períodos os 

níveis fluviométricos se elevam, além de intensificarem-se as enchentes / inundações nos rios, 

uma maior deposição de resíduos (lixo doméstico, entulho, sedimentos, matéria orgânica) 

acaba ocorrendo. 
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Este cenário projeta áreas com características como as evidenciadas nas categorias x 

classes de risco (Quadro 1). Dessa forma, os riscos epidemiológicos associados ao Rio do 

Cobre na década de 2006 a 2016 certamente estiveram vinculados aos intensos de 

precipitação, como descrito na matriz na sua relação de causa / consequência. Assim, 

indicamos quais os níveis de riscos que, certamente, estiveram presentes para cada média 

anual de precipitação pluviométrica, na cidade de Salvador (Quadro 2). 

Quadro 2 : 

MATRIZ DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS NO ENTORNO DO RIO DO COBRE. 

 

MATRIZ DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS - RIO DO COBRE 

PRECIPITAÇÃO 
RISCOS DESCRIÇÃO 

ANO (mm) 

 
 

2006 

 
 

2318,9 

 
 

ALTO 

O alto volume de chuva potencializa a 

disseminação do Aedes Aegypti em todos os 

pontos analisados, uma vez que se agravam 

os riscos de enchentes, retenção de água e as 
condições sanitárias. 

 

 
2007 

 

 
1319,8 

 

 
BAIXO 

O baixo volume pluviométrico impede que 

os pequenos criadouros, como a tipologia das 

residências, sejam lavados pela ação das 

águas pluviais. Logo, este problema deve ser 

um dos maiores desafios em períodos como 
este. 

 

 
2008 

 

 
1346,2 

 

 
BAIXO 

Em períodos como este os pequenos 

criadouros identificados pelo PAR, não 

exercem tanta influência. Assim, a 

proliferação do vetor fica vinculada aos 

criadouros permanentes (caixas d’água, 

piscinas abandonadas e etc). 

 
2009 

 
1914,1 

 
ALTO 

Em anos como este a acumulação de água 

dos pequenos criadouros eleva a 

possibilidade de enchentes devido ao 

aumento do nível das águas do rio. 

 

 
2010 

 

 
1920,7 

 

 
ALTO 

Devido ao alto volume de chuva, o 

armazenamento da água ocorre de modo 

mais veloz. Assim, P1 e P2, que 

apresentaram muitos recipientes, certamente 

estiveram mais vulneráveis a estas 

arboviroses. 

 

 
2011 

 

 
2169,4 

 

 
ALTO 

Em anos chuvosos aumenta a vazão do rio, 

que então tende a arrastar mais sedimentos e 

provocar enchentes nos três pontos, 

contribuindo    para    agravar    as  condições 

sanitárias da localidade. Além disso, essa 

dinâmica contribui para o preenchimento de 



23 
Situação Geográfica, Salvador, vol. 01, n. 01, Novembro 2018. 

 Situação Geográfica, Salvador, vol. 01, n. 01, Novembro 2018. 

 

 

 

   pequenos criadouros. 

 
2012 

 
1262,2 

 
BAIXO 

O baixo volume pluviométrico diminui as 

chances de ocorrer enchentes, agravamento 

das condições sanitárias e a rápida retenção 
de água nos pequenos criadouros. 

 
2013 

 
1968,1 

 
ALTO 

Os intensos pluviométricos ligados às 

condições sanitárias da localidade formam 

uma dupla ideal para a rápida proliferação do 

mosquito Aedes Aegypti. 

 

 

2014 

 

 

1546,4 

 

 

MÉDIO 

Neste ano, os riscos que possivelmente 

seriam mais agravados pela  dinâmica 

pluvial, correspondem aos que são difíceis de 

identificar e os facilmente preenchíveis. No 

entanto, a manutenção destes criadouros não 

seria tão intensa como nos anos em que o 
risco foi caracterizado como alto. 

 
 

2015 

 
 

1892,4 

 
 

MÉDIO 

Índices pluviométricos moderados 

contribuem com o enchimento de pequenos 

recipientes, os quais podem manter o vetor 

circulando em caso de bloqueio dos grandes 
criadouros. 

 
 

2016 

 
 

1282,8 

 
 

BAIXO 

O baixo índice pluviométrico não contribui 

de forma ativa para a circulação do vetor 

nessa área. No entanto, a atenção deve ser 

voltada para os grandes criadouros presentes 

nas residências e terrenos abandonados. 

Fonte: Elaborado com base em dados cedidos pelo INMET, 2017. 
 

Através do Quadro 2, visualiza-se em milímetros o volume de chuva anual da cidade 

de Salvador- BA, sendo os anos de 2006, 2009, 2010, 2011 e 2013 os que apresentaram 

índices superiores a 1900mm. Estes níveis expressivos certamente influenciaram na formação 

de criadouros do Aedes Aegypti. Em contrapartida, os anos de 2007, 2008, 2012, 2014, 2015 e 

2016 apresentaram valores abaixo de 1600mm, refletindo a baixa atividade pluviométrica, a 

qual não deve ter influenciado de forma significativa a manutenção dos criadouros do 

mosquito se comparados aos períodos com maior atividade pluviométrica da cidade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Rio do Cobre encontra-se comprometido pelas ações  antropogênicas, 

principalmente porque parte de seu curso percorre áreas acometidas pelo processo de 

periferização socioespacial, que apresenta urbanização precária com intenso adensamento 

populacional nas margens e condições sanitárias inadequadas. Os problemas espacializam-se 
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através da contaminação das águas por efluentes domésticos, descarte de lixo no leito ou na 

margem. 

Portanto, é importante monitorar o Rio do Cobre, sobretudo pelo processo de 

urbanização que se desenvolve em seu entorno, uma vez que a dinâmica das suas águas 

aliadas às ocupações informais, que se desenvolvem nas margens com carência de 

infraestrutura, e os índices de precipitação pluviométrica contribuem para a formação e a 

manutenção de riscos epidemiológicos para o mosquito Aedes Aegypti, visto que locais com 

essas condições ofertam ambiente propício para a sua reprodução. 
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