
   
 

   
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E 

FILOSOFIA CURSO DE LICENCIATURA EM 

HISTÓRIA  

Edenbergue Lima Neres  

O PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SALVADOR: A 

ESTAÇÃO DA BOLANDEIRA E A BOCA DO RIO DE 1936 A 1971.  

 

 

FEIRA DE SANTANA  

2020  

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E 

FILOSOFIA CURSO DE LICENCIATURA EM 

HISTÓRIA  

 

 

 

 

 

Edenbergue Lima Neres  

O PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SALVADOR: A 

ESTAÇÃO DA BOLANDEIRA E A BOCA DO RIO DE 1936 A 1971.  

Trabalho de Conclusão de Curso, 

em formato de artigo, apresentado 

à Banca Examinadora da 

Universidade Estadual Feira de 

Santana, como exigência para 

obtenção do grau de Licenciado em 

História  

Orientador: Prof. Dr. Rinaldo Cesar Nascimento 

 

FEIRA DE SANTANA  

2020  

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora  

___________________________________________ 

Prof. Dr. Rinaldo Cesar Nascimento Leite (Orientador)  

UEFS 

  

______________________________________________________  

Prof. Ma. Aline Aguiar Cerqueira dos Santos  

 

 

 

 

______________________________________________________  

Prof. Ma. Patrícia de Almeida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

Agradecimentos  

Agradeço a Jeová Deus a força e a determinação para nunca desistir a 

minha mãe  Edinalva que tem me apoiado sempre, e a quem nunca vou 

conseguir retribuir a minha irmã Eufrásia, a paciência do Professor Rinaldo 

Leite, e aos colegas Eder Nascimento, George Gênesis, Tiago Alves, Jorge 

Pedro, Carol Sá e tantos outros que me ajudaram nessa trajetória.  

            Desistir deve ser a última opção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SALVADOR: A ESTAÇÃO DA 

BOLANDEIRA E A BOCA DO RIO DE 1936 A 1971. 

 

 

Edenbergue Lima Neres  

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a construção do bairro da Boca 

do Rio em Salvador, e seu território no contexto do plano de abastecimento de 

água da cidade de Salvador em que se fez importantíssima a Estação de 

Tratamento de Água da Bolandeira na Boca do Rio, com uma atenção mais 

acentuada de 1936 até 1971 com a criação da Embasa. A Salvador do início do 

século XX carecia de abastecimento e tratamento de água, é no contexto 

modernizador da cidade que o plano ganha mais força, embora somente 56 anos 

após seu primeiro estudo por Theodoro Sampaio ele seja executado.  

Palavras-chave: Boca do Rio; Plano de abastecimento de água; 

Embasa.  

ABSTRACT: This article aims to analyze the construction of the Boca do Rio 

neighborhood in Salvador, and its territory in the context of the water supply plan 

of the city of Salvador in which the Bolandeira Water Treatment Station in Boca 

do Rio became very important, with greater attention from 1936 to 1971 with the 

creation of Embasa.. The Salvador of the beginning of the 20th century lacked 

water supply and treatment, it is in the modernizing context of the city that the 

plan gains more strength, although only 56 years after its first study by Theodoro 

Sampaio it is carried out.  

Key words: Boca do Rio; Water supply plan; 

Embasa.  

 



   
 

   
 

 

 

Introdução  

                                                                                                                                              

  Salvador, a primeira capital do Brasil, é uma cidade que possui em sua estrutura 

diversos afluentes que perderam sua característica original devido a degradação 

sofrida, causada pela poluição.  

Observa-se isso nos vales, como o de Nazaré, Canela, Ogunjá, o Vale das Pedrinhas 

atual bairro, rios como o Rio das Pedras na Bocado Rio, o Rio das Tripas localizado 

entre a Baixa dos Sapateiros e Barroquinha, o Camurujipe na região do Iguatemi, 

dentre outros.  

  Os afluentes mencionados perderam a sua característica tanto pela falta de 

conscientização da população sobre a importância da preservação, como 

consequência de um plano modernizador da cidade. O encadeamento das reformas 

modernizadoras no Brasil ganha notoriedade a partir da implantação da República, 

que segundo Rinaldo Leite1 permitiu uma "articulação direta” das elites regionais e 

seus dirigentes com instituições de crédito e financiamento estrangeiras, o que 

proporcionou aos líderes do Senado Baiano, e outras províncias fazer o mesmo, 

tomando por modelo Rio de Janeiro e São Paulo.  

No que dizem respeito à água, as formas de abastecer a cidade foram se modificando 

desde século XIX até a década de 70 do século XX com a criação da Embasa.  

É preciso ser discutido que a política higienista e sanitarista estava presente em meio 

às transformações urbanísticas. Jorge Uzeda2 ao explicitar sobre a prática da 

Medicina Urbana entre 1890 e 1930 nos mostra que os profissionais ligados a 

medicina urbana  preocupavam-se muito com a falta do esgoto, de um sistema de 

abastecimento de água adequado e com a precarização das moradias que fazia das 

ruas úmidas e apertadas ambientes propícios para a proliferação de doenças.  

Manoel Joaquim Saraiva professor de Higiene da Faculdade de Medicina no terceiro 

 
1 LEITE, Rinaldo C.N. E a Bahia civiliza-se... Ideais de civilização e cenas de anti-civilidade em um 

contexto de modernização urbana. Salvador 1912-1916. Dissertação (Mestrado em História) Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 1996 
2  UZEDA, Jorge Almeida. A morte vigiada: a cidade do Salvador e a prática da medicina urbana 

(18901930). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador. 1992. 



   
 

   
 

Congresso de Medicina e Cirurgia propôs um sistema de esgotamento sanitário para a 

capital devido os perigos decorrentes da contaminação que a ausência do esgoto 

poderia causar,embora não tenha sido concluído influenciou outros planos em fins do 

século XIX como dos Engenheiros Los Rios e Justino França também sem sucesso.  

Na virada do século XIX para o XX a Intendência municipal de Salvador começou a 

elaborar um novo plano sob a responsabilidade do engenheiro Theodoro Sampaio, e 

em 1905 foi criada a firma Theodoro Sampaio e Paes Leme, que serviria a priori para 

a criação do sistema de esgoto ao que foi acrescentado o sistema de abastecimento de 

água.  

Este não foi concluído, porém é retomado pelo governo do Estado tendo Saturnino de 

Brito como o engenheiro responsável pela execução do plano em 1925. As fontes, 

chafarizes e casas de água continuaram a ser utilizados ao longo das décadas, até 

haver a canalização da água, muitas fontes eram de responsabilidade da Companhia 

do Queimado, no atual bairro da Caixa D’Água, mas que não atendia toda a cidade.  

O plano de abastecimento de água elaborado por Theodoro Sampaio visava o estudo 

de rios que o auxiliasse na estruturação do plano traçado por ele, a partir de seus 

estudos foram realizadas análises da capacidade hídrica para a execução do plano, 

bem como a ordem de construção da estação de tratamento de água da Bolandeira 

que se encontra no bairro da Boca do Rio atualmente núcleo da Empresa Baiana de 

Água e Esgoto. 

A geração de recursos mediante a água como, por exemplo, a venda da água por 

aguadeiros estende-se até os anos 1970, quando a população cobra a canalização de 

água. A história da Boca do Rio está repleta de transformações, de pertencente ao 

bairro de Itapuã, a um bairro autônomo com comércio forte, escolas e postos de 

saúde. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

O abastecimento de água em Salvador  

O abastecimento de água em Salvador durante muito tempo foi precarizado, o acesso 

a água era difícil e a qualidade não era garantida, a mínima disponibilidade para o 

consumo de água era a partir de chafarizes e fontes, com vendedores em seus animais 

de carga e mulheres com lata d'água na cabeça.  

 

As fontes públicas  

De acordo com Aucimaia Tourinho3 às fontes antigas foram criadas no intuito de 

abastecer a Cidade e auxiliar o acesso da população a água, conforme a figura 

1.Quando os aguadeiros e as mulheres que vendiam água com a lata d’água na 

cabeça diminuíram, as fontes passaram a sofrer perdas parciais ou totais.  

 

 

 

 

 

 

 

Em 1850, Salvador, com 60 mil habitantes, necessitava de um sistema de 

abastecimento de água 4. Iniciou-se nesse período uma tentativa de estabelecer um 

 
3 Estudo Histórico e Socioambiental das Principais Fontes Públicas de Salvador. 2008. 155p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana) -Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia. 

Salvador, 2008.  

 
4 BAHIA. Empresa Baiana de Águas e Saneamento. História do Abastecimento de água em Salvador. 

Salvador, 2003 



   
 

   
 

serviço de canalização em que a província deveria pagar 150 contos de réis pelo 

serviço. Consuelo Novais Sampaio5 relata que nas casas e nos escritórios a água era 

armazenada em tanques, talhas, potes e moringas.  

O aumento populacional e a capacidade de abastecimento de água eram 

desproporcionais, por isso em caráter de urgência era necessário implantar um 

sistema para o abastecimento da cidade de forma regular.  

Em 1852 segundo Aucimaia Tourinho e Nicholas Costas houve um incentivo para 

construção de mais fontes e chafarizes em virtude da Lei nº 451, de 17 de junho de 

1852, que criou o serviço de abastecimento de água potável (Sílio Bocanera Júnior6). 

Esse incentivo teve como consequência a criação da Companhia de Água do 

Queimado (Foto 2), segundo Rocha (2011), a primeira empresa de água potável do

 

 

A partir de 7 de janeiro de 1853 começou a funcionar 21 chafarizes, nos principais 

pontos da cidade, vendendo a água aos aguadeiros que, por sua vez, a revendiam com 

algum lucro para famílias e casas de negócio7. A companhia vendia água à população 

ao preço de 20 réis (uma pequena moeda de cobre) por barril. O manancial era o rio 

do Queimado, uma das nascentes do rio Camurujipe; nela foi construída uma 

 
5 SAMPAIO, Consuelo Novais. 50 anos de Urbanização: Salvador da Bahia no Século XIX. Rio de 

Janeiro: Versal, 2005. 294 p. 
6 BOCCANERA JUNIOR, Silio. Bahia Histórica: Reminiscência do Passado, Registro do Presente 

Salvador: Bahiana, 1921. 308p 
7 AZEVEDO, T. Povoamento da Cidade de Salvador. Salvador: Itapuã, 1969. 428p 



   
 

   
 

barragem que produzia em torno de 1.000m3 de água por dia 8 

Mesmo assim logo é modificado o contrato, e a Companhia do 

Queimado obtém o “privilégio” de aumentar o serviço, utilizando-se 

de outros mananciais, como, por exemplo, das barragens de Mata 

Escura e da Prata, mas os hábitos da população de recorrer às fontes, 

não deram à Companhia  os meios para melhorar e desenvolver os 

seus serviços 9.  

Algumas das fontes utilizadas pela população eram:  

 

Foto 3: A fonte da Graça Fonte: TOURINHO, Aucimaia de Oliveira. Estudo Histórico e Socioambiental 

das Principais Fontes Públicas de Salvador. 2008.A fonte da Graça (Figura 3) está localizada na Rua 

Almirante Japiaçu, s/n° - Graça 

 

A fonte servia também para abastecer os barcos que aportavam na Cidade e para 

piqueniques de famílias tradicionais.  

Ela foi construída de forma que pudesse aproveitar correntes ou veios de águas 

subterrâneas, um sistema de galerias. Segundo Maurício Bochicchio, sua aparência 

atual é datada de 1913.  

 
8 SAMPAIO, Consuelo Novais. 50 anos de Urbanização: Salvador da Bahia no Século XIX. Rio de 

Janeiro: Versal, 2005. 294 p 
9 BAHIA. Superintendência de Águas e Esgotos do Recôncavo - Assessoria de Relações Públicas e 

Divulgação. Das fontes Públicas à “Solução Joanes”. Salvador, 1966. 



   
 

   
 

Fonte de Santa Luzia (Foto 4) está localizada na igreja de Santa Luzia, na Rua do 

Pilar, 55B, Comércio. De acordo com o livro O caminho das águas em Salvador: 

bacias hidrográficas, bairros e fontes, a Igreja de Santa Luzia preserva a tradição que 

diz que as águas que saem da fonte no interior da Igreja trás curas para doenças nos 

olhos. 

 

Foto publicada no livro O Caminho das Águas em Salvador: Bacias 

Hidrográficas,Bairros e Fontes . 

              

A igreja abre somente aos domingos pela manhã e no dia 13 de cada mês, para 

celebração de uma missa às 9h. É uma referência ao dia de homenagem à Santa Luzia, 

dia 13 de dezembro. Há, neste dia de comemoração, uma grande manifestação religiosa. 

A busca pela água da fonte é constante, durante o ano, havendo grande aumento dessa 

procura, durante os festejos. Devido à crença, o uso da água é exclusivo para lavar os 

olhos ou para beber, visando à cura milagrosa. A fonte apresenta três bicas de saída de 

água e a fachada é trabalhada em pedras. 

 



   
 

   
 

A fonte dos Perdões foi citada por Domingos Rebello em sua Corografia do 

Império do Brasil, em 1829. Conforme placa existente foi reedificada em 1889 10.  

Está localizada na Rua Vital Rego, esquina com a Rua dos Perdões, s/n°, Barbalho, 

tendo estrutura semelhante à fonte de São Pedro e das Pedras. Convertida em poço de 

água desprezada e suja, está aparentemente poluída, apresentando lixo e camada de 

limo.  

Quanto à estrutura física construída, está conservada e não foi identificado uso. 

Segundo Maurício Bochicchio11, tem difícil integração social por estar entre ruas e 

edificações.  

A fonte da Pedreira ou da Preguiça, localizada à margem da Av. Contorno, no bairro 

da Preguiça, foi citada por Vilhena em 1801 por ser uma das fontes mais antigas da 

Cidade. Conforme placa fixada em seu frontispício, sofreu reforma em 1851. De 

acordo com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia, a fonte 

integra a área tombada pelo Iphan (GP-1) do subdistrito da Conceição da Praia. E 

conforme a Fundação Gregório de Matos, a fonte é tombada pelo Decreto Estadual n° 

30.483/84. Muito frequentada por moradores da circunvizinhança para banhos, 

lavagem de roupas e carros. Porém o monumento está pichado, abandonado, 

descuidado, com lixo e muito limo.  

 

As casas de água.  

Segundo Aucimaia Tourinho o contrato com a Companhia do Queimado é renovado 

e prorroga-se o privilégio, com a condição da empresa executar novas obras. Com 

esta exigência, e para complementar a água dos chafarizes insuficientes para o 

consumo da cidade, a Companhia organizou distribuição do líquido em diversas 

casas, conhecidas como casas de vender água (Figura 5). Por terem sido instaladas ao 

término da Guerra do Paraguai, março de 1870, as casas de água foram designadas 

com os nomes de locais onde foram obtidas as vitórias do exército brasileiro – 

Curuzu, Humaitá etc. Essas casas tinham apenas uma porta, que dava entrada a 

minúsculo espaço, no qual havia uma torneira instalada pela Companhia. A 

quantidade de água correspondia ao valor da moeda de cobre (10, 20, 40 e 60 réis) 

 
10 BAHIA. Secretaria de Indústria e Comércio. Reutilização e restauração das fontes e chafarizes de 

Salvador. Salvador,1982. 
11 BOCHICCHIO, Mauricio. As fontes da cidade do Salvador. 2003. 77p. 



   
 

   
 

que era depositada12. 

 

Ana de Lourdes Ribeiro da Costa 13ao discutir o espaço do negro na cidade 

de Salvador aborda as questões de moradia e trabalho de homens e 

mulheres, chamado de “cantos e lojas”, quem estava na condição de 

escravizado e realizava atividades fora da casa do senhor estava inserido 

nessa categoria e também os negros libertos, eram conhecidos como negros 

de ganho, estes faziam transporte de mercadoria, e até mesmo podiam ser 

aguadeiros, artesãos, engomadeira, lavadeira vendendo seu trabalho a 

quem “requeresse”. 

As mulheres recebem destaque no trabalho de ganhadeiras, as fotos que 

encontramos neste artigo, têm haver com sua atividade como ganhadeiras. 

Estivessem elas na liderança do trabalho como aguadeira, ou lavadeira, 

quituteira, seu protagonismo nestas atividades era notório. 

 

Muitos barbeiros ambulantes também exerciam suas atividades 

nos cantos, servindo aos ganhadores, como também para lá 

afluíam negras ganhadeiras vendedoras de comidas, pois os 

 
12 SAMPAIO, Consuelo Novais. 50 anos de Urbanização: Salvador da Bahia no Século XIX. Rio de 

Janeiro: Versal, 2005. 294 p. 
13 COSTA, Ana de Lourdes Ribeiro da. ESPAÇOS NEGROS: "cantos" e "lojas" em Salvador no Século 

XIX 

    https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/2097/1/CadCRH-2007-391.pdf.  Acesso em 29/04/2020 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/2097/1/CadCRH-2007-391.pdf.%20%20Acesso


   
 

   
 

negros ganhadores faziam suas refeições nas ruas.  

Essas negras ganhadeiras eram características das ruas de 

Salvador, praticamente dominando o comércio ambulante, 

vendendo uma diversidade de produtos, tais como peixes, 

verduras, frutas, comidas, doces, tecidos, perfumes, louças, etc. 

Podiam, às vezes, se ajuntarem nas "quitandas", que cremos ser 

uma espécie de feira livre, como a existente no Pelourinho, 

freqüentada por mais de cem ganhadeiras (Pelourinho informa 

1980: 78). 

 

Os aguadeiros  

De acordo com Pereira, mesmo com a distribuição de água encanada já implantada 

em meados do século XIX, o serviço não conseguiu satisfazer a necessidade de toda a 

população da cidade. Por isso, era frequente o uso do trabalho dos aguadeiros (Figura 

6), que faziam um serviço de distribuição paralelo, através das principais fontes.  

 

 

A companhia do Queimado  

 

Na segunda metade do século XIX Salvador tornou-se a primeira cidade brasileira a 

industrializar-se e a ideia de civilidade e modernização passou mediante intervenções 

políticas a modificar o aspecto da cidade e a rotina de seus habitantes. A cidade se 

expandiu para o Norte, Montserrat, Água de Meninos e Plataforma, e para o Sul, 

Vitória e Barra, assim como novas tecnologias, hábitos e paisagem são incorporados 

pela sua população e governo local. 



   
 

   
 

 O transporte de pessoas que se dava pelos escravos carregando as cadeiras de arruar 

foi substituído pelo bonde e o carregador manual de água e dejetos foi substituído 

pelas redes de água e de esgoto. Nesse período, quando a cidade possuía cerca de 60 

mil habitantes, os chafarizes e fontes públicas já não mais atendiam à demanda. 

Segundo Consuelo Sampaio, a população lutava desesperadamente para ter água nas 

suas casas. SANTOS e “et al” (2016) nos apresentam que não havia água potável nos 

limites da cidade, com exceção da Fonte do Gravatá (Vilhena, 1969 apud Sampaio, 

2005) em péssimo estado de conservação.  

Foi assim que, com a finalidade de distribuir água para a população, foi criada em 

1852, pelo Governo da Província, a Companhia do Queimado, cujo manancial era a 

represa de uma das nascentes do Rio Camarajipe, que produzia 20 mil m3/dia 

distribuídos por vinte e um chafarizes14.  

Com o objetivo de distribuir água para a população da Cidade Alta, a Companhia 

do Queimado construiu a Barragem da Mata Escura, represando o Rio Camurujipe. 

Da barragem, a água vinha por gravidade até a Estação de Retiro e por meio de 

bombeamento chegava à Estação do Queimado, onde era recalcada para o 

reservatório e, então, distribuída. É desse período a construção de um açude no 

Riacho do Prata.  

Theodoro Sampaio e o plano piloto de abastecimento de água    

 

Sem perspectivas de investimentos, devido à falta de recursos por parte da Companhia 

do Queimado, em 1904 o serviço de água de Salvador passa a ser administrado pela 

Intendência Municipal. O engenheiro Theodoro Sampaio inicia os estudos dos 

mananciais dos rios Cascão, Saboeiro, Cachoeirinha, Pituaçu, Pedras, Jaguaribe e 

Trobogy com vistas à reforma e ampliação do sistema, além disso, Theodoro Sampaio 

elaborou a Bolandeira e uma série de serviços na represa do Prata, na Mata Escura, no 

Saboeiro, em Pituaçu, na Cruz do Cosme e em Duna Grande. A cidade passou a recorrer 

a lugares cada vez mais distantes na busca de água de melhor qualidade.15 

 
14 SANTOS, C. M. S. Manancial do Ipitanga, a Última Fronteira na Expansão Urbana de Salvador: o 

Urbano e o Ambiental na Perspectiva do Direito à Cidade (2011). Salvador: Dissertação de Mestrado 

apresentada no Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia 
15 SILVEIRA, Maria Juliana Rodrigues da.  O discurso do saneamento e a modernização da cidade: 

Salvador. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) 



   
 

   
 

Concluído o relatório, foram revelados os graves problemas de saneamento na 

Cidade fazendo com que, em 1910, Salvador fosse abastecida com um novo serviço 

de água que chegava aos “subúrbios” da Barra, Rio Vermelho, Brotas, Boa Vista, 

Pitangueiras, Castro Neves e Tororó. Entre 1920 e 1940, ainda segundo EMBASA, a 

população viria a aumentar em mais de 50% e a carência de água volta mais uma vez 

a preocupar os governantes e a população. Nessa época, a Cidade era abastecida por 

um sistema que incluía a captação de água dos afluentes dos rios Camarajipe 

(represas do Prata, Mata Escura e do Queimado) e das Pedras (represas de Pituaçu, 

Cachoeirinha, Saboeiro e Cascão). Iniciou-se o controle público da ocupação do solo. 

A demolição da Catedral da Sé e de dois quarteirões vizinhos alterou o desenho 

urbano, configurando a Praça da Sé.  

No entanto o planejamento de Theodoro Sampaio torna-se inconclusivo, pois 

somente partes do projeto funcionam, de acordo com o livro Água de beber 

Camará16: história do Abastecimento D'Água em Salvador até a retomada do 

planejamento pelo Governo do Estado em 1925 com o plano de Saturnino de Brito 

foi instalada uma bomba centrífuga de motor a diesel, uma bomba centrífuga de 

motor elétrico na Estação da Bolandeira e a construção da Barragem de Pituaçu em 

1917 obras importantes para a estruturação do plano (Página 78, parágrafo 2).  

 

 

O plano de Abastecimento de água por Saturnino de Brito  

Como explicitado no quesito anterior percebesse um hiato no que diz respeito ao 

plano de abastecimento de água entre o período em que a Intendência era responsável 

por ele e quando ela repassa para o Estado.  

A Prefeitura Municipal de Salvador, em sua publicação Plano Municipal de 

Saneamento Básico Volume II – Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário de Salvador (2010), aponta como a transição da 

responsabilidade sobre o plano de abastecimento da Intendência para o Estado foi 

estabelecido.  

O plano municipal de saneamento básico 

 
16 RADEL, Guilherme; COSTA, Caiuby Alves da; LIMA, Antônio Eduardo de Araújo. Água de beber 

camará: história do abastecimento d'Água. Rio de Janeiro: Olímpica; Casa de Rui Barbosa, 2013. 221 p. 

il. 



   
 

   
 

diz: 

Da análise dos precedentes históricos vê-se que o 

Município, desde o ano de 1925, por meio de convênio 

administrativo, delegou ao Estado da Bahia a prestação dos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. Esta delegação foi feita inicialmente por um 

prazo de 20 anos, posteriormente foi prorrogada por prazo 

indefinido, mediante instrumento de ratificação celebrado 

em 1929. Esta situação perdura até os dias atuais e que ora 

se vislumbra modificar, conforme os termos do Convênio 

de Cooperação entre Entes Federados, celebrado com 

fundamento no art. 241 da Constituição Federal, pelo 

Estado da Bahia e pelo Município do Salvador em 22 de 

dezembro de 2009. Na prática, a partir de 1925 a gestão 

dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário ficou a cargo do Estado e, por isso, 

salvo a legislação contemporânea à celebração dos 

convênios de delegação de 1925 e 1929, e que lhes deram 

o devido suporte jurídico, não se encontrou nos registros 

documentais do Município quaisquer outras normas legais 

ou regulamentares tratando de quaisquer aspectos da 

política e da gestão dos referidos serviços públicos, até a 

edição da Lei Orgânica Municipal, publicada em 5 de abril 

de 1990.  

O Termo de Acordo de 26/08/1925 – Delegação da Gestão dos Serviços segundo  

a (PMS 2010) o governo do Estado assumiu a responsabilidade junto aos municípios em  

prover serviços de abastecimento de água e esgotamento sob a direção da Subsecretaria  

de Saúde e Assistência Pública, criada pela Lei estadual 1.811, de 1925, que o autorizou  

a celebrar ajustes administrativos com os Municípios para esse fim.  

Os pontos estabelecidos no acordo com o governo Estadual foram:  

a) transferência para o domínio do Estado de todos os bens 

municipais vinculados aos serviços de água e esgotos, 

incluindo edificações de qualquer tipo, materiais de 

consumo, estudos e projetos; b) cessão onerosa e 



   
 

   
 

subordinação ao Estado de todo o pessoal do Município 

vinculado à prestação dos serviços; c) delegação ao Estado 

da competência para arrecadar e reajustar as taxas cobradas 

pela prestação dos serviços, condicionado à execução das 

obras que assegurassem o suprimento regular de água, em 

quantidade e qualidade, e o desenvolvimento e a eficácia 

dos serviços de esgotos; d) subordinação à aprovação 

prévia do Município dos projetos e orçamentos de  

investimentos em novas obras, salvo as de caráter 

emergencial e as de simples conservação, devendo, no 

entanto, todas elas e as respectivas despesas e plantas 

(cadastros) serem informadas à municipalidade; e) 

exigência de que todas as despesas com investimentos em 

obras novas fossem escrituradas em contas especiais, 

apartadas das despesas de conservação e custeio dos 

serviços, assim como a escrituração individualizada das 

receitas e das despesas de cada um dos serviços; f) o 

Estado deveria dar conhecimento ao Município das 

operações de crédito que realizasse para financiar 

investimentos vinculados aos serviços; g) subordinação à 

aprovação do Conselho Municipal (atual Câmara 

Municipal) de ajuste celebrado com terceiro para 

indenização de direitos vinculados aos serviços; e h) 

condicionamento da vigência do acordo de delegação e de 

sua prorrogação, ainda que por prazo indefinido, à 

recuperação e solvência dos dispêndios do Estado como 

provimento dos serviços, condicionando-se também que o 

Estado deveria entregar ao Município, ao final, os lucros 

(superávits) líquidos apurados resultantes da prestação dos 

serviços.  

 

A cidade de Salvador com o crescimento populacional precisava de um sistema de 



   
 

   
 

abastecimento que fosse eficiente, e estendido a toda cidade. Em 1907 o plano de 

abastecimento de Theodoro Sampaio passou a funcionar de forma parcial. E em 1910 

atendeu as regiões da Barra, Rio Vermelho, Tororó. 

 João Carlos Danemann17 mostra os motivos que levaram a transferência do sistema 

de abastecimento de água da Intendência Municipal para o governo Estadual. 

A escassez de água de1915 a1917, a poluição dos mananciais que causava febre 

tifóide e disenteria. 

Apesar do plano de abastecimento e tratamento de água em Salvador ter sido 

transposto para o governo do Estado, este enfrentou restrições diversas para ser 

executado. De acordo com o livro Água de beber Camará: história do abastecimento 

D'água em Salvador 18 “só no governo de Juracy Magalhães o projeto Saturnino de 

Brito terá iniciada sua realização”.  

As soluções apresentadas por Saturnino de Brito foram:  

1) Captação dos pequeno mananciaes Cobre, Jaguaripe e 

Ipitanga, augmento do Pituassú por uma segunda represa e 

águas subterrâneas. 2) Adução imediata de 500l/s das 

águas do Rio Joanes, levadas por gravidade para a 

Bolandeira, elevação mecânica na Bolandeira para cota 

67(um novo reservatório) e no futuro, adução do Cobre, do 

Jaguaripe e do Ipitanga, indo os dois últimos para a 

Bolandeira. 3) idêntica à anterior, mas com a adução direta 

do Rio Joanes para a cidade, por elevação mecânica junto à 

represa. A adutora atravessando as represas projetadas para 

o Jaguaribe e o Ipiranga recebendo água dos mesmos por 

bombeio mecânico, por meio de bombas estabelecidas nas 

represas mencionadas. 

A tentativa de executar o plano falhou e somente a partir do governo de Juracy 

 
17 Dannemann, João Carlos Silveira. Arquitetura da água em Salvador: legibilidade na preservação de 

fontes e chafarizes públicos. http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/28185 
18 Ibidem. Água de beber camará: história do abastecimento d'Água. 



   
 

   
 

Magalhães o projeto em 1936 foi retomado, porém a efetivação ocorreu nas décadas 

seguintes.  

Em 1939 foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica e o Fundo de 

Saneamento e Energia, ações são tomadas para que as obras de utilização das águas 

do Rio Joanes auxiliem no abastecimento de água da cidade. O Governo Federal, por 

meio do Decreto Lei 2367 de 04/07/1940, cria o Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento – DNOS, vinculado ao Ministério do Interior o qual exercia o controle 

sobre o departamento de Saneamento Urbano e Rural, e obras de finalidades diversas. 

Em 1942 foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública – SESP, que após 20 anos 

deu origem a Fundação (FSESP). Em 1943 foi esboçado o primeiro plano urbanístico 

completo para a cidade, que possuía mais de 300.000 habitantes. Salvador já em 1943 

necessitava de um plano urbanístico que trouxesse modificações e melhorias para a 

cidade acompanhando o crescimento populacional. 

 A execução desse planejamento, porém, nunca se efetivou, o intuito da construção 

da barragem de Pedra do Cavalo seria o de atender a variadas funções, mas tem sido 

limitado ao serviço de abastecimento de água de parte de Salvador e cidades 

adjacentes. Em 1949, a fim de atender as insatisfações dos moradores da parte baixa 

da cidade, o Governador Octávio Mangabeira construiu chafarizes públicos para 

abastecer bairros como São Caetano e proximidades; além de anunciar obras em 

novos bairros como Amaralina e Pituba.  

Entre 1943 e 1955, alguns acontecimentos foram muito importantes para o setor de 

saneamento: a criação do Fundo de Saneamento e Energia, em 1951, que forneceu 

meios para que a obra de aproveitamento do Rio Joanes, Cobre e Ipitanga, fossem 

realizadas para o abastecimento da cidade. No Brasil surgiu um novo modelo 

organizacional destinado ao saneamento, que foi estendido até meados da década de 

60. A Lei Estadual 1549 de 16/11/61, extinguiu o Departamento de Saneamento e 

criou a Superintendência de Água e esgoto do recôncavo – SAER, de caráter jurídico 

e de autonomia administrativo-financeira. Essa Lei o artigo primeiro, estabelece que 

os recursos concedidos de forma direta ou indireta, só poderiam ser aplicados nas 

cidades que atendesse a letra da Lei, compondo o Recôncavo Baiano: Salvador, 

Camaçari, Candeias e São Francisco do Conde. Segundo Oliveira e Fonseca as 

receitas da SAER advinham de: sua renda industrial; 50% do produto da arrecadação 



   
 

   
 

do Fundo de Saneamento (Lei 423/51);10% da arrecadação dos royalties devidos ao 

Estado pela Petrobrás (Lei Federal 2004/53); de auxílios e subvenções federais, 

estaduais e municipais; doações; operações de crédito.  

O Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, criado em 1959, a partir de 

1961 concedeu empréstimos a bancos regionais, estaduais e órgãos de saneamento 

estaduais, o que foi utilizado no financiamento de obras em várias capitais, como o 

Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Recife, São Luís e Natal. A gestão de pelo menos 

parte dos sistemas nacionais de saneamento foi administrada por empresas 

estrangeiras e organismos nacionais. As tarifas de água e esgoto permaneciam 

dessemelhantes há 30 anos. A nulidade de uma Política Nacional de Saneamento fez 

prevalecer a falta de coordenação administrativa predominante desde 1930 até os dias 

de hoje. Em 1962, o Governo da Bahia resolveu implantar a SAER – 

Superintendência de Águas e Esgotos do Recôncavo, para planejar, programar e 

administrar o abastecimento de água. A partir de 1970, Salvador e outras capitais 

passaram por um período de mudanças com base na industrialização e arquitetura que 

trariam uma renovação estrutural para as cidades. Em 1971, o governo do Estado 

construiu o Centro Administrativo da Bahia, e a EMBASA – Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento S.A., a qual substituiu a SAER, e outras entidades no interior do 

Estado. A EMBASA, criada através da Lei 2929 de 15/05/1971, e regulamentada 

pelo Decreto 22396 de 31/05/1971, sob o mandato institucional de executar a Política 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado da Bahia, assinou em 

1992 o contrato com a Secretaria de Política Urbana – SEPURB e o Banco Mundial, 

para o Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS; e em 1996, com o 

BIRD para o Programa de Saneamento Ambiental – Bahia Azul.  

 

Boca do Rio das águas e do povo: o subdistrito de Itapuã  

 

 

O nome Boca do Rio advém da "foz ou desembocadura do Rio das Pedras", Luiz 

Eduardo19 Dórea nos fornece a extensão do Rio das Pedras que nasce próximo ao 19º 

Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro nas imediações dos bairros de 

 
19 DÓREA, Luiz Eduardo. Histórias de Salvador nos nomes das suas ruas. Salvador: Edufba, 2006 



   
 

   
 

Pernambués e Saboeiro, adentra a Avenida Luís Viana Filho na altura do Imbuí e 

encontra-se com o mar na Praia da Boca do Rio. 

 

Imagem publicada no livro O caminho das Águas:Bacias Hidrográficas,Bairros e 

Fontes 

     

 Mapa da Boca do Rio e entorno. 

 

Salvador durante muito tempo teve sua divisão administrativa ordenada por distritos e 

sub-distritos, a Boca do Rio pertencia ao distrito de Itapuã, a relação dos seus habitantes 

e transeuntes com água era muito forte fosse a partir da prática da pesca nas praias ou 

mesmo do uso do rio que leva o seu nome o Rio das Pedras. 

 

Lauro Sampaio em seu Indicador e Guia Prático da Cidade do Salvador, aponta para a 

atividade pesqueira como importante para a economia e subsistência dos mais pobres. 



   
 

   
 

 

 

A pesca do Xaréo pode ser considerada dada as dimensões 

das rêdes empregadas, a quantidade e peso do peixe 

colhido e pessoal, como a maior pesca feita, não só no 

Brasil,  mas também no Atlântico em toda a costa oriental 

da América de Sul. O Xaréo quasi que tem o seu habitat na 

Bahia, sobre ser rendosa, facilita as classes pobres com 

abundante alimentação à preço reduzido. Explorada há 

mais de século attingio o seu período áureo com a 

installação em 1885 feita por José Ribeiro Saldanha 

abastado capitalista de uma grande Armação, estendendo 

as suas rêdes por alguns kilometros, do arraial de Pituba 

(Chega Negro) a Bocca do Rio (Rio das Pedras) 

abrangendo as armações Saraiva e Carimbamba.  

(SAMPAIO 1928, Indicador e Guia Prático da Cidade do 

Salvador, p. 260).  

Os registros da atividade pesqueira nesta região estão para além das publicações 

impressas, Alexandre Robatto, em seu documentário Entre o mar e o Tendal, e 

Glauber Rocha em Barravento20, apresentam a pesca do Xaréu como a principal 

atividade ao longo da Orla Marítima, com cantigas transmitidas oralmente e muitas 

de cunho religioso centrado no Candomblé, a relação e a fé dos pescadores com as 

entidades das águas influencia em uma boa pescaria significando uma benção a partir 

da fartura de peixes ou uma má pescaria quando há pouco ou nenhum peixe 

apanhado.  

Os pescadores muitas vezes moravam em locais circunvizinhos a praia como a 

 
20  Entre o Mar e o Tendal. Direção de Alexandre Robatto Filho. Salvador, 1953. Prefeitura da Cidade de 

Salvador; Diretoria do Arquivo e Divulgação e Estatística 22min. Pode ser visto no vídeo. Filma Robatto 

YouTube. https://youtu.be/nt2HoaoVCpc,  

Barravento. Direção Glauber Rocha. Salvador, 1962. Iglu Filmes. Disponível em YouTube. 

https://youtu.be/18z3Ppo9lSw 



   
 

   
 

localidade conhecida como Caxundé. Júlio Braga21 aponta que após a puxada da rede 

os peixes não vendidos na praia eram levados a lagoa do xaréu próximo ao Caxundé 

uma vila de pescadores, (atualmente uma das zonas periféricas da  Boca do Rio),para 

ser limpos e levados ao mercado de Santa Bárbara, na Baixa dos Sapateiros e assados 

na Casca do coco. 

 

 

A imagem acima apresenta pescadores negros após a pesca do Xareú,a atividade 

pesqueira era importante tanto para subsistência, como para a renda. Praias como 

Paciência no bairro do Rio Vermelho, A lagoa em Amaralina, Armação do Saraiva 

no Jardim Armação, e Chega-Negro que fazia parte da Boca do Rio, recebeu esse 

nome por ser local de chegada de africanos na condição de escravizados de acordo 

com Cid Teixeira22. 

Julio Braga em Notas sobre a pesca do Xareú: folclore e compromisso que,os negros 

africanos que trabalhavam para os donos das Armações de Pesca foram os primeiros 

a pescar o Xareú e trouxeram seu “ritmo, suas cantigas e sua fé”. Esta Praia mudou 

de nome para Jardim dos Namorados, em seu entorno houve uma ocupação de 

famílias menos favorecidas próximo ao bar bico de ferro, pelo qual a comunidade 

ficaria conhecida. 

As ocupações Bico de Ferro, atual Jardim dos Namorados e Alto da Ondina foram 

desfeitas e levadas para a Boca do Rio a partir de 1960 e a localidade começou a 

 
21  BRAGA, Júlio Santana. Notas sobre a pesca do Xaréu: folclore e compromisso. Revista Afro Ásia, nº 

10 
22    Toponimia da Cidade do Salvador. Documentário, 2018. Direção Carolina Canguçu. TV Educativa 

da Bahia. Jardim dos Namorados. Disponivel em https://youtu.be/Alkzrnr-vvo 



   
 

   
 

crescer para além do loteamento que a Prefeitura Municipal de Salvador apresentou, 

surgiu então o que popularmente é conhecido como invasão, apesar de a Boca do Rio 

ter lagoas, o próprio Rio das Pedras e outras formas de se obter água era preciso se 

pensar na qualidade da água e no saneamento, para isso fez se necessário retomar o 

projeto de abastecimento e saneamento de água captando água da barragem de 

Pituaçú e os trabalhos na estação de tratamento da Bolandeira.  

A partir da pesquisa realizada, fiz entrevistas com dois moradores antigos do bairro, 

Narciso Alves dos Reis com 93 anos e José Raimundo Coutinho de 89 anos o Mestre 

Zé Gaguinho, que obteve auxilio do seu filho Antônio Coutinho na entrevista 

realizada em 2019.  

Esses dois homens, são assim como muitos, são migrantes do interior do Estado para 

a capital, Narciso é natural de São Felipe e José Raimundo de Santa Bárbara.  

Narciso chegou á região da Boca do Rio em 1957, já José Raimundo em 1960, a 

Boca do Rio por ser um bairro de grande extensão possui algumas subdivisões, e 

esses dois homens tomam por ponto de partida suas primeiras habitações para 

apresentar o desenvolvimento do bairro.  

No que diz respeito ao campo de estudo abordado neste artigo é de comum acordo 

entre os entrevistados a acessibilidade precária no abastecimento e saneamento de 

água por um longo tempo.  

Á serviço do governo do Estado estava a SAER (Superintendência de Águas e 

Esgotos do Recôncavo) era se dirigindo até ela para pegar água que se obtinha 

alguma concessão de água pela administração pública.  

“A água a gente ia buscar na embasa, 

chamava SAER.” Antônio Coutinho  

“O nome da Embasa era SAER, a gente ia até a embasa 

trazer água na cabeça eu mesmo ia todo dia de manhã com 

a panela grande que eu tinha aqui e trazia, depois foi que 

eu melhorei um pouco eu pagava o rapaz que vendia água, 

eu andei comprando, eu usava água comprada”. Narciso 



   
 

   
 

Alves dos Reis  

A prática da venda de água pelos aguadeiros de porta em porta não ficou estagnada 

no final do século XIX, como apresentado no trecho citado por Narciso este tipo de 

comércio continuou forte e descentralizado da região da Fonte do Queimado na 

metade do século XX.  

O uso de animais de carga como o jumento eram utilizados na comercialização e uso 

nas tarefas diárias do indivíduo, para José Raimundo conhecido como Mestre Zé 

Gaguinho era uma das maneiras de sustentar a família, pois gerava renda e a 

manutenção da vida de sua família e da vizinhança.  

Os meios para obter-se água fora da SAER dependiam da região do que podemos 

chamar de comunidades, a qual o indivíduo pertencia. Para a comunidade ou 

endereço em que Narciso habitava (Rua Bernadete Dias) os moradores que não 

podiam comprar água ou ir buscar na Superintendência de água e esgoto do 

Recôncavo, cavavam poços artesianos, ou apanhavam água em cisternas próximas as 

suas casas.  

A comunidade do Alto do São Francisco, a qual tem seu nome associado à Igreja 

Construída em homenagem a São Francisco, a mesma onde mora José Raimundo e 

sua família faziam uso da lagoa do buraquinho atualmente Rua Abelardo Andrade de 

Carvalho e da lagoa dos frades próximo ao Centro de Convenções do Estado da 

Bahia no bairro do Stiep.  

 

 

 



   
 

   
 

 

Rua Abelardo Andrade de Carvalho. Imagem Google Maps 2018 

 Região da antiga lagoa do buraquinho 

                   

 

O crescimento populacional na região da Boca do Rio passou a demandar bem mais 

do que acesso a água, serviços de segurança, como o de guarda noturno, eram 

essenciais como relatado pelos entrevistados:  

“Eu era chefe da guarda, guarda noturno José Raimundo Coutinho 

  

“Aqui eu paguei, a polícia daqui era guarda noturno, tinha os guarda noturno 

de noite que ficava pela rua apitando e espantando os ladrão aquele que era a 

polícia daqui eu pagava a ele”. Narciso Alves dos Reis  

 

Crescimento e ordenação habitacional  

A estrutura das casas na Boca do Rio era simples, feitas de Taipa e madeira23, e 

segundo José Coutinho e seu filho Antônio Coutinho, toda a comunidade do alto do 

 
23    O Caminho das Águas em Salvador: Bacias Hidrográficas, Bairros e Fontes / Elisabete Santos, José 

Antonio Gomes de Pinho,Luiz Roberto Santos Moraes, Tânia Fischer,  organizadores. – Salvador: 

CIAGS/UFBA; SEMA, 2010.                     486p. :il.; .- (Coleção Gestão Social) 

 



   
 

   
 

São Francisco, está assentada sobre um antigo cemitério Jesuíta clandestino o qual 

enterrava pessoas na condição de escravizados.  

No que diz respeito às ações do poder público para a região da Boca do Rio, há um 

destaque significativo de acordo com o olhar dos entrevistados.  

Narciso traz consigo os feitos de Hélio Machado, o qual foi Prefeito entre 1954- 

1958. Relata que foi ele que construiu casas mais estáveis, concedeu abertura para o 

comércio e construiu uma pista que permitia uma melhor fluidez a região da Boca do 

Rio.  

Hélio Ferreira Machado foi militar, Prefeito de Salvador entre 1954-1958, deputado 

federal entre 1959-196324·, e na sua gestão como Prefeito inseriu como meio de 

transporte o ônibus elétrico, postos de saúde e 3 mil lotes para os trabalhadores 

pobres, além de 30 escolas,em sua homenagem a principal rua do comércio do bairro 

leva o seu nome. 

                              

 

           Rua Hélio 

Machado,Boca 

do Rio.Google 

Maps 2019 

 

No entanto, de 

acordo com os 

entrevistados 

José Coutinho e Antônio Coutinho, melhorias para o bairro somente ocorreriam na 

gestão de Edvaldo Brito em 197825.  

 
24 Cf.[APUD IN, VERBETE MACHADO, HÉLIO CPDOC FGV] FONTES: CÂM. DEP. Anais (1960-

1); CÂM. DEP. Deputados; CÂM. DEP. Relação dos dep.; CÂM. DEP. Relação nominal dos senhores; 

CAMPOS, Q. Fichário; COUTINHO, A. Brasil; Jornal do Brasil (23/11/79); SEREJO, J. Processo; Tarde 

(22/11/75 e 19/2/81); VAITSMAN, M. Sangue. 

 

 

 
25 https://politicalivre.com.br/2016/08/edvaldo-brito-comemora-sua-posse-como-prefeito-de-salvador/ 

https://politicalivre.com.br/2016/08/edvaldo-brito-comemora-sua-posse-como-prefeito-de-salvador/


   
 

   
 

Edvaldo Pereira de Brito foi o único Prefeito negro da cidade de Salvador, ele 

recebeu a indicação pelo governador Roberto Santos e confirmação pela Assembléia 

Legislativa para o cargo em 1978, e dentre as obras que desenvolveu está à 

duplicação da pista entre a Boca do Rio e o bairro da Pituba, na avenida Octávio 

Mangabeira, orla marítima de Salvador. 

Até este ano somente uma linha de ônibus funcionava e os intervalos eram a cada 1h 

de relógio, e as ruas eram esburacadas e lamacentas.  

 

Desta água beberei  

 

Atualmente a Boca do Rio possui lagoas aterradas, como a do buraquinho, e o Rio das  

Pedras, que chega até o Imbuí, poluído na altura da Boca do Rio, e canalizado na 

Avenida Jorge Amado no Imbuí.  

“Naquele tempo Boca do Rio era água corrente. Era água parecendo uma prata. 

José Raimundo Coutinho.  

Até mesmo time de futebol nasceu à beira do rio; a pesca e a diversão de adultos e 

crianças aconteciam por causa dos aqüíferos existentes em toda boca do rio.  

A religiosidade também estava atrelada a água, muitos como José Raimundo 

Coutinho, quando iam pescar se deparavam com o nego d’água como me relatou na 

entrevista, além de outros seres como a mula sem cabeça que todo dia entre 5 e 6 

horas passava na porta de sua casa. Ele recebeu o título de Mestre Zé Gaguinho por 

cantar terno de Reis, (o terno de Reis ou Folia de Reis é uma expressão cultural e de 

fé Católica, que segundo a Igreja representa a chegada dos três reis magos que 

visitam a família de Jesus Cristo, lhes dando presentes, o terno acontece entre 24 

dezembro e 6 de Janeiro26, aquele que recebe esse título é chamado de Mestre 

jangadeiro, formou o grupo cultural semente da roça, eles cantavam samba de roda e 

se apresentavam.  

 

Considerações finais  

 
 Acessado em 24/04/2020 
26 Santos, Cledineia Carvalho (2019). Terno de Reis: entre a tradição e a atualização da identidade na 

comunidade quilombola Nova Esperança. Revista Lusófona De Estudos Culturais, 6(2), 127-141. 
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O trabalho elaborado teve como proposta apresentar a história do bairro da Boca do 

Rio, o qual sendo morador desconhecia, haja vista não haver publicações sobre o 

mesmo, a existência de mananciais e afluentes na região permitiu aos poderes 

públicos integrarem a Estação de Tratamento de água da Bolandeira, ao plano de 

Abastecimento da Cidade, de que forma isso contribuiu para as atividades cotidianas 

dos moradores, pode ser entendida através das entrevistas feitas. Embora tenha 

buscado referências documentais, a construção da história do bairro mediante as 

memórias dos moradores dá sentido a ele, como o nome das ruas e das comunidades 

que compõem o bairro de 48.032 habitantes segundo o Censo do IBGE de 2010. 

Entender a história a partir da memória nos permite avançar por caminhos que 

algumas fontes escritas não nos fornecem, nos auxilia na compreensão das mudanças 

ocorridas na sociedade de maneira vívida e rica de informações.  

Conhecer a origem do bairro é conhecer mais de si mesmo e interagir com os espaços 

que ele possui.  

A história se constrói pela memória, independentemente de como as narrativas e 

fatos são apresentados.  
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