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REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS: 

O Caso do Rio Camaçari reflexões sobre o caminhar da despoluição

Indati Barros Gibson Simões1

RESUMO

A  crescente  preocupação  com  as  questões  de  preservação  ambiental  no  mundo,
principalmente,  em  relação  à  conservação  dos  recursos  hídricos  nas  cidades,  levou  à
construção  deste  trabalho  que  recorre  a  um  levantamento  geohistórico,  bibliográfico  e
fotográfico para abordar  a  questão das leis  e a  preservação das águas e dos rios urbanos
juntamente com a criação de políticas públicas que impliquem mudanças de estratégias na
forma de destinar recursos públicos na promoção e na prevenção de doenças e qualidade de
vida das populações que moram em seu entorno. É uma longa e árdua tarefa,  que requer
educação e engajamento da sociedade para que favoreçam a conservação das águas dos rios
urbanos. Para chegar a esse entendimento analiso a obra de Urbanização Integrada na Bacia
do Rio Camaçari, localizada em Camaçari – BA, realizada em parceria com o governo federal
através do programa PAC com a prefeitura, que desde 2011 implementa o programa de obras
estruturantes de saneamento, revitalização da bacia do Rio Camaçari e esgotamento sanitário
como primeiros passos para a possível recuperação do rio.
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REVITALIZATION OF URBAN RIVERS: 

The case of Camaçari’s River reflections on the way of depolution

ABSTRACT
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The recently concern about environmental preservation issues in the world in relation to the
conservation of water resources in cities, induce make this article. It has a theoretical survey,
geo-historical, bibliographic and photographic survey to address the subject of laws and the
preservation of the waters of the urban rivers. Along with creation of public policies that
imply changes  in  strategies  in the form of allocating  public  resources to  promote disease
prevention and quality of life of the populations that lives in their surroundings. It is a long
and arduous task, which requires education and the engagement of society to promoted water
conservation in Urban rivers.
Keywords: environment; revitalization; Camaçari River.

1. INTRODUÇÃO

A pauta ambiental vem sofrendo transformações ano após ano. A discussão que ganha

força  nas  últimas  décadas  é  sobre  a  necessidade  de  estabelecer  parâmetros  e  metas  de

desenvolvimento sustentável,  de forma que impeçam o esgotamento dos recursos naturais.

Nessa perspectiva, a iminência da preservação do meio ambiente tornou-se imprescindível e

inevitável.  Os planos e metas ambientais para o século XXI apontam para o risco do uso

irracional das águas doces, que vêm sendo desperdiçadas e degradadas ao longo do tempo de

diversas formas. Para evitar isso, foi estabelecida uma série de instrumentos técnicos que vem

a garantir o controle e a interrupção da degradação deste recurso, como também despoluir o

que foi poluído, para que as futuras gerações não sofram com a escassez de água potável. 

O objetivo desse artigo é analisar a relação do rio urbano com a sua respectiva cidade,

a sua importância, enquanto recurso natural, que culminou com a vinda do Polo Petroquímico

para a cidade. Além de relatar os problemas enfrentados e soluções obtidas até então através

da sua obra de saneamento integrado.

É nesse contexto global de mudanças de postura com respeito à questão ambiental, no

que  diz  respeito  a  preservar  as  águas  doces,  que  a  cidade  de  Camaçari  vem  sofrendo

intervenção urbanística através do projeto de revitalização urbana da Bacia do Rio Camaçari.

O Rio Camaçari  é o principal afluente do Rio Joanes e compõem o Sistema Integrado de

Abastecimento de Água de Salvador e de mais cinco municípios da sua Região Metropolitana.

Por meio do programa federal, o Rio Camaçari e seus afluentes passam por um processo de

recuperação e revitalização, o qual contará com a reurbanização das margens e a implantação

de sistemas de macro e micro drenagem da bacia.



Em torno desta questão, este trabalho efetuou levantamento documental, bibliográfico

e  fotográfico,  para  abordar  a  temática  ambiental  de  mudança  do  paradigma  acerca  da

preservação das águas doces, as leis que foram criadas para sua preservação, o processo da

despoluição do rio Camaçari,  sob o enfoque de pesquisadores ambientalistas  e geógrafos.

Efetuou-se também um recorte teórico exploratório a respeito do processo que culminou na

mudança de postura do Estado e da sociedade civil sobre a preocupação com a deterioração

ambiental. Analiso a relação do rio urbano com a sua respectiva cidade, a sua importância,

enquanto recurso natural, que culminou com a vinda do Pólo Petroquímico para a cidade.

Relato  os  problemas  enfrentados  e  soluções  obtidas  até  então  através  da  sua  obra  de

saneamento integrado.

2. METODOLOGIA 

Nesse sentido, o trabalho reforça a importância para obras de revitalização aconteçam

o mais  brevemente  possível  para  que  a  conscientização  da  sociedade  para  a  preservação

ocorra,  pois,  o  restabelecimento  de  um  rio  como  o  nosso  requer  um  longo  tempo  de

investimentos,  tanto  em  educação  ambiental  como  na  transparência  na  prestação  de

informações fornecidas pelos agentes públicos para então chegar a tão sonhada revitalização

do Rio Camaçari. A leitura dos dados obtidos das secretarias de desenvolvimento urbano e

meio ambiente da Prefeitura Municipal de Camaçari, do Plano diretor do Pólo Industrial de

Camaçari,  assim  como  do  Plano  municipal  de  saneamento  básico  municipal,  foram

importantes para entender como as leis ambientais do município, que são bem respaldadas,

ainda carecem de uma melhor fiscalização para que as áreas de proteção ambiental existentes

no município continuem sendo preservadas. 

Com auxílio de material fotográfico do local, produzida majoritariamente pela autora

da  pesquisa,  onde as  obras  de  revitalização  do Rio  Camaçari  estão  sendo implantadas,  é

perceptível  o  processo  de  degradação  ambiental  causador  de  efeitos  nefastos  para  as

populações que moram em seu entorno e a necessária implementação de obras de saneamento

básico para a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades.

 Respaldado ao tema da sustentabilidade  este  artigo  além de  referências  clássicas,

busca  na  contemporaneidade  da  disciplina  Geográfica  abordar  a  natureza  retratando-a

concomitantemente ao contexto social. Então, a vertente ambiental na Geografia torna-se mais

uma possibilidade de reflexão holística do espaço geográfico, estudando o meio urbano e a

sua  relação  com  o  meio  natural,  trazendo  o  enfoque  ambiental  que  complementa  o



entendimento de forma a abranger a atuação humana como dependente e integrante da sua

relação com a natureza. Mendonça propõe o novo desafio à disciplina:

À geografia se impõe, então, um papel fundamental nesta construção de um mundo
novo,  de  uma vida  nova.  Tomada  do  ponto  de  vista  da  problemática  ambiental
contemporânea sua contribuição será muito mais eficaz e aprofundada se elaborada
em conformidade com a corrente da geografia socioambiental. (2001, p.129)

Portanto a Geografia entra na discussão atual quanto ao debate ambiental para ficar,

unido às  várias  disciplinas  em torno  da  interdisciplinaridade:  geografia  física,  sociologia,

ecologia, ciências sociais: “Nesta corrente a problemática ambiental na geografia deixa de ser

identificada apenas como ligada à geografia física e passa a ser geográfica.” (MENDONÇA,

2001, p.122)

Em Correa, percebemos o papel preponderante do Estado na implantação de serviços

públicos que não só atendam às necessidades da população em geral, quanto das empresas na

elaboração  de  leis  e  normas  vinculadas  ao  uso  e  ocupação  do  solo,  decorrendo  de  um

desempenho  espacialmente  desigual  tornando-se  alvo  de  reivindicações  gerais  quanto  a

organização no fornecimento de infraestrutura sanitária, investimentos públicos em obras de

drenagem,  habitação,  saneamento  básico,  etc.  Forjados  pelos  diferentes  interesses  dos

diversos  atores  sociais  que  privilegiam  segmentos  da  classes  dominantes  (que  detém  do

capital): 

Esta complexa e variada gama de possibilidades de ação do Estado capitalista não se
efetiva ao acaso. Nem se processa de modo socialmente neutro, como se o Estado
fosse  uma  instituição  que  governasse  de  acordo  com  uma  racionalidade
fundamentada nos princípios de equilíbrio social, econômico e espacial,  pairando
acima das classes sociais e de seus conflitos. (Correa, 1989, p.25-26) 

É a renovação urbana. Tal renovação, causa destruição dos referenciais individuais e coletivos

que produzem fragmentação do espaço e perda da memória social, uma vez que os elementos

contidos  na  paisagem  da  cidade  se  esvai  no  processo  de  construção  e  desconstrução

incessantes de novas formas urbanas (Carlos, 2007). Como o ocorre com a execução da obra

de revitalização do Rio Camaçari,  remetendo a perda de referencial  histórico  criando um

esvaziamento de identidade da população com o rio.

3. QUESTÃO AMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A questão ambiental em relação a preocupação com a preservação das águas doces

emergiu promovendo importantes mudanças na visão do mundo. A percepção que os recursos



naturais, principalmente, a água potável, são finitos e, seu uso incorreto, representa o fim da

existência  humana provocou a  partir  dos  anos  1970 vários  debates  sobre  a  gravidade  do

problema ambiental  referente à degradação e exploração econômica exacerbada das águas

potáveis e do impacto direto na qualidade de vida das populações que dela dependem. Com o

surgimento  da  consciência  ambiental,  a  partir  da  Conferência  de  Estocolmo,  as  políticas

públicas passaram a ser questionadas na maneira a promover, regulamentar e cobrar ações

mais responsáveis no estabelecimento de uma nova cultura de investimentos  nas questões

ambientais, como previu Sachs, quando vislumbrou que o panorama ambiental sustentável as

novas gerações só seriam possíveis com a devida preservação dos recursos ambientais:

Esta condicionalidade ecológica baseia-se em um outro postulado ético, desta vez
um postulado ético de solidariedade com as gerações futuras; ou seja a obrigação de
deixar o capital da natureza num estado tal que elas, as gerações futuras, possam
desfrutar do fluxo de renda baseado na utilização deste capital. (2000, p.8)

Para cumprir as condições de manutenção e uso deste recurso natural sem o seu total

comprometimento,  são  indispensáveis  mudanças  tecnológicas  e  sociais.  Sendo  assim,  em

1987 a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da Organização das

Nações Unidas, na Noruega, elaborou um documento denominado “Nosso Futuro Comum”

também  conhecido  como  Relatório  Brundtland,  onde  os  governos  signatários  se

comprometeram a promover o desenvolvimento econômico e social em conformidade com a

preservação  ambiental.  Marcou  então  o  surgimento  do  conceito  de  desenvolvimento

sustentável,  que  nada  mais  seria  que,  a  busca  por  tecnologias  que harmonizem  todos  os

diferentes objetivos sociais, ecológicos e econômicos em prol do nosso futuro. "[...] talvez,

mais do que agora, o desenvolvimento sustentável vai exigir a unificação da economia e da

ecologia nas relações internacionais, [...]" (BRUNDTLAND, 1991, p.70), que visem acabar

com as desigualdades socioambientais. 

A  geografia  também  se  ocupa  dos  estudos  ambientais,  conforme  citamos

anteriormente:

Na geografia cultural francesa, por sua tradição mais ecológica do que as geografias
anglófonas ou alemãs, parece-nos possível que a tradição de Vidal de la Blache –
com seu foco nas relações Homem Ambiente – permita uma “linha de fuga” do
problema do idealismo semiótico pelo simples  fato que esta  tendência  dá  maior
atenção à relação do que ao significado em si. Entretanto, observando as práticas de
pesquisa dos colegas franceses, o fato da ‘relação’ tornar-se rapidamente um artefato
leva  destarte  ao  mesmo campo  significativo  fixo  como  a  tradição  da  geografia
cultural inglesa. Isto se deve à quase sempre presente sedução da geografia francesa
em interpretar  o  ‘fazer  ciência’  como um  processo  civilizatório.  Assim,  muitas
pesquisas francesas compreendem a ideia da cultura como transformação do espaço
natural pela atividade civilizatória num processo de humanização (CLAVAL 1999,
p. 289).  Neste viés,  o sistema cultural  é  interpretado  como um sistema tanto de



formação e produção intelectual  (I)  como de transformação material  (II),  mas se
auto-representa  ainda  em  contextos  reflexivos  como  o  significado  de  atos  de
civilização. Formam-se, assim, ‘culturas’ que combinam elementos naturais (I) com
elementos culturais e materiais (II) para construir identidades e etnias sociais (quer
dizer  significativas,  III),  as  chamadas  “etnogeografias”  (CLAVAL;
SINGARAVELOU, 1995). (SAHR, W-D, 2008, p. 37-38)

Além desses autores que valorizam outras perspectivas entre sociologia e geografia

como  processo  indispensável  para  a  análise  de  situações  complexas  temos  também  a

geografia histórica:

Na revisão feita por Williams (1994), ao comparar a história ambiental à geografia
histórica, são citados alguns trabalhos importantes que antecederam à estruturação
desta sub-disciplina.  Worster  (1991) destaca a importância dos trabalhos sobre a
fronteira norteamericana como sendo as bases para a formulação de uma história
ambiental. Também podemos destacar Fernand Braudel, que considerava o ambiente
como um elemento que agia na modelagem da vida humana, ou seja, que destacava
a  história  vista  sob  o ângulo  da  natureza  (WORSTER,  1991).   (SOLÓRZANO,
Alexandro; OLIVEIRA, Rogério Ribeiro de e GUEDES-BRUNI, Rejan Rodrigues,
2009, p. 50).

No nosso país, a preocupação com as questões ambientais e a preservação da água

potável  vem  em  forma  de  um  grande  acordo global,  em  torno  dos  novos  princípios  de

sustentabilidade, que pressupõe um conjunto de instituições que o exploram e administram

essa  demanda  que  nos  foram  apresentadas  desde  a  Conferência  da  Terra  em  1992,

Conferência  das  Nações  Unidas  sobre Meio Ambiente  e  Desenvolvimento.  Esta  levou ao

estabelecimento  de  um  conjunto  de  mecanismos  institucionais  internacionais,  a  fim  de

assegurar que os problemas do meio ambiente fossem tratados de maneira mais eficiente.

O primeiro pressuposto estabelece que os problemas ambientais internacionais eram

“anomalias das relações existentes entre política e ciência e da capacidade destas de lidar com

os  problemas  ecológicos”,  como  Redclift  (2002,  p.126)  explicita  em  seu  artigo,  a

“Conferência da Terra, de 1992”, marcou a superação de divisões antigas, especialmente pós-

1945, é  um reconhecimento  da vulnerabilidade  do planeta.  Essas  anomalias  como aborda

Acselrad (2002, p.50) "[...] tratam assim de agir no âmbito da lógica econômica, atribuindo ao

mercado a capacidade institucional de resolver a degradação ambiental,  ‘economizando’ o

meio ambiente e abrindo mercados para novas tecnologias ditas limpas." Para cada grupo de

indivíduos  da  malha  social:  economistas,  políticos,  ambientalistas,  o  discurso  da

sustentabilidade  vai  se moldar  de formas diferentes  e  reflete  seus diferentes  interesses.  O

discurso do desenvolvimento sustentável ganha forma.

A Conferência da Terra pôde reunir as várias problemáticas existentes e propor um

debate inclusivo onde os aspectos nocivos ao cumprimento das metas ali estabelecidas foram

expostos, mostrando o difícil equilíbrio entre sustentabilidade e os desafios ambientais.



Muitos  desses  grupos,  liderados  pelas  ONG’s  (sem nem sempre conseguir),  têm
tentado se distanciar  dos efeitos  das  políticas  neoliberais,  promovendo visões  da
sustentabilidade mais inclusivas, capazes de dar mais atenção à equidade, à justiça
social e ao fortalecimento das comunidades. (REDCLIFT, 2002, p.135)

O discurso do desenvolvimento sustentável fez com que países em desenvolvimento,

como o nosso, se comprometessem em investir em políticas baseadas no tratamento das águas

potáveis, visando: preservação ambiental, redução das inundações e melhoria da qualidade de

vida das populações que moram nas proximidades dos rios. Segundo Tucci (2008, p.101): “O

Brasil infelizmente está ainda na fase higienista em razão de falta de tratamento de esgoto,

transferência de inundação na drenagem e falta de controle dos resíduos sólidos.” A presente

existência de conflitos ecológicos e da desigualdade social,  evidentemente exposta quando

tratamos  das  vulnerabilidades  em  que  populações  estão  inseridas  no  contexto  das  zonas

urbanas dada a exposição a degradação ambiental que são obrigadas a vivenciar em seu dia a

dia, evidencia injustiças nas condições de acesso a meios de viver mais dignos.

No  município  de  Camaçari,  essa  problemática  está  atrelada  ao  processo  de

urbanização  acelerada,  causada  pela  implantação  do  Polo  Petroquímico,  que  impactou

negativamente  o  rio  Camaçari,  devido  às  ocupações  irregulares  de  suas  margens  por

moradias, gerando a contaminação dos corpos hídricos por resíduos domésticos e industriais.

Esse modelo de cidade,  marcado por uma população composta de imigrantes sazonais em

busca  de  emprego,  faz  de  Camaçari  uma  cidade  que  sofre  pela  falta  de  educação  para

manutenção e conservação tanto do meio ambiente, como para vivenciar o bem-estar coletivo

na cidade.

Nesse contexto, o rio Camaçari, atualmente, apresenta condições de elevada poluição

de suas águas devido ao lançamento de esgoto bruto sem tratamento prévio, disposição a céu

aberto de lixo doméstico e outros resíduos de origem industrial despejados em suas águas. A

poluição  indiscriminada  torna  o cheiro ambiente  ao seu entorno desagradável.  A obra  de

Urbanização  Integrada  do  rio  Camaçari  pretende  seguir  a  premissa  que  rege  o

desenvolvimento sustentável que tem como objetivo: 

[...] de melhorar a qualidade de vida da população e a conservação ambiental. É
também essencialmente integrador na medida em que a qualidade de vida somente é
possível  com um ambiente conservado que atenda às necessidades da população,
garantindo harmonia do homem e da natureza. (TUCCI, 2008, p.97)

Nessa perspectiva, o projeto de requalificação ambiental proposto pelo Programa de

Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), que foi base para a proposição da revitalização do Rio



Camaçari, incorpora ações de infraestrutura social e urbana — para enfrentar os problemas

das grandes cidades brasileiras que compreendem, entre outras ações, saneamento ambiental,

drenagem e contenção de encostas. 

Para  executar  as  obras,  a  União,  por  intermédio  do  Ministério  das  Cidades
(MCidades),  representado  pela  Caixa  Econômica  Federal  (CEF),  firmou  com  a
Prefeitura  Municipal  de  Camaçari,  em  31/8/2011,  o  Termo  de  Compromisso
0350977-09/2011, cujo objeto é a execução de "Saneamento Integrado da Bacia do
Rio Camaçari e seus afluentes, com esgotamento sanitário, abastecimento de água,
reurbanização  das  margens,  serviços  de  micro  e  macro  drenagem,  proteção  de
encostas, iluminação pública, recuperação ambiental e educação ambiental. (TCU,
2012, p.7)

Assim, a preocupação da Administração Pública voltada para a adoção de critérios

ambientais  corretos  e  de  práticas  sustentáveis  nas  suas  políticas  públicas  foram  sendo

implementadas  gradualmente.  A  gestão  municipal  de  Camaçari,  em  2011,  implantou  o

programa de Revitalização do Rio Camaçari, após a prefeitura ter seu projeto selecionado no

programa  PAC 2  dentro  dos  eixos  Cidade  Melhor  e  Comunidade  Cidadã,  referentes  ao

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC):

[...] criado no início de 2007, pretende, baseado na convicção de que o investimento
público  pode  ser  um  indutor  do  investimento  privado,  empregar  estes  recursos
provenientes das diversas esferas  do governo federal,  estatais federais e do setor
privado,  implementar  obras  ligadas  a  saneamento,  revitalização  de  bacias
hidrográficas, esgotamento sanitário, urbanização de favelas e de habitação. (PAC,
2007).

No caso do rio Camaçari, a obra de intervenção do PAC, há 10 anos do seu início,

pretende diminuir o risco de enchentes no município, problema recorrente e antigo. Além de

fornecer um ambiente de convivência social a população com áreas de lazer e interação:

A iniciativa prevê a implantação de 100 mil metros quadrados de pavimentação,
passeios e novas vias, 1.183 equipamentos urbanos e de lazer (parques infantil e de
ginástica,  quiosques de  convivência  e  comerciais),  457.780 metros  quadrados  de
recuperação  ambiental  e  446.805  metros  quadrados  de  contenção,  proteção  e
estabilização do solo. (CAMAÇARI, 2011). 

Em épocas remotas, antes do forte crescimento urbano da cidade após a criação do

Polo Petroquímico, o Rio Camaçari ficou conhecido por ter margens limpas, água cristalina,

peixes  que  nadavam livremente  e  chamavam  a  atenção  da  população  que  frequentava  o

ambiente com ar puro e agradável. Como lembra Parente (apud, SOMMER, 2013, p.44): 

[...] devido à grande beleza local e a quantidade de água o município atraia pessoas
que passavam de trem e ficavam sabendo da fama das águas medicinais,  com a



descoberta  dessa  fonte  vital,  Camaçari  passou  a  ser  conhecida  como  Estação
Hidromineral de Veraneio.

Muitos moradores desconhecem a sua importância e história. A sua revitalização vai

além da questão ambiental,  pois reafirma a identidade  do município para além da cidade

industrial temos uma biodiversidade ecossistêmica composta de: Bacias Hidrográficas (rios

Joanes,  Jacuípe  e  Pojuca),  de  água  subterrânea  (aquífero  São Sebastião),  Lagoas,  Dunas,

Manguezais,  Restinga,  Mata  Ciliar  e  Mata  Atlântica,  além  de  ser  banhado  pelo  Oceano

Atlântico. Sendo uma verdadeira cidade das águas.

4. SUSTENTABILIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMA PDDU EM 

CAMAÇARI

A  implantação  do  programa  de  revitalização  surge  como  resposta  a  uma  antiga

demanda que o município de Camaçari, em sua Lei orgânica de 2008, já vinha construindo:

políticas  públicas  implicando  necessidade  de mudanças  de estratégias,  formas  de destinar

recursos  públicos,  estrutura  organizacional  e  burocrática  que  implantassem  obras  de

saneamento para promoção da prevenção a saúde e qualidade de vida das populações que

vieram a morar próximo às margens do rio. Constatou-se a existência da relação intrínseca

interdependente  entre  os  recursos  hídricos,  impactos  ambientais  e  necessidades  humanas,

principalmente na questão da saúde pública, a poluição das águas é um assunto que precisa de

destaque no debate por soluções quanto a sua degradação antrópica. Sabendo disso, o PDDU

em  seu  artigo  11,  define  as  diretrizes  estruturantes  prioritárias  para  o  desenvolvimento

municipal,  destacando-se: “XXXI. Recuperação ambiental  do rio Camaçari,  como parte de

um amplo projeto que contemple o saneamento e a qualificação paisagística e de lazer da

Sede;” (CAMAÇARI PERFIL E DIAGNÓSTICO, 2015). 

Ciente  do  conteúdo  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  de  Camaçari  -

PDDU, o mesmo propõe melhorias e soluções para o progresso das atividades executadas no

âmbito do abastecimento de água. Através de leis estabelece as bases normativas para a ação

do Poder Público no controle e ordenamento do uso e ocupação do solo e no manejo dos

recursos naturais, visando à preservação, conservação, defesa e recuperação do meio ambiente

natural e artificial do Município. A importância do PDDU na questão do planejamento das

ações pela Lei de Saneamento é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, a regulação, a

fiscalização do abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas

pluviais urbanas, sobretudo pelo fato de até o momento o município não possuir um Plano



Municipal de Saneamento Básico vigente para nortear as ações de saneamento básico. Fato

que aumenta a problemática na questão da manutenção da qualidade das águas no município.

5. ALGUMAS CARACTERIZAÇÕES HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS DE 

CAMAÇARI

A cidade de Camaçari, na Bahia, fica a apenas 52,7 km da capital baiana Salvador, com

uma população 242.970 mil pessoas (IBGE/2010), 785,335 km² de superfície territorial,  é

banhada por bacias hidrográficas importantes. Quatro rios cortam o município são eles: o Rio

Camaçari, o rio Joanes, o rio Jacuípe e o rio Pojuca. Conforme figura abaixo:

Figura 1: Localização do município de Camaçari

Fonte: IBGE (https://www.ibge.gov.br/)

Característica que cidade de Camaçari apresenta desde época anterior a implantação

do Pólo petroquímico, a migração pendular para a cidade aparece desde o século XVII quando

a ainda era denominada Vila de Camaçari, sendo uma importante rota de passagem para o

comércio agropecuário, compreendendo duas estradas economicamente significativas para a

região: a Estrada Real, que levava a Juazeiro; e um trecho que articula Salvador através da

Estrada das Boiadas. Esta estrada possibilitou o transporte de gado do Sertão para a Feira do



Capuame  que  fez  da  proximidade  com  a  Vila  Camaçari  rota  de  ocupação  populacional

crescente e adensada (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2013, p.8). Com a implantação

em definitivo do polo petroquímico nos anos de 1970, a imigração pela busca de emprego e

oportunidades fixas ou temporárias, produz impactos socioambientais nas políticas públicas

municipais. 

A bacia hidrográfica do Rio Camaçari sofreu uma grande intervenção, nos primeiros
anos,  após  a  implantação  do  Polo  Petroquímico,  pois  existiam  muitos  terrenos
desabitados, em lugares que antes serviam para depositar as águas de chuvas. Os
mesmos  tiveram  que  dar  lugar  para  construção  de  bairros,  nos  quais  foram
construídos ruas, calçadas, praças e residências, diminuindo, assim, o percentual de
infiltração do solo. (OLIVEIRA, 2018, p. 11). 

O projeto  da  Prefeitura  Municipal  de  revitalizar  o  Rio Camaçari,  que se  encontra

atualmente poluído,  objeto de interesse deste trabalho,  é  afluente da margem esquerda da

bacia do Rio Joanes, um dos mananciais hídricos responsáveis pelo abastecimento da cidade

de Salvador.  O Rio Camaçari  possui 12 km de extensão, sendo que mais da metade dela

percorre a malha urbana da sede municipal. O Rio Camaçari nasce no anel florestal do Pólo

Petroquímico  e  deságua  no  Rio  Joanes.  E  possui  cerca  de  2,67  milhões  de  m²  de  área.

Segundo Informações disponibilizadas pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

da  Bahia  (INEMA)  o  Rio  Camaçari  compõem,  a  bacia  que  o  CBH  (comitê  de  bacias

hidrográficas) do Recôncavo Norte e Inhambupe são formados por 29 Municípios, tem uma

área  de 18,015 km²,  com população de 3.742.632 habitantes.  Os principais  rios  são:  Rio

Subaúma, Rio Catu, Rio Sauipe, Rio Pojuca, Rio Jacuípe, Rio Joanes, Rio Subaé, Rio Açu, e

dos  Rios  secundários  da Baía  de Todos os  Santos  (BTS) e  do Rio  Inhambupe (INEMA,

2016).

No município de Camaçari, ocorre uma diversidade hidrogeológica importante. Nesse

contexto  de  particular  diversidade  do  município  encontra-se  no  contexto  de  bacias

hidrográficas inserido na Bacia do Recôncavo.  Esta bacia está inserida no Cráton do São

Francisco,  ocupando  uma área  de  aproximadamente  11.500 KM².  É  limitada  a  norte  e  a

noroeste, pelo alto do Aporá; a sul, pelo sistema de falhas da Barra; a oeste, pela falha de

Maragogipe;  e,  a  leste,  pelo  sistema  de  falhas  de  Salvador  (SILVA,  apud  PLANO

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, 2016, p. 29)



Figura 2: Mapa da localização destacando a Bacia do Recôncavo

Fonte: Silva (apud PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CAMAÇARI/BA, 2016)

O município  de Camaçari  foi  escolhido para  a  implantação  do Pólo  Petroquímico

devido à disponibilidade hídrica da área que conta com a presença de extensos aquíferos da

bacia do Recôncavo. Este é caracterizado como o mais importante sistema hidrogeológico e

um dos maiores da Bahia. Devido a seu grande volume, qualidade hidroquímica e importância

econômica,  este  é  composto  das  formações  São Sebastião,  Marizal  e  Barreiras.  (PLANO

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, 2016, p.103)

As  rochas  das  formações  São  Sebastião  e  Marizal  desenvolveram  duas  das  mais

importantes bacias hidrográficas da Região Metropolitana de Salvador, a bacia do rio Joanes e

Jacuípe,  além  da  proximidade  com  a  Bacia  do  Pojuca.  Com  relação  aos  mananciais

subterrâneos, o aquífero Recôncavo, utilizado para captação de águas pela Embasa para suprir

parte da demanda do Polo Industrial, além de suprir sistemas particulares, é o manancial que



representa  maior  potencial  de  atender  as  demandas  do  município  de  Camaçari  (PLANO

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, 2016, p.98).

Figura 3: Principais bacias hidrográficas da Região Metropolitana de Salvador

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2013.

6. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA 

OCUPAÇÃO DO SOLO E USO DE MANANCIAIS HÍDRICOS

No que diz respeito aos aspectos ambientais, o Município de Camaçari é estratégico do

ponto de vista regional por abrigar em seu território uma grande diversidade nos seus recursos



naturais, tanto no uso e ocupação do solo.  As medidas de proteção ambiental têm um papel

relevante na proteção dos ecossistemas, uma vez que o aquífero que banha a região, além das

finalidades  de  abastecimento  hídrico  enfrenta  uma  sobrecarga  em  sua  utilização.  

Segundo Sobral, a cidade possui um conjunto de leis que são instrumentos de gestão e

planejamento dessas unidades territoriais estratégicas que servem para a conservação do meio

ambiente: 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC - define critérios para
delimitação e elaboração dos planos de manejo das Áreas de Proteção Ambiental –
APA -, através da Lei Federal No. 9.985 de 2000. A gestão democrática das cidades
é preconizada pela Lei Federal No. 10.257 de 2001, conhecida como o Estatuto da
Cidade, e cumpre seu papel no resgate da função social da cidade. (2008, p.51)

Dentro dessa perspectiva a cidade de Camaçari possui duas categorias de Unidades de

Conservação, a Área de Proteção Ambiental (APA) e o Parque. Além do Cinturão Verde do

Complexo Petroquímico de Camaçari. O zoneamento ecológico e econômico é integrado por

3 Áreas de Proteção Ambiental - APA's: APA Joanes - Ipitanga; APA do Rio Capivara; APA

Lagoas de Guarajuba.  A criação da APA Joanes Ipitanga  que integra oito  (8) municípios

sendo estes: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, São Francisco do Conde, São Sebastião do

Passé, Dias D'Ávila, Simões Filho e Vera Cruz, abrangem uma área total de 64.463 ha. Sua

criação data de 1999, pelo Decreto Estadual nº 7.596, e é de fundamental importância para

proteção dos mananciais dos Rios Joanes e Ipitanga, que servem para o abastecimento de água

da Região Metropolitana de Salvador. (CAMAÇARI, 2005, p.11). O Rio Camaçari pertence à

APA do Rio Joanes-Ipitanga.



Figura 4: áreas de preservação ambiental de Camaçari

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI (apud PLANO MUNICIPAL DE

SANEAMENTO BÁSICO DE CAMAÇARI/BA, 2016)

 As áreas de proteção permanentes referentes aos cursos hídricos localizados na sede

municipal não têm sido preservadas dentro das suas áreas urbanas. Somente umas partes das

nascentes  localizadas  fora  do  perímetro  urbano  ainda  possuem  as  suas  matas  ciliares

preservadas e com isso preservam melhor qualidade de suas águas superficiais. 

Essas  áreas  estão  seriamente  degradadas  pela  implementação  da  infraestrutura
urbana que compõe a cidade,  sendo de difícil  gestão o processo  de recuperação
dessas matas ciliares, sobretudo pela presença de edificações e habitações em geral
nas margens dos córregos e riachos. (CAMAÇARI, 2015, p.111)



Dificultando assim a preservação da mata ciliar nos trechos que estão dentro da cidade

e que são indispensáveis para a saúde do rio.

7. RIO CAMAÇARI, PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, USO E CONDIÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS

O  Rio  Camaçari  possui  características  comuns  a  maioria  dos  rios  das  cidades

brasileiras  no que se refere à  sua atual  situação:  poluição e degradação físicas.  O rio  foi

testemunha  dos  vários  momentos  históricos  que  o  município  passou e  dos  vários  usos  e

costumes que o seu curso enfrentou: de um local de lazer, de águas límpidas e cristalinas,

local de pesca, de uma vegetação exuberante e aconchegante, a total poluição do seu curso

d’água.  No que  se refere  às  leis  de  preservação do meio  ambiente,  somos um país  bem

contemplado. A questão maior é que o progresso chegou e as mudanças na utilização da água

doces, tida como bem da humanidade, dentro do sistema capitalista a coloca como recurso e

assim sendo,  precisa  de  um controle  e  gestão  eficientes  para  que  sirva  a  maior  parte  da

população que dela dependem como bem diz  Harvey (2012; 2014) em seu ensaio Cidades

Rebeldes quando reflete sobre nossa relação atual com o meio urbano suplantou a necessidade

de maior cuidado com seu o desenvolvimento sustentável: 

A  cidade  tradicional  foi  morta  pelo  desenvolvimento  capitalista  descontrolado,
vitimada por sua interminável necessidade de dispor da acumulação desenfreada de
capital capaz de financiar a expansão interminável e desordenada do crescimento
urbano,  sejam  quais  forem  suas  consequências  sociais,  ambientais  e  políticas.
(HARVEY, 2014, p. 20).

Sendo assim, a cidade de Camaçari sofre com a utilização indiscriminada da água. O

que contradiz o fato de ser uma cidade planejada, pois a cidade de Camaçari foi projetada para

ter seus recursos hídricos preservados. O plano diretor do Polo Petroquímico de Camaçari

monitora periodicamente o efeito da sua implantação na cidade, que trouxe um crescimento

acelerado  da  população  entre  a  década  de  1970  e  o  ano  2010.  A cidade  apresentou  um

aumento populacional  de 710,6% nesse período  (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA,

2013, p.59). 

O crescimento acarretado pela migração de pessoas em busca de emprego no pólo

petroquímico causou desequilíbrio na absorção dessa população operária, o que enfraqueceu a

valorização do espaço urbano de Camaçari, refletindo de forma negativa no desenvolvimento

de fundamentos de urbanidade, no aparelhamento e desenvolvimento social dessas cidades



que  em  menos  de  20  anos,  desconfigurou  toda  a  estrutura  planejada  no  plano  diretor.

(CAMAÇARI, 2005).  

O  Plano  Diretor  elaborado  em  1974  orientou  também,  a  ocupação  do  espaço  no

entorno do Rio Camaçari que nasce no anel florestal do Polo Petroquímico e deságua no Rio

Joanes.  A  criação  das  Zonas  de  Proteção  Ambiental  foi  necessária,  devido  a  áreas

comportarem uma relevante função ambiental. Porém, após longos anos, já não contempla em

sua totalidade  as demandas do atual  cenário de desenvolvimento  sustentável  dado ao uso

excessivo da água pelas fábricas ali instaladas. Outra problemática na utilização das águas no

município tem relação com a desestruturação na ocupação desse território que promoveu na

cidade o surgimento de diversas ocupações espontâneas, de baixo padrão urbanístico e sem

infraestrutura  adequada.  A  ocupação  desorganizada  ocorrida  ao  longo  do  tempo  pelas

populações que imigraram para o município demonstra, que apesar de todo aparato legal com

a preservação ambiental, os poderes públicos ainda negligenciam o seu papel fiscalizador da

preservação das águas do município. 

Depois de apresentar o processo historiográfico das leis ambientais e fundamentação

teórica quanto às políticas de desenvolvimento sustentável, apresento fotografias tiradas ao

longo do tempo que demonstram o Rio Camaçari em seu aspecto físico, anterior e atualmente,

ratifico que os problemas que aparecem nos registros,  são da região da ponte da Av. rio

Camaçari, que demonstra a relação direta como o avanço da urbanização, o uso e ocupação

solo culminaram com a degradação do Rio Camaçari. 

O lançamento  de  esgotos  domésticos  sem tratamento  prévio (esgotos  “in  natura”);

disposição a céu aberto de lixo doméstico e outros resíduos de origem industrial; contribuem

no alagamento  de áreas  que antes  não eram inundáveis.  “Acresce-se ainda o fato  de que

intervenções  emergenciais  e  pontuais,  alterando  o  sistema  de  drenagem,  quer  seja  por

canalizações, retificações, dentre outros, somente adiam problemas maiores que já começam a

ser sentidos no município como os transbordamentos e alagamentos de vias anualmente nos

períodos chuvosos.” (PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

SÓLIDOS, 2015, p.267)

Fotografia 1: Rio Camaçari



Fonte: Arquivo pessoal. Abril, 2010

O registro feito no ano de 2010 na foto acima demonstra o que ocorre ao rio Camaçari,

nos  meses  do  ano  compreendidos  entre  abril  e  maio,  quando  o  município  apresenta

precipitações abundantes representando média de mais de 200 mm - sendo maio o mês com

maior incidência de chuvas 286 mm (Embrapa, 2014). Portanto a drenagem das águas das

chuvas precisa ser tratada de forma eficiente,  pois, no período de chuvas intensas, grande

parte do lixo material sólido é carregada para o curso do Rio Camaçari, causando entupimento

das galerias pluviais, alagando ruas. As águas adentram as residências dessas pessoas que

moram em suas margens afetando a qualidade de vida delas que sofrem com a exposição a

essas  águas  poluídas  podendo  causar  transtornos  à  saúde  das  mesmas  nesse  período.  

Em época de chuvas, o escoamento pelo sistema de drenagem dessas águas, ocorre
em concomitância com as águas do esgotamento sanitário das casas, o que causa a
contaminação  dos rios,  lagos e praias.  Quando o inverso acontece,  utilização  do
sistema de esgotamento para drenagem ocasiona o retorno de efluentes para casas,
extravasamento  de  elevatórias,  fato  muito  comum  o  ocorrido  no  município.
(CAMAÇARI, 2015)

É possível  encontrar  em alguns  trechos  do  rio  restos  de  materiais  de  construção,

móveis,  eletrodomésticos,  enfim,  materiais  descartados  o  que  torna  a  margem do rio  um

verdadeiro lixão  a  céu aberto.  São perceptíveis  as  más condições  das águas  pelo aspecto

visual do mesmo, além do cheiro característico ruim.



Fotografia 2: Rio Camaçari

Fonte: Jornal Atarde, novembro, 2017

Nesta fotografia retirada do jornal Atarde, é possível observar moradias ao longo do

curso do rio Camaçari, irregulares, a falta de saneamento básico é evidente e o lançamento de

esgoto e detritos sólidos são realizados diretamente no rio Camaçari. Este trecho está situado

no Bairro Jardim Brasília, mostra que o bairro irregularmente ocupou as proximidades do rio

e as moradias que lá foram construídas através do assoreamento, poluem demasiadamente

com o descarte dos mais diversos tipos de dejetos sólidos colocados pelos moradores



Fotografia 3: construções irregulares ao longo do rio Camaçari

Fonte: SANTOS, Jr. (2019)

 Ainda no mesmo trecho do lado direito da ponte que liga a AV. Rio Camaçari  no

bairro  dos  46  e  PHOC I,  seguindo  o  curso  do  Rio  Camaçari,  onde  as  casas  continuam

margeando e poluindo diretamente  o rio,  restos  de material  de construção,  a  vegetação e

assoreamento são notáveis. Apesar de praticamente toda a sede do município, já ter rede de

abastecimento  de  água,  operada  pela  Embasa,  o  Programa  Municipal  de  Urbanização

Integrada  na  Bacia  do  Rio  Camaçari,  juntamente  com  a  Embasa  está  implantando  no

município,  o  Sistema de  esgotamento  sanitário  que fará  a  coleta  dos  esgotos  domésticos,



através de redes coletoras em todo o perímetro urbano na sede, com interligações nos diversos

domicílios, totalizando 100% de cobertura na sede. O esgoto coletado será lançado na Central

de Tratamento de Efluentes Líquidos - Cetrel através de equipamentos de recalque e estações

elevatórias (CAMAÇARI, 2015).

Ou seja, o município não é contemplado em sua totalidade com o saneamento básico.

Enquanto o IBGE (2010) divulga em pesquisa que 93,4 % do total de domicílios são atendidos

pela rede de abastecimento da Embasa, o sistema nacional SNIS refere-se a 89,3% do total dos

habitantes.   As  obras  de  revitalização  seguem  com  a  promessa  de  concretização  da

implantação do sistema de saneamento básico no município.

Fotografia 4: casas margeando o rio Camaçari

Fonte: Ascom Camaçari, 2019

No mesmo trecho das fotografias 1 e 2 após limpeza e drenagem do curso do Rio, o

local passou por serviços de desassoreamento (limpeza e remoção de areia, sedimentos ou

outros  detritos  acumulados  no  fundo  de  rios  e  córregos)  e  retirada  do  lixo  depositado

irregularmente. “A ação de limpeza ainda contou com capinação, destocamento (limpeza de

solo através da retirada dos tocos ou restos de árvores), escavação e remoção de resíduos, a

fim de permitir o escoamento das águas pluviais” (ASCOM CAMAÇARI, 2019).

É importante salientar que o descarte regular do lixo, que não deve ser feito nas ruas

ou margens próximas ao Rio, já facilitaria a sua recuperação, fato que ainda precisa de uma



conscientização educacional da população para juntamente com o poder público manter as

margens do rio limpo. O lixo entope os canais e atrapalha o escoamento da água, o que causa

pontos de alagamentos, principalmente nos períodos de chuvas intensas, como retratado na

Fotografia 1. A obra de Revitalização se arrasta ao longo dos anos, enquanto as problemáticas

estruturantes  permaneceram  presentes  ao  longo  da  sua  execução  e  acabam  parcialmente

minimizadas. Há um longo caminho nesses 12 km do Rio Camaçari para que ele possa voltar

a respirar.

8. PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO RIO CAMAÇARI  

Refletir  sobre  o  modelo  de  cidade  construído  dentro  da  perspectiva  capitalista

demonstra a mudança do homem em relação a ela e a apropriação da natureza. Segundo o

projeto  apresentado  pela  empresa  Hydros  Engenharia  e  planejamento  à  época,  2013,  a

revitalização  do  Rio  Camaçari  além  da  requalificação  ambiental  e  obras  de  saneamento

básico,  representa  um novo modelo  de  cidade  padronizado  urbanisticamente,  visualmente

limpo,  onde  os  elementos  naturais  serão  retirados  ou  reconfigurados  para  fazer  parte  do

modelo  do  projeto  de  cidade  artificializado,  como  bem  explicita  (HENRIQUE,  2009;

GARCIAS e AFONSO, 2013) 

Ainda conforme Henrique: 

A natureza, metáfora ou metonímia, que já havia sido reificada e incorporada à vida
social, ao longo da história do homem, é apropriada e até mesmo produzida, com o
objetivo  de  valorização  monetária  de  objetos/mercadorias  nos  mais  variados
segmentos da produção e dos serviços. (2009, p. 17).

A imagem que trago, a seguir, ilustra a ideia central da obra de revitalização do Rio

Camaçari.  No  trecho  que  compreende  as  avenidas  28  de  setembro,  Manoel  Mercês  e

Tupinambás indo até o Horto Florestal. Nesta visão provisória efetuada pelo projeto, percebe-

se uma readequação paisagística e implantação de dispositivos de passagem e deslocamento

de pessoas, praças, quiosques, etc. A readequação paisagística para além da preservação traz

um modelo de cidade que assim como o meio natural torna-se recurso e mercadoria a ser

vendido para consumo. “No mundo contemporâneo, a natureza produzida pode se tornar uma

ficção ou uma “mentira”, sem vínculos com uma identidade geográfica local” (HENRIQUE,

2009, p.19).



Fotografia 5: Ideia central da obra de revitalização do Rio Camaçari

Fonte: Hydros Engenharia e Planejamento LTDA, 2013.

A obra foi entregue no ano de 2014, nela,  seis quilômetros de novas avenidas foram

construídas  perfazendo  seis  quilômetros  de  extensão,  “ampliação  das  opções  de  lazer,

melhoria  do  trânsito,  embelezamento  da  cidade,  reurbanização  e  organização  do  espaço

público,  além  da  revitalização  de  áreas  verdes,  como  o  Horto  Florestal  e  o  Morro  da

Manteiga” (CAMAÇARI, 2014), quadra poliesportiva, campos de futebol e academia a céu

aberto. As fotos que seguem mostram como foi entregue o trecho da Praça da Simpatia. Em

relação ao problema recorrente de alagamentos decorrente das chuvas no centro da cidade,

estes foram amenizados. 



Fotografia 6: trecho referente à obra da revitalização do Rio Camaçari onde encontra-se a Praça da

Simpatia

Fonte: Agnaldo Silva, 2014

O centro da cidade foi o início do Projeto de Urbanização Integrada da Bacia do Rio

Camaçari, onde sua conclusão impactou visualmente o local. Apesar de o projeto propor a

recuperação natural das nascentes dos riachos e do rio, além da preservação dos afluentes,

muitas  delas  sofreram  soterramento,  tiveram  sua  mata  ciliar  removida,  sofrendo

requalificação paisagística onde componentes novos, (plantas não nativas) são colocados no

local para tentar sanar a devastação de todo um ecossistema. 

Fotografia 7: Trecho referente à obra da revitalização do Rio Camaçari. Ao fundo, o horto florestal

Fonte: Agnaldo Silva, 2014 



Fato observado também com a construção das avenidas, foi o estreitamento do curso

do rio Camaçari. O Horto Florestal do município sofreu com a derrubada de 95 das suas 230

árvores para a construção das avenidas e equipamentos públicos de lazer.  Pelo projeto de

revitalização e urbanização do Rio Camaçari, um corte de aproximadamente 10 mil metros

quadrados de  sua  área  total  de  40  mil  metros  quadrados  o  Horto  viu  seus  limites  serem

reduzidos nas últimas 3 décadas, com a construção de casas e equipamentos públicos em suas

proximidades. O projeto do antigo Parque Central, criado na década de 1970 para preservar as

matas ciliares do rio Camaçari, já não corresponde à realidade da área que foi sendo ocupada

para construção do Colégio Maria José de Matos, o conjunto de quadras e estacionamento da

Rua do Telégrafo, a vizinha Casa da Criança e do Adolescente e o Clube Arsenal, formam a

lista de ocupantes da antiga área do horto localizado na margem esquerda do rio. 

Nem tudo é seguido à risca como o projeto deveria ser o município assim como ocorre

pelo  país,  infelizmente,  ainda  está  na  fase  higienista  em razão  de  falta  de  tratamento  de

esgoto, transferência de inundação na drenagem e falta de controle dos resíduos sólidos. 

Na maioria das cidades, apesar do apelo estético e econômico sobre a presença da
Natureza, constata-se que apenas alguns elementos naturais são valorizados, como a
vegetação  (transformado  em área  verde).  Ainda  assistimos  a  grandes  obras  que
aterram ou canalizam córregos e rios. (HENRIQUE, 2009, p.22). 

A tendência à artificialização das áreas naturais é um caminho sem volta, é preciso que

reforcemos a importância do cumprimento das adequações do projeto visando a manutenção

da recuperação do Rio Camaçari.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no que foi apresentado neste trabalho percorri historicamente as mudanças

de paradigma com as questões ambientais e a ascensão do discurso de sustentabilidade, na

luta  pela  conscientização  da  importância  da  preservação  dos  recursos  naturais,

principalmente, das águas. Essa busca perpassou por vários momentos, ao longo dos vários

encontros e conferências internacionais, cujas conversas sobre o panorama das águas e sua

utilização indiscriminada nos pressionaram a uma modificação na forma de gerir um bem tão

caro à nossa sociedade.



As políticas públicas de saneamento no Brasil vêm experimentando um novo ciclo de

investimentos. Através do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Saneamento

Ambiental  houve  um  maior  direcionamento  às  ações  governamentais  direcionadas  à

implementação de obras de saneamento e preservação de áreas ambientais.

O Programa Municipal de Urbanização Integrada da Bacia do Rio Camaçari interveio

urbanisticamente,  promovendo  obras  de  saneamento  integrado  como  recuperação  e

revitalização da área urbana do rio que passa pela Sede do município de Camaçari, melhora

do sistema viário e da mobilidade urbana, instalações de unidades hidráulico-sanitárias. 

As obras objetivam a recuperação e revitalização do meio ambiente da cidade. Há um

longo caminho até a finalização e concretização do projeto. Mas ao fazê-lo, demonstra que o

caminho para  a  recuperação  do rio  já  foi  iniciado  e  que  as  poucas  mudanças  vão sendo

observadas. Em comparativo com fotos de anos passados, o Rio Camaçari vem apresentando

melhora no que diz respeito ao problema de alagamento frequente, quanto ao aspecto visual e

físico e a necessidade de uma contínua manutenção e limpeza do mesmo. Faz-se necessário

também, para que a obra atual preserve e melhore as condições para a recuperação do rio

Camaçari  fomentar  estudos  sobre  ele  incentivando  os  agentes  públicos  e  privados  na

utilização desses dados coletados ao longo dos anos para que através dessas informações,

auxiliem  no  planejamento  e  a  tomada  de  decisões  para  realização  de  suas  ações  que

favoreçam a sua completa recuperação. 

As cidades urbanas precisam ser pensadas e geridas pela e para a coletividade, através

de  ações  que  foquem  na  educação  ambiental  e  na  participação  da  sociedade  civil  na

construção de políticas que busquem melhoria nas condições de vida da comunidade e que

levem em consideração sua memória e identidade.
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