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Introdução
As grandes intervenções de macrodrenagem na bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe poderão
causar impactos significativos e irreversíveis no ambiente urbano, caso sejam executadas
conforme os projetos da CONDER (órgão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia) e da Prefeitura Municipal de Salvador.
Dentre esses impactos, destacam-se: degradação da paisagem natural transformada em
canal concretado; morte de peixes e crustáceos, e fuga de aves; extinção do manguezal do
Rio Passa Vaca; e necessidade diária de serviço de retroescavadeira para retirada de areia
na foz do Rio Jaguaribe, justamente na Praia da Terceira Ponte, tão frequentada por baianos
e turistas.
Esses projetos são inadequados, tendo em vista que sua concepção não obedece aos
princípios contemporâneos de sustentabilidade, incluídos nas principais leis que dispõem
sobre o desenvolvimento urbano e amplamente praticados no Brasil e no mundo. A maior
expressão dessa concepção atrasada reside no fato de que todos os projetos adotam uma
única solução – a canalização em concreto – desconsiderando completamente a diversidade
de situações dos diferentes trechos dos rios impactados pelas intervenções.
Além disso, destaca-se, neste processo, a ausência de instrumentos democráticos
fundamentais à legitimação e qualificação dos projetos, e adequação à realidade
socioambiental das áreas atingidas, tais como: consultas ou audiências públicas, Estudo de
Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança.
Diante do contexto que se apresenta, a sociedade organizada e representada por
associações de moradores, entidades de proteção ambiental e do patrimônio, entidades
profissionais de classe e instituições de ensino e pesquisa, exige a adoção de medidas
imediatas dos órgãos e empresas envolvidas no Projeto, no sentido de providenciar sua
revisão, à luz dos princípios e diretrizes legais, mediante processo participativo, inaugurando
um novo modelo de desenvolvimento urbano na Cidade de Salvador.

Contexto
O Rio Jaguaribe e seus afluentes (Mangabeira, Trobogy e Passa Vaca) vêm passando,
desde os anos 1980, por uma série de intervenções em seu leito, suas margens e suas áreas
inundáveis (várzeas, lagoas e brejos), bem como em suas sub-bacias hidrográficas e de

drenagem onde vem se dando um processo de desmatamento, soterramento, ocupação e
impermeabilização, causando alterações profundas em suas condições naturais.
Ainda assim, até hoje parte significativa de suas
margens

e

leitos

são

naturais,

sem

revestimento ou canalização, o que tem
permitido

a

permanência

de

importantes

remanescentes de vegetação ao longo desses
rios, fundamentais à qualidade do ambiente e
da paisagem urbana, a exemplo do trecho final
do Rio Jaguaribe, seu estuário.
As extensas áreas naturais situadas na bacia
do Rio Jaguaribe e na Orla Atlântica são
legalmente protegidas, com destaque para: a
Lei do Plano Diretor de Salvador que define
áreas

de

proteção

natural,

cultural

e

paisagística; e o Tombamento Federal do IPHAN que protege, desde 1959, a paisagem
natural de trechos da Orla. A legislação indica claramente a opção pela preservação das
condições naturais ante a ocupação urbana, exigindo para tanto, a adoção de medidas
especiais em quaisquer intervenções nessas áreas.
A lei federal que dispõe sobre o desenvolvimento urbano, o Estatuto da Cidade, afirma a
necessidade de preservação e recomposição ambiental de áreas como a do Rio Jaguaribe
e seus afluentes, de sua vegetação, especialmente as matas ciliares, e da sua paisagem.
Além disso, essa lei indica claramente a necessidade de participação e informação da
população direta e indiretamente impactada por grandes intervenções urbanas.
Contrariando as condições naturais e a institucionalidade, o atual processo de urbanização
dessa bacia hidrográfica culmina agora em intervenções de macrodrenagem orientadas por
uma concepção antiquada, baseada apenas em estudos de vazões e eficiência hidráulica,
para retificação e canalização em concreto no leito do Rio Jaguaribe e seus afluentes, o que
resultará em impactos irreversíveis na paisagem, nas condições naturais de drenagem, na
zona ripária dos rios (matas ciliares) e nas condições de desenvolvimento da vida aquática.
Isso está sendo feito sem consultar os moradores que serão diretamente impactados, apesar
da participação ser prevista em lei e no Edital de Licitação da obra, como etapa obrigatória
na elaboração de Projetos desse porte. Nesse sentido, a sociedade organizada já solicitou,
desde 2014, ao Poder Público (Prefeitura e Estado) formalmente as informações sobre os
Projetos, no intuito de conhecê-los e de colaborar para sua qualificação e adaptação às
diferentes situações reais, mas ainda sem retorno dos órgãos competentes.
A retificação/ canalização dos rios, a exemplo do que ocorreu com o Rio Camurugipe no
bairro do Costa Azul, vem sendo, há décadas, a opção predominante do Poder Público (em

todas as suas instâncias) na tentativa de resolver os problemas de drenagem urbana
decorrentes da ocupação desordenada, explicitando a estagnação tecnológica e
administrativa no que se refere ao tratamento dispensado aos rios urbanos.
De concreto, teremos prejuízos: na paisagem natural que será descaracterizada e ganhará
feições de infraestrutura pesada e artificializada; na drenagem, tendo em vista que os canais
alteram a dinâmica natural das águas, podendo inclusive ocasionar alterações nas praias
mais próximas que demandem constante retirada de areia, como acontece na foz do Rio
Camurugipe; na qualidade das águas, pois a canalização remove e impede o crescimento
das matas ciliares – responsáveis pela estabilidade do leito e das margens, e pela melhoria
da qualidade das águas drenadas ao leito fluvial, incluindo os esgotos – o que certamente
intensificará o mau cheiro no seu entorno. Tudo isso certamente reduzirá a qualidade dos
bairros e das praias situadas nas proximidades desses rios, impactando negativamente a
saúde ambiental, a qualidade de vida e atividades econômicas, trazendo grande risco de
depreciação dos imóveis dessa região da Cidade.

A perda desses ambientes naturais na cidade está diretamente relacionada ao abandono,
por parte do poder público, que se traduz na falta de manutenção, limpeza, segurança e
promoção dessas áreas como ativos sociais e ambientais. Esses espaços abandonados
acabam sendo alvo de invasão, crimes ambientais, crimes contra as pessoas ou especulação
imobiliária, sem que seja dimensionado o efeito dessa perda na convivência dos cidadãos,
na saúde pública e nem mesmo na valorização econômica da cidade.
Em contraponto a essas soluções convencionais e ultrapassadas, a legislação aponta para
uma nova concepção de desenvolvimento urbano, traçando princípios e diretrizes onde se
destaca o Direito a Cidades Sustentáveis (ESTATUTO DA CIDADE), através de uma
mudança significativa no modelo de urbanização e de participação efetiva da população na
elaboração, implantação e operação de “projetos relacionados ao desenvolvimento urbano”
(PDDU de Salvador).

As “águas urbanas” são contempladas no PDDU por diretrizes específicas, das quais
destacam-se: a urgência na despoluição dos rios e outros corpos d’água; a conservação
e recuperação de sua vegetação; e o estabelecimento das bacias hidrográficas como
unidades de planejamento, informação e gestão ambiental. Nesse sentido, o modelo espacial
do PDDU considera a rede hídrica e as áreas de valor ambiental e cultural como Elementos
Estruturadores da Cidade, o que reforça ainda mais a necessidade de preservação e
recuperação das condições naturais.

Com relação a drenagem e manejo de águas pluviais, no contexto da política de saneamento
preconizada para o município de Salvador, devem ser priorizadas medidas estruturantes,
preventivas e integradas, como: restringir a impermeabilização, controlar processos
erosivos, preservar e recuperar a vegetação das várzeas e matas ciliares, criar parques
lineares, dentre outras. O PDDU prevê também que os projetos de macrodrenagem
considerem, entre outros aspectos, a paisagem urbana.

Finalmente, uma nova concepção de desenvolvimento urbano deve contemplar os objetivos
da Política Urbana do Município, relativos ao ordenamento territorial, dos quais destaca-se a
paisagem e a vegetação natural como elementos fundamentais ao desenvolvimento.

Proposições
•

Implantar soluções de macrodrenagem que priorizem a manutenção dos leitos e
margens naturais dos rios, assim como das bacias naturais de retenção das águas
pluviais;

•

Incorporar os rios e demais corpos hídricos no processo de planejamento de uma
maneira explícita, integrada e sustentável, haja vista suas funções de regulação
climática, valores culturais e recreacionais, que reforçam os fatores políticos e ambientais
que justificam sua reabilitação e manutenção de condições naturais;

•

Manter e recuperar a vegetação ciliar dos corpos hídricos, tendo em vista sua função de
conectar o ambiente do leito e das margens, crucial para a qualidade das águas;

•

Valorizar o Estuário do Rio Jaguaribe como marco referencial da paisagem (Estudo do
IPHAN/ BA, 2009), através da adoção das seguintes medidas:
§

Fica vedada a implantação de edificações e/ ou qualquer elemento que impeça ou
reduza a visibilidade da paisagem sob especial proteção federal;

§

Ficam vedadas intervenções que impliquem na supressão de qualquer espécie de
vegetação. O replantio de determinadas espécies de vegetação deverá ser estimulado,
principalmente nas áreas que se apresentam degradadas;

§

Ficam vedadas obras de desmonte, terraplanagem, aterro, desmatamento, bem como
qualquer modificação no relevo ou na paisagem;

§

Equipamentos de apoio ao lazer e esporte, mobiliário urbano, pontos de taxi e/ ou
ônibus poderão ser implantados, em áreas a serem definidas, após análise prévia dos
respectivos projetos, indicação em planta dos locais de instalação dos mesmos e
consequente autorização do IPHAN;

§

Outros equipamentos que se façam necessários, a exemplo de Postos Salva Vidas,
só serão permitidos após prévia análise do projeto e indicação, em planta, dos locais
de instalação dos mesmos, que deverão ser mantidos em perfeito estado de
conservação dos materiais, estabilidade e aspecto visual.

•

Promover as seguintes diretrizes para a conservação, manutenção da qualidade
ambiental, recuperação e uso sustentável das águas urbanas superficiais e
subterrâneas no território do Município (artigo 20, PDDU):
§

Estabelecimento, como fator de prioridade, da implantação e ampliação de sistemas
de esgotamento sanitário, bem como intensificação de ações de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, de modo a evitar a poluição e contaminação dos cursos
d’água e do aqüífero subterrâneo, em especial nas áreas de proteção de mananciais;

§

Adoção de soluções imediatas para as ligações domiciliares de esgoto e para os
pontos críticos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador, visando melhorar a
salubridade ambiental, bem como desativar as “captações de tempo seco” construídas
nos corpos d’água principais, promovendo a restauração dos rios urbanos e de suas
bacias hidrográficas;

§

Institucionalização dos limites de bacia hidrográfica e de drenagem de Salvador (12 bacias
hidrográficas e 9 bacias de drenagem natural reconhecidas através do Decreto n°. 27.111/
2016), fortalecendo a adoção dessa delimitação como unidade de planejamento, informação
e gestão ambiental, de modo a favorecer a integração das políticas, planos e ações
municipais e intergovernamentais pertinentes às águas urbanas;

•

Respeitar as diretrizes para as áreas impróprias à ocupação humana (artigo 22,
PDDU):
§

Preservação ou recomposição da cobertura vegetal nas encostas íngremes de vales
e matas ciliares ao longo de cursos d’água, consideradas Áreas de Preservação
Permanente (APP) e de risco potencial para a ocupação humana;

•

Aplicar as diretrizes para a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas (artigos
96 e 97, PDDU):
§

Garantia de um maior equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas
pluviais, objetivando o controle da ocupação do solo e do processo de
impermeabilização do solo;

§

Implantação de medidas estruturantes de prevenção de inundações, especialmente
dispositivos legais e instrumento para monitoramento e fiscalização, para controle de
erosões, de transporte e deposição de resíduos de construção e demolição e resíduos
sólidos domiciliares e públicos, combate ao desmatamento e à formação de novos
assentamentos precários;

§

Controle da ocupação das encostas, dos fundos de vale, talvegues, várzeas e áreas
de preservação permanente ao longo dos cursos e espelhos d’água, preservando a
vegetação existente e visando à sua recuperação;

§

Análise de alternativas e medidas integradas, estruturais e estruturantes de natureza
preventiva e institucional, criando parques lineares, a recuperação de várzeas, matas
ciliares, implantação de valas de infiltração gramadas, reservatórios de contenção de
cheias, que poderão estar articuladas a áreas de lazer e quadras esportivas, e em
áreas mais ocupadas, inclusive o jardim de chuva;

§

Desenvolvimento de projetos de drenagem de águas pluviais urbanas que considerem,
entre outros aspectos, a sustentabilidade, a mobilidade de pedestres e pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, a paisagem urbana e o uso para atividades de
lazer.

•

Aplicar as diretrizes para o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural
(SAVAM/ PDDU), que é constituído por conjunto de espaços de relevante interesse
e qualidade ambiental e pelo conjunto de edificações de valor histórico,
arquitetônico e paisagístico, configurando-se como marcos referenciais da cidade,
compreendendo também parques e praças para o convívio da população:
§

Promover a conservação das unidades originais de paisagem e os remanescentes dos
diferentes ecossistemas do território municipal, com a viabilização de sua coexistência no

espaço da cidade como elementos de conforto ambiental, desenvolvimento econômico e
qualificação urbanística;

§

Promover a conservação da vegetação relevante e recuperação daquela degradada, em
especial, as Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas de Proteção Ambiental (APA),
Áreas de Proteção aos Recursos Naturais (APRN) e demais áreas integrantes do SAVAM;

•

Realizar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para avaliar as alterações das
características paisagísticas, culturais, urbanas e socioeconômicas nas áreas vizinhas às
intervenções, previamente à emissão de licenças ou alvarás de construção/ implantação;

•

Realizar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para avaliar as alterações das condições
ambientais decorrentes direta ou indiretamente das intervenções;

•

Checar impactos no manguezal do Rio Passa Vaca em decorrência da canalização do
trecho final desse rio, com vistas a garantir a viabilidade ambiental do último remanescente
de vegetação de mangue da Orla Atlântica de Salvador (nas proximidades da 3ª Ponte);

•

Complementar as licenças ambientais e a relação de condicionantes, considerando os
resultados de EIA e EIV a serem elaborados, tendo em vista que o Licenciamento
Ambiental se constitui numa ferramenta de regulação e controle do uso do solo, de modo
a compatibilizar intervenções de infraestrutura, moradia e atividades econômicas com a
garantia da conservação da qualidade ambiental. O Licenciamento Ambiental não pode
ser usado como mero processo burocrático, mas deve sim provocar a responsabilidade
compartilhada entre os entes administrativo, financiador e executor, no sentido de gerar
como resultado intervenções qualificadas, que garantam o direito constitucional a um meio
ambiente saudável;

•

Revisar os Projetos de Macrodrenagem do Rio Jaguaribe e seus afluentes (Mangabeira,
Trobogy e Passa Vaca), considerando soluções adequadas a cada situação
socioambiental encontrada nos diferentes trechos situados ao longo dos cursos d’água,
seja uma área densamente ocupada – Alto do Coqueirinho e Bairro da Paz – ou uma área
com significativos remanescentes de vegetação. Essa revisão deve considerar também
os resultados da complementação das licenças ambientais e da participação efetiva de
entidades de defesa do patrimônio e do meio ambiente, e dos moradores locais, não
apenas daqueles atingidos diretamente por desapropriações de imóveis, com vistas a
qualificar seus componentes, quais sejam: Projetos Básicos de Macrodrenagem,
Programa de Desenvolvimento Social, Projeto de Recomposição Florística das margens
dos cursos d’água, Projetos de Urbanização e Paisagismo ao longo dos cursos d’água,
configurando Parques Lineares;

•

Executar o monitoramento ambiental como medida constante de controle da qualidade do
ambiente urbano, tendo em vista que esse instrumento facilita o entendimento dos
impactos gerados e, portanto, favorece na definição das condicionantes e compensações
ambientais voltadas à qualificação das intervenções licenciadas, além de reforçar a
responsabilidade de quem ocupa determinada área.

Conclusão
O referencial técnico-jurídico vigente, expressa claramente a necessidade de
mudanças urgentes nos modos convencionais de intervenção urbana nos espaços
abertos da cidade, especialmente quando se trata de corpos d’água e remanescentes de
vegetação natural, que devem coexistir com as áreas construídas, num equilíbrio a ser
alcançado através da recuperação ambiental e da restrição a novas fragmentações de
ecossistemas, configurando-se assim numa Cidade Sustentável.
As intervenções de Macrodrenagem na Bacia Hidrográfica do Rio Jaguaribe se
mostram inadequadas quando se consideram os princípios, premissas, diretrizes e
objetivos relacionados a uma nova lógica de desenvolvimento urbano expressa nas
leis e em práticas de urbanização sustentáveis e contemporâneas, não necessariamente
mais custosas, mas já adotadas e aprovadas em todo o mundo.
Por outro lado, o sucesso na reabilitação dos rios urbanos depende não apenas do
entendimento científico de formas e processos fluviais, mas também de aceitação e apoio
da sociedade e da integração com o planejamento e projetos urbanos.
Diante do exposto, fica explícita a existência de grande defasagem legal e tecnológica
na concepção dos projetos de Macrodrenagem nos rios Jaguaribe, Trobogy, Passa Vaca e
Mangabeira, e, portanto, a sociedade representada por associações de moradores, por
entidades de proteção ambiental e do patrimônio, entidades profissionais de classe e
instituições de ensino e pesquisa, exige a adoção de medidas imediatas dos órgãos e
empresas envolvidas no Projeto, no sentido de providenciar sua revisão, à luz dos
princípios e diretrizes legais, interrompendo-o, se preciso for, para promover a sua
qualificação mediante reuniões sistemáticas com a sociedade e entidades afins, inaugurando
um novo modelo de desenvolvimento urbano na cidade de Salvador.

As entidades abaixo são signatárias do Manifesto Rio Jaguaribe:

