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Introdução

A  controvérsia  gerada  recentemente  com  o  início  das  obras  do  projeto  de
macrodrenagem dos Rios Jaguaribe e Mangabeira traz mais uma vez à tona a discussão
sobre  a  gestão  dos  rios  urbanos  em  Salvador.  Serão  gastos  R$  273,9  milhões2

principalmente para revestir de concreto parte das margens de 10.1353 metros desses
rios sob a alegação de que isso resolverá os problemas de inundação causados pelas
chuvas no Bairro da Paz, Piatã, Alto do Coqueirinho e Itapuã4. As características desse
empreendimento específico exemplificam falhas mais gerais da gestão de rios urbanos na
cidade  de  Salvador,  que  incluem:  (a)  falhas  nos  procedimentos  de  regularização
ambiental; (b) opção por estratégias de gestão que chancelam a transformação de rios
urbanos  em  canais  de  esgoto  sem  resolver  o  problema  das  enchentes;  (c)  falta  de
discussão sobre a relação entre custo da obra e benefícios sociais; e (d) ausência de
participação popular na definição dos valores sociais a serem garantidos pelas obras. A
recorrência dessas falhas está transformando Salvador em uma cidade sem rios, com
prejuízos concretos ao bem-estar da população e à economia da cidade. 

Na seção Síntese apresentamos brevemente cada uma dessas falhas e o que, em
nossa percepção, elas dizem sobre a gestão de rios urbanos em Salvador.  Na seção
Detalhamento desenvolvemos mais extensamente cada um dos argumentos.

Síntese

(a) Falhas nos procedimentos de regularização ambiental:

Três  ações  civis  públicas  em  trâmite  no  Poder  Judiciário  levantaram  diversas
irregularidades  no  processo  de  regularização  ambiental  da  obra,  como a  violação  do
Estatuto  das  Cidades  –  Lei  Federal  n°  10.257/2001  e  do  Plano  Diretor  de
Desenvolvimento  Urbano  (PDDU)  de  Salvador  –  Lei  Municipal  n°  9.069/2016;  a

1 Uma primeira versão desse documento foi produzida durante as atividades de duas disciplinas do Curso de Mestrado Profissional em Ecologia
Aplicada à Gestão Ambiental da Universidade Federal da Bahia, realizados no segundo semestre letivo de 2017 com a tutoria dos Professores
Pedro Luís Bernardo da Rocha e Charbel Niño El-Hani e do doutorando Leonardo Palloni Accetti Resende.

2 Valor divulgado na placa de publicidade do empreendimento, localizada no canteiro de obras.

3 Valor obtido a partir do somatório das extensões autorizadas pelas respectivas outorgas para canalização dos Rios Jaguaribe e Mangabeira.

4       https://g1.globo.com/bahia/noticia/obras-de-macrodrenagem-de-r-270-milhoes-em-rios-de-salvador-geram-protesto-de-ambientalistas.ghtml  
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inobservância do processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional
(IPHAN) da área onde o rio Jaguaribe desemboca; a afronta ao princípio da publicidade; a
ausência de consulta ao Comitê de Bacia Hidrográfica; a ausência de controle social etc.
Além dessas,  apontamos aqui  outras irregularidades:  (a)  foi  emitida licença ambiental
unificada para o empreendimento, quando o correto seria o processo de licenciamento em
três fases visto que a obra se caracteriza como de médio porte e médio potencial poluidor;
(b) apesar das obrigações previstas pela Instrução Normativa INEMA nº 001 de 12/12/16
para  o  manejo  de  fauna  no  âmbito  do  licenciamento  ambiental, a  obra  não  possui
Autorização para Manejo de Fauna emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Estado da Bahia (INEMA); (c) não há estudo de biomonitoramento prévio à
obra, imprescindível para sustentar a argumentação defendida pelo projeto de que o Rio
Jaguaribe  já  não  apresenta  em toda  a  sua  extensão  as  formas  de  vida  planctônica,
nectônica e bentônica que caracterizam os sistemas límnicos; (d) a outorga que autoriza a
canalização  e  retificação  do  Rio  Jaguaribe,  emitida  por  meio  da  Portaria  INEMA n°
8.531/2014, determina que as obras deveriam ter se iniciado no mais tardar até o dia
05/10/2015 – um ano após a emissão da outorga – o que na prática não ocorreu; (e) a
outorga do Rio Mangabeira encontra-se com o prazo de validade expirado antes mesmo
do início  das obras neste rio.  Tratamos dessas irregularidades abaixo no item (a)  do
Detalhamento e  alertamos  que em um histórico  recente,  quando  o  assunto  é  gestão
pública  dos rios  urbanos de Salvador,  há  situações no mínimo controversas que nos
levam a concluir que o sistema de controle ambiental associado às ações dessa gestão é
falho, gerando prejuízos à sociedade soteropolitana. 

(b) Opção por estratégias de gestão que chancelam a transformação de rios urbanos em
canais de esgoto sem resolver o problema das enchentes:

A justificativa para as obras de canalização e revestimento dos rios Jaguaribe e
Mangabeira repousa principalmente sobre o argumento de que resolverá os problemas de
inundação causados pelas chuvas no Bairro da Paz, Piatã, Alto do Coqueirinho e Itapuã.
Alterações no nível dos rios ocorrem naturalmente em função da variação sazonal da
quantidade de chuvas. Em áreas naturais de floresta – tipo de ecossistema originário em
Salvador – apenas parte da água das chuvas impacta imediatamente o volume da água
dos rios. Isso ocorre porque parte dessa água fica retida na superfície da vegetação e
outra parte se infiltra no solo, que funciona como uma esponja que libera mais lentamente
a água para o leito dos rios. Em ambientes urbanos, a redução dramática da cobertura
vegetal e a impermeabilização do solo contribuem para que praticamente todo o volume
de chuva escorra imediatamente para o sistema de drenagem pluvial e seja transferido
para o leito dos rios. Como a calha dos rios usualmente não possui dimensões adequadas
para dar vazão a toda a água de chuvas intensas, ocorrem enchentes e as áreas mais
baixas  próximas  aos  rios  são  inundadas.  Quando  em  regiões  urbanas  não  há
planejamento e controle adequados da ocupação do solo, as áreas sujeitas a inundações
são ocupadas por moradias e a ocorrência de enchentes resulta em sérios prejuízos.
Intervenções  de  canalização  e  revestimento  procuram  resolver  esse  problema
aumentando  a  capacidade  de  vazão  dos  rios,  ampliando  seu  leito  (o  que  permite  a
recepção de um maior volume de água), tornando-o mais linear e com calha mais lisa (o
que contribui  para aumentar  a velocidade do fluxo da água).  Contudo,  é amplamente
documentado que esse tipo de intervenção não resolve completamente os problemas das
enchentes  eventuais.  Além disso,  ele  gera  problemas  adicionais  ao  suprimir  serviços
ecossistêmicos prestados pelos rios urbanos: prejudica as condições de lazer e uso da
praia e reduz qualidade cênica da cidade, essenciais para a qualidade de vida de sua
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população e para o valor turístico da cidade, além de trazer prejuízos importantes para a
biodiversidade urbana. Intervenções desse tipo, especialmente quando associadas à falta
de investimentos em esgotamento sanitário, acabam por chancelar a transformação de
rios urbanos em esgotos a céu aberto, gerando um ciclo vicioso que remove da população
a  perspectiva  de  que  uma  área  urbana  pode  ter  um  meio  ambiente  acolhedor.
Apresentamos abaixo,  no  item (b)  do  Detalhamento,  um esquema que representa  os
principais  impactos  de  obras  de  canalização  e  revestimento  de  rios  urbanos  sobre
serviços prestados por esses rios para a cidade de Salvador. Apresentamos ainda um
histórico da gestão de rios em Salvador que indica que a canalização, revestimento e
tamponamento  dos  rios  urbanos  vem  sendo  a  única  estratégia  utilizada  pelo  poder
público, que ela não resolve os problemas de enchentes e que vai na contramão das
concepções atuais sobre gestão de rios urbanos no mundo. Concluímos, portanto, que é
urgente  que  essa  estratégia  seja  alterada  e  que  haja  esforços  para  reverter  as
canalizações já realizadas,  sob o risco de se aprofundarem os prejuízos à sociedade
soteropolitana.

(c) Falta de discussão sobre a relação entre custo da obra e benefícios sociais:

O  poder  público  apresentou  à  sociedade  de  Salvador  uma  única  proposta  de
intervenção nos rios Jaguaribe e Mangabeira, a qual concebe como principal problema
associado  a  esses  rios  as  eventuais  enchentes  causadas  em  momentos  de  chuvas
intensas. Para solucionar o problema, contratou uma intervenção com custo global de R$
273,9 milhões,  usado principalmente para revestir  de  concreto  parte  das margens de
10.135 metros desses rios. Contudo, como argumentado no item anterior (b), esse tipo de
intervenção não resolve de modo definitivo o problema das enchentes, não contribui com
o esgotamento sanitário adequado dos efluentes domésticos e traz prejuízos adicionais à
sociedade. Apresentamos aqui uma estimativa de custos que parte de uma concepção
diversa  sobre  o  problema  a  ser  resolvido  por  incorporarmos,  às  preocupações  com
inundações  em  momentos  de  muitas  chuvas,  preocupações  adicionais  sobre  outros
aspectos da qualidade de vida na cidade que figuram nas preocupações da sociedade e
estão associadas aos rios (esgotamento sanitário, qualidade das praias, necessidade de
ampliação de espaços adequados ao lazer, estabelecimento de paisagens amigáveis à
biodiversidade urbana, mobilidade urbana etc.). Assim, apresentamos um orçamento para
uma proposta diferente de formulação e resolução do problema. Ele inclui custos com:
desapropriação e demolição de 1.000 habitações localizadas em áreas de inundação com
a remoção e deposição adequada do entulho; interligação de todos os imóveis da área da
intervenção à rede coletora de esgotos de modo a atender cerca de 96.000 habitantes da
bacia do Rio Jaguaribe que ainda não contam com esse serviço; implantação de bacias
de detenção; restauração florestal de 20 hectares de mata ciliar com espécies nativas;
estabilização de taludes e contenção de erosão ao longo dos rios Jaguaribe e Mangabeira
em toda a área do empreendimento; construção de quatro áreas de lazer e implantação
de 5 km de ciclovias ao longo dos rios. O valor total estimado é de cerca de R$190,0
milhões, bem inferior à obra em curso (conforme discriminado no item  Detalhamento).
Não defendemos que o valor aqui apresentado seja preciso nem que a alternativa aqui
apresentada seja a única possível para resolver o problema conforme formulado acima.
Argumentamos, contudo, que a reflexão sobre diferentes formulações sobre o que vem a
ser o problema a ser enfrentado e a apresentação de diferentes cenários de solução com
os  custos  associados  são  capazes  de  iluminar  o  debate  público  sobre  que  cidade
queremos  e  sobre  as  relações  entre  custo  e  benefício  de  diferentes  propostas  de
intervenção.
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(d) Ausência de participação popular na definição dos valores sociais a serem garantidos
pelas obras:

Desde a década de 1970 a literatura sobre planejamento vem indicando que muitos
dos  problemas  contemporâneos,  inclusive  os  relativos  ao  planejamento  em  centros
urbanos,  suscitam  questões  sobre  equidade  e  são  influenciados  pelo  pluralismo  de
concepções  e  valores  da  sociedade.  Esses  problemas  não  são  “mansos”,  como  os
problemas formulados pela ciência e pela engenharia: são problemas “perversos”5.  Os
problemas perversos são caracterizados pelo fato de que cada uma das diferentes partes
envolvidas em sua formulação tende a formulá-lo de modo distinto. Diferentes setores da
sociedade de Salvador, por exemplo, ao refletir sobre a situação dos rios urbanos podem
formular  que  o  problema  principal  é  o  relativo  às  enchentes,  ou  à  poluição,  ou  à
degradação da vegetação de suas margens. Cada uma dessas formulações se baseia em
uma expectativa diferente sobre como o mundo deveria ser e, portanto, em uma solução
distinta. A formulação, pelo poder público, de uma solução tecnocrática (p.ex., canalização
do rio; restauração ecológica do rio), que não emerja de um processo de compatibilização
das  expectativas  desses  diferentes  setores,  tenderá  a  não  ser  reconhecida  como
adequada pela sociedade, gerando insatisfação. Esse é exatamente o caso das obras em
curso nos rios Jaguaribe e Mangabeira, que representam o padrão de gestão dos rios
urbanos  de  Salvador  adotado  até  o  momento.  É  importante  que  o  Poder  Público
aperfeiçoe seus instrumentos de consulta democrática à população da cidade de modo a
estimular  o  desenvolvimento  de  consensos  e  compromissos  sobre  quais  valores  a
sociedade pretende garantir, dentro dos limites impostos pelas restrições legais vigentes.
Nessas  situações  de  compactuação,  a  engenharia,  a  ecologia,  a  economia  e  outras
disciplinas acadêmicas cumprem o papel importante de bem público ao formular, para
todas as partes interessadas, cenários alternativos de desenvolvimento que explicitem os
potenciais benefícios e custos de diferentes soluções. Nesse sentido, não cumprem o
papel  tecnocrático  de  decidir  pela  sociedade,  mas  sim  o  de  informar  a  decisão
democrática.

Detalhamento

(a) Falhas nos procedimentos de regularização ambiental:

Conforme  já  descrito  na  seção  Síntese deste  documento,  há  uma  série  de
questionamos  legais  sobre  as  obras  de  macrodrenagem  dos  Rios  Jaguaribe  e
Mangabeira. Aqui, daremos ênfase aos aspectos do processo de regularização ambiental
do  empreendimento  que  não  foram  elencados  pelas  ações  civis  públicas  em  curso,
considerando que os aspectos nelas citados já vem sendo discutidos pela sociedade há
algum tempo.

De acordo com o Anexo IV, Divisão F, Grupo F4, do regulamento da Lei Estadual n°
10.431/2006, aprovado pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012, as obras de canalização e
retificação dos rios Jaguaribe e Mangabeira são de médio potencial  poluidor e médio
porte, uma vez que ultrapassam os 10 km de extensão. Frente a estas características, o
artigo 109, inciso III, da normativa em questão enquadra o empreendimento como “classe
3”.  Mais  adiante,  o  artigo  110,  inciso  II,  estabelece  que  empreendimentos  com este
enquadramento devem ser objeto de licenciamento ambiental trifásico, obedecendo as
etapas de Licença Prévia (LP), Licença de Implantação (LI) e Licença de Operação (LO).

5 RITTEL HWJ & WEBBER MM 1973. Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences 4: 155-169.
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Ademais, o processo deve ser antecedido do Estudo Ambiental para Atividades de Médio
Impacto – EMI, definido no artigo 92, inciso II, do supramencionado Regulamento.

Contrariando essa regulamentação, a licença ambiental que autorizou a obra de
canalização e revestimento dos Rios Jaguaribe e Mangabeira é a Licença Unificada (LU)
concedida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Salvador  por  meio  da  Portaria  SEDUR  n°
138/2017. De acordo com a normativa já citada, em seu Artigo 110, inciso I,  somente
deveriam  ser  objeto  de  LU  os  empreendimentos  enquadrados  nas  classes  1  e  2,
antecedido de Estudo Ambiental para Atividades de Pequeno Impacto EPI, definido no
Artigo 92, inciso III, do já citado Decreto Estadual. Podemos concluir, portanto, que, no
que diz respeito à adequação do processo instaurado para autorizar o empreendimento, o
procedimento não obedeceu todos os critérios que garantem a sua legalidade.

Além disso, apesar de não estar explícito na LU, haverá ações de manejo da fauna
existente nas áreas de intervenção.  Isso é evidenciado a partir  de condicionantes da
Autorização de Supressão de Vegetação n° 2017-SEDUR/CLA_ASV-040/2017, concedida
para  o  empreendimento.  Através  de  pesquisa  no  Sistema  Estadual  de  Informações
Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA, que disponibiliza para consulta pública os
processos  formados  junto  ao  INEMA,  constatou-se  que  não  existe  Autorização  para
Manejo  de  Fauna  emitida  para  as  obras  de  macrodrenagem  dos  rios  Jaguaribe  e
Mangabeira. Ainda que sem autorização para tal,  relatórios elaborados pelo Consórcio
Desenvolvimento Urbano do Jaguaribe – CDUJ, responsável direto pela execução das
obras, comprovam o manejo da fauna local durante as intervenções realizadas. Pequenos
peixes,  cobras  d’água,  serpentes,  outros  répteis  e  principalmente  gaiamuns  –  estes
pertencentes  a  espécie  ameaçada  de  extinção  de  acordo  com  Ministério  do  Meio
Ambiente – estão sendo capturados e conduzidos para uma das três áreas de soltura
adotadas: o manguezal do Rio Passa Vaca, o Parque do Vale Encantado e o Parque das
Dunas – UNIDUNAS.

Essencialmente  são  dois  os  principais  argumentos  usados  para  justificar  a
canalização e retificação dos Rios Jaguaribe e Mangabeira: as enchentes e o fato dos rios
já  estarem  completamente  sem  vida.  O  documento  “Rio  Jaguaribe  –  Estudo  de
Viabilidade Técnica e Ambiental para as obras de Canalização e Retificação no Canal do
Rio Jaguaribe”, apresentado no âmbito do processo de outorga do empreendimento, é
categórico ao afirmar que o Rio Jaguaribe já não apresenta, em toda a sua extensão, as
formas de vida planctônica, nectônica e bentônica que caracterizam os sistemas límnicos.
Entretanto,  não  apresenta  os  estudos  de  biomonitoramento  imprescindíveis  para
fundamentar  tecnicamente  esta  conclusão,  o  que  é  bastante  grave  e  compromete
seriamente a confiabilidade da argumentação em favor da obra. 

Há ainda outras duas irregularidades formais: a outorga do Rio Mangabeira teve
seu prazo de validade expirado e as obras do Rio Jaguaribe não se iniciaram no prazo
determinado  pela  sua  outorga.  A  canalização  e  retificação  do  Rio  Mangabeira  foi
autorizada por meio de outorga concedida pela Portaria INEMA n° 7.650/2014, válida até
02/06/2017. Este prazo de validade expirou sem que a Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (CONDER), titular do ato autorizativo, tivesse solicitado a sua
prorrogação.  Há  de  se  ressaltar,  todavia,  que  ainda  não  há  nenhuma  irregularidade
associada a isso, uma vez que as obras no rio Mangabeira ainda não se iniciaram. Por
outro  lado,  resta  evidente  a  falta  de  controle  do  Poder  Público,  que  não  solicitou  a
prorrogação  do  prazo  de  validade  da  outorga,  tendo  que  requerer  nova  outorga  ao
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INEMA,  reiniciando  todo  o  trâmite  burocrático  associado  ao  procedimento  de
regularização da obra. Adicionalmente, é importante salientar a gravidade dessa situação,
dado que a maior parte das inundações que motivam as obras acontece às margens do
rio  Mangabeira  e  não  do  rio  Jaguaribe. Já  a  outorga  que  autoriza  a  canalização  e
retificação  do  rio  Jaguaribe  foi  emitida  pela  Portaria  INEMA  n°  8.531/2014.  Esta
estabelece em seu Artigo 1, Parágrafo Único, Inciso I, que as intervenções deveriam se
iniciar no máximo até o dia 05/05/2015 - 1 ano após a data de publicação da Portaria, o
que na prática não ocorreu.  

Se por um lado é difícil  encontrar registros consistentes sobre os processos de
regularização  ambiental  de  outras  intervenções  de  retificação,  canalização  e
tamponamento  de  rios  urbanos  em  Salvador,  a  fim  de  avaliar  se  historicamente
irregularidades como estas se repetem na gestão pública dos nossos rios, por outro lado
há exemplos que evidenciam situações no mínimo controversas. Em 2010, as obras de
macrodrenagem que canalizaram e tamponaram o Rio das Pedras no Imbuí chegaram a
ser embargadas pelo então Instituto de Gestão das Águas e Clima do Estado da Bahia
(INGÁ) – atual INEMA – por descumprimento de condicionantes da outorga. No entanto,
no mesmo dia da emissão o embargo foi cancelado e substituído por um auto de infração
de advertência.  Segundo matéria divulgada à época, o Diretor Geral  do órgão alegou
tratar-se  de  uma  confusão  feita  pelos  fiscais,  que  preencheram  equivocadamente  o
formulário de embargo quando deveriam ter preenchido o formulário de advertência6.

Mais recentemente, no ano de 2016, as obras de macrodrenagem – canalização e
retificação – do Rio Trobogy, afluente do Jaguaribe, também foram objeto de embargo
temporário emitido pelo INEMA pela ausência de outorga. Além disso, também motivaram
três autos de infração de multa lavrados pelo INEMA – um por aterramento de corpo
hídrico  e  dois  por  ausência  da  outorga  autorizando  as  intervenções  –  totalizando
R$285.000,00 em infrações. Apesar dos problemas, a obra obteve a partir  da Portaria
INEMA n°  13.277/2017  a  outorga  autorizando  a  canalização  e  retificação  dos  Rios
Trobogy e Passa Vaca. 

As experiências acerca da gestão de rios urbanos no município de Salvador e o
próprio  estado  de  conservação  destes  rios  demonstram,  portanto,  que  o  sistema  de
controle ambiental associado às ações dessa gestão é falho. Normalmente a regulação
dos empreendimentos é pautada sobretudo em uma legalidade distorcida, a partir da qual
tudo é permitido desde que a lei não o proíba. O sistema de controle mesmo quando atua
sobre falhas legais ou na própria implantação do empreendimento não consegue gerar
alterações  concretas  nas  intervenções,  o  que  acarreta  sérios  passivos  à  sociedade
soteropolitana. No final das contas, esta é a principal prejudicada diante da cada vez mais
alarmante  perda  de  espaços  naturais,  com  elevado  potencial  ecológico  e  em
biodiversidade, no ambiente urbano.

(b) Opção por estratégias de gestão que chancelam a transformação de rios urbanos em canais
de esgoto sem resolver o problema das enchentes:

Histórico  em  Salvador:  Ao  longo  de  muitos  anos,  as  práticas  adotadas  pelo
município  de  Salvador  para  a  gestão de corpos  hídricos  são  ultrapassadas. Data  de
meados  do  século  XVIII  o  primeiro  registro  de  tamponamento  de  rio  em  Salvador,

6      http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1274743-placas-sobre-rio-no-imbui-serao-avaliadas-em--reuniao
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referente  ao  Rio  das  Tripas.  Seu  nome  deriva  do  lançamento  irregular  de  vísceras,
carcaças,  sangue,  e  outros  efluentes  líquidos  e  resíduos  sólidos  provenientes  das
atividades do primeiro matadouro da cidade, localizado às suas margens. Atualmente,
desde a sua nascente na Barroquinha, passando pela Baixa dos Sapateiros, até desaguar
no Rio Camurugipe na altura da Rótula do Abacaxi, o rio das Tripas tem um percurso
totalmente subterrâneo e encapsulado.

Num histórico mais recente, entre os anos de 2008 e 2012, a Prefeitura Municipal
de Salvador inaugurou obras de macrodrenagem, infraestrutura e urbanização no rio dos
Seixos  (Avenida  Centenário),  rio  Lucaia  (Avenida  Vasco  da  Gama)  e  rio  das  Pedras
(Imbuí). Ao custo de, respectivamente, R$28,57, R$57,38 e R$57,58 milhões – valores da
época das obras, os rios foram tamponados com os objetivos de minimizar o efeito dos
alagamentos nos períodos chuvosos e criar novas áreas de lazer e infraestrutura urbana
para a população. Baseadas em técnicas clássicas de engenharia que visam promover
uma maior eficiência hidráulica a partir do escoamento mais célere das águas pluviais, as
intervenções se mostraram ineficazes na eliminação do risco de inundações (Figura 1).

Figura 1 – Regiões de Salvador que sofreram intervenções com
tamponamento de corpos d’água

1A – Maio/2017 – Av. Centenário alagada mesmo após o tamponamento do Rio dos Seixos9

7htttp://www.ppgau.ufba.br/urba11/
ST2_A_NOVA_CENTENARIO__O_DEBATE_SOBRE_PLANEJAMENTO_URBANO_E_A_FORMACAO_DE_TERRITORIALIDADES_PELO
S_AGENTES_PRODUTORES_DE_ESPACO_2.pdf
8  http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1258251-estado-impede-prefeitura-de-cobrir-rio-urbano

9   http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/chuva-deixa-taxista-ilhado-e-rio-transborda-na-av-garibaldi-veja-videos     https://g1.globo.com/
bahia/noticia/chuva-deixa-areas-de-salvador-alagadas.ghtml
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1B – Abril/2015 e Maio/2017 – Av. Vasco da Gama alagada após tamponamento do Rio Lucaia10

1C – Rio das Pedras (Imbuí) antes e depois do tamponamento11

1D – Abril e Maio/2015 – Imbuí inundado mesmo após tamponamento do Rio das Pedras12

10 http://www.aratuonline.com.br/noticias/dentro-dagua-chuva-deixa-diversas-vias-de-salvador-alagadas-veja-galeria-de-fotos/#       
https://g1.globo.com/bahia/noticia/chuva-deixa-areas-de-salvador-alagadas.ghtml

11 http://www.amoahistoriadesalvador.com/o-rio-das-pedras-no-imbui-nao-deveria-ter-sido-despoluido/
         http://descobrindoaguas.blogspot.com.br/p/edificacoes-manilhamento-dos-pequenos.html

12 http://www.aratuonline.com.br/noticias/dentro-dagua-chuva-deixa-diversas-vias-de-salvador-alagadas-veja-galeria-de-fotos/#  
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Tendência  no  mundo:  Muitas  cidades  de  diversos  países  vêm  adotando
alternativas  de  gestão  que  permitem  que  os  rios  voltem  a  exercer  suas  funções
ecológicas e  sociais  e  devolvem o contato  dos habitantes  com o meio  natural.  Essa
mudança  de  concepção  decorre  das  experiências  mal  sucedidas  dos  projetos  de
drenagem  urbana  clássica  que,  com  sua  lógica  central  de  eficiência  hidráulica  e
escoamento  célere,  em  geral  só  transferem  para  jusante  o  problema  das  cheias  e
desconsideram outros aspectos ambientais relevantes. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 a perspectiva de uma drenagem urbana mais
sustentável  surgiu  no  Reino  Unido  e  rapidamente  se  disseminou  para  os  países  da
Europa, para os Estados Unidos e a Austrália. Ela se baseia em sistemas projetados para
funcionar em pequenas unidades discretas disseminadas pelo território urbano de forma a
manter as características hidrológicas o mais próximo possível das condições naturais
prévias à ocupação. Em linhas gerais suas diretrizes são: reduzir as vazões e taxas de
escoamento,  reduzir  os  volumes  adicionais  decorrentes  da  urbanização,  promover  a
recarga  natural  dos  aquíferos,  prover  habitats  para  a  fauna  silvestre  e  agregar  valor
estético para as áreas urbanas. Normalmente os custos associados às suas alternativas
são significativamente inferiores aos previstos pela drenagem urbana clássica13.

Em diversos países, ideias como drenagem urbana mais sustentável,  restauração
ecológica e reabilitação de ambientes naturais foram incorporados em políticas públicas
objetivando a conservação ou recuperação dos recursos hídricos urbanos. Nos Estados
Unidos, a Lei das Águas Limpas, como ficou conhecida, foi aprovada em 1972 em meio a
um contexto  de desastres  ambientais  relacionados a  corpos  d’água.  Sob  a  égide  de
restaurar e manter a integridade física, química e biológica das águas americanas, a Lei
representou um marco e transformou a relação dos norte-americanos com seus rios14. Na
Europa,  a  Diretiva  2000/60/EU do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho  é  a  principal
legislação que apoia a restauração de rios. Introduziu uma abordagem integrada para a
gestão da água através do desenvolvimento de planos de gestão das bacias hidrográficas
e estabeleceu metas ambiciosas para recuperação ambiental dos ecossistemas aquáticos
europeus15. 

Uma iniciativa importante de âmbito global foi o Projeto Switch, uma parceria de
pesquisa envolvendo 33 instituições de 15 países, financiada pela Comissão Europeia
entre os anos de 2006 e 2011 com um orçamento superior a 20 milhões de euros. O
Brasil  esteve representado no projeto pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a
Universidade Federal de Minas Gerais. Tendo como foco o estudo das águas urbanas, o
projeto visava desafiar os paradigmas existentes e buscar e promover alternativas mais
sustentáveis às formas convencionais de gestão. Muito material técnico foi produzido no
âmbito do Projeto Switch, o qual pode ser acessado livremente no website do projeto, que
possui um banco de dados do conteúdo gerado16.

Pautados sobretudo nos conceitos da drenagem urbana sustentável, em políticas
públicas e ações de restauração, diversos rios do mundo passaram por processos de

13   https://www.ofitexto.com.br/comunitexto/sistemas-de-drenagem-urbana-sustentavel-suds/
      CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem Urbana e Controle de Enchentes. 2ª Edição Ampliada e Atualizada (2014)
       AGOSTINHO, Mariele de Souza Parra & POLETO, Cristiano. Sistemas Sustentáveis de Drenagem Urbana: Dispositivos. HOLOS 
Environment, v.12 n.2, 2012 – P. 121

14   https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act

15   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
        http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28002b

16 http://www.switchurbanwater.eu/
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renaturalização  e  reabilitação.  Um  clássico  exemplo  de  sucesso  é  o  caso  do  Rio
Cheonggyecheon, em Seul, Coréia do Sul (Figura 2 – A). Para atender à demanda de
mobilidade urbana, este rio foi coberto por concreto em 1976. No ano 2000, técnicos e
políticos locais iniciaram o debate para devolver à cidade o convívio com o rio, a partir da
demolição das estruturas de concreto, implementação de tratamento de efluentes, obras
de controle de cheias, projetos de paisagismo e iluminação. O resultado do processo se
tornou referência em todo o mundo. 

Outra experiência bem-sucedida é o Rio Isar (Figura 2 – B), que corta o centro de
Munique, Alemanha, e é afluente do Rio Danúbio. O processo de canalização do Isar foi
iniciado em 1968, quando se criou um sistema para uso de energia hidrelétrica. No início
dos anos 1990 foram iniciados os estudos para restaurar as condições naturais do rio e a
primeira  ação foi  retirar  os  diques de concreto  e  permitir  que o  rio  retomasse a  sua
dinâmica a partir da sua morfologia. Desde então, existe uma maior distribuição de peixes
no rio, houve reestabelecimento da vegetação nas margens, controle de cheias, melhoria
da qualidade da água e das condições de balneabilidade e recreação. Outros exemplos
de rios que aboliram suas canalizações ou passaram e passam por  processos muito
significativos de recuperação ou renaturalização são: o Rio Kallang em Cingapura, os
Rios  San  Antônio  (Figura  2  –  B)  e  Anascotia  nos  Estados  Unidos,  o  Rio  Pasig  nas
Filipinas e os Rios Reno, Sena, Tamisa e Danúbio na Europa. 

Figura 2 – Rios que passaram por processos de renaturalização e reabilitação

2A – Avenidas sobrepondo-se ao Rio Cheonggyecheon tamponado / Rio Cheonggyecheon revitalizado 17

17 http://marcosmendesarquitetura.blogspot.com.br/2012/06/revitalizacao-de-espacos-urbanos-o.html
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2B – Rio Isar, Munique, Alemanha18 / Rio San Antonio, Texas, Estados Unidos19

Percebe-se que nas últimas décadas existem diversas iniciativas, sobretudo em
países  mais  favorecidos  economicamente,  de  gerir  os  recursos  hídricos  urbanos
considerando os rios como potenciais fatores que influenciam o bem-estar físico e mental
da  população  que  reside  no  seu  entorno.   A literatura  que  investiga  o  impacto  dos
“espaços azuis” na saúde das pessoas vem demonstrando essa influência: os ambientes
aquáticos, frequentemente associados com áreas verdes, podem causar sensações de
maior  afeto  positivo,  paz,  disposição e  percepção de equilíbrio  e  restauração interior,
influenciando diretamente a saúde e o bem-estar emocional da população. Em ambientes
urbanos,  na  mesma  proporção  que  tornam-se  cada  vez  mais  raros,  esses  cenários
tornam-se cada vez mais importantes20.

Mecanismos de perda de qualidade de vida com a canalização: Na contramão
da tendência  de  acolher  os  rios  urbanos  como ativos  da  qualidade de  vida  de  suas
populações,  a  gestão  dos  rios  de  Salvador  segue  uma  espiral  de  degradação  e
desvalorização que os transformam em entidades indesejáveis na cidade. A implantação
de moradias em suas áreas de inundação gera áreas de vulnerabilidade social. O elevado
aporte  de  esgoto  sanitário  bruto  e  resíduos  sólidos  os  transformam  de  ambientes
potencialmente  agradáveis  em elementos  de  desvalorização  do  espaço  urbano  (mau
cheiro) e em fonte de problemas de saúde pública (proliferação de patógenos, perda da
balneabilidade  das  praias),  estéticos  (mudança  da  coloração  da  água,  perda  das
propriedades paisagísticas) e ambientais (perda de elementos da fauna e flora). Diante
deste  cenário,  a  própria  percepção  da  população  sobre  estes  ambientes  é  alterada,
passando a enxergá-los como canais de esgotos e não mais como rios.

A degradação dos ecossistemas aquáticos urbanos ocasiona alteração ou perda de
processos  ecológicos,  como  a  decomposição  da  matéria  orgânica,  fotossíntese,
autodepuração de partículas e poluentes, a reprodução e a migração de espécies. Isso
pode  levar  à  perda  dos  serviços  que  esses  ecossistemas  prestam  às  populações
humanas, incluindo-se aí serviços de provisão (p.ex., água de boa qualidade e abundante,
organismos aquáticos que representam fonte de alimento, medicamentos), serviços de
regulação  (p.ex.,  regulação  do  microclima  local,  da  erosão  e  das  cheias),  serviços
culturais (p.ex.,  possibilidade de expressão de valores espirituais,  satisfação estéticas,
recreação)  e  serviços  de  suporte,  como  a  produtividade  primária,  que  mantêm  os
anteriores.  Como consequência,  há uma redução da qualidade de vida da população
urbana21.

18 https://www.dicasdeberlim.com.br/2016/09/o-que-fazer-no-verao-em-munique.html

19 https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g60956-d269458-i109013643-Rio_San_Antonio_Cruises-San_Antonio_Texas.html

20   WHITE, Mathew et al. Blue space: The importance of water for preference, affect, and restorativeness ratings of natural and built scenes. 
Journal of Environmental Psychology, v. 30, n. 4, p. 482-493, 2010.
        VÖLKER, Sebastian; KISTEMANN, Thomas. The impact of blue space on human health and well-being–Salutogenetic health effects of 
inland surface waters: A review. International journal of hygiene and environmental health, v. 214, n. 6, p. 449-460, 2011.

21   AYLWARD, Bruce et al. Freshwater ecosystem services. Ecosystems and human well-being: policy responses, v. 3, p. 213-256, 2005.
        VON SCHILLER, Daniel et al. River ecosystem processes: A synthesis of approaches, criteria of use and sensitivity to environmental 
stressors. Science of the Total Environment, v. 596, p. 465-480, 2017.
         YEAKLEY, J. Alan. et al. Ecosystem services of streams and rivers. River Science: Research and Management for the 21st Century, p. 
335-352, 2016.
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A canalização de um rio urbano é um tipo de intervenção que usualmente objetiva
prestar à população da cidade o serviço de evitar enchentes causadoras de prejuízos
materiais,  problemas  de  saúde,  dificuldades  de  deslocamento  etc.  Esse  tipo  de
intervenção, por outro lado acarreta perda ou alteração de diversos processos ecológicos
que, por sua vez, modificam a oferta de serviços ecossistêmicos e acabam por afetar
negativamente  a  qualidade  de  vida  das  pessoas.  A  Figura  3 apresenta,  de  modo
esquemático,  as  principais  vias  pelas  quais  a  canalização  de  rios  urbanos,  como  o
Jaguaribe, gera benefícios e prejuízos ao bem-estar físico e mental da população.  

Figura 3 – Alteração do bem-estar físico e mental da população soteropolitana
a partir das obras de canalização dos rios Jaguaribe e Mangabeira

Figura 3. Esquema das principais vias pelas quais a canalização de rios urbanos gera benefícios e prejuízos
ao  bem-estar  físico  e  mental  da  população.  Caixas  em  azul:  principais  intervenções  associadas  à
canalização; caixas brancas:  decorrências das intervenções sobre características do ecossistema; caixa
verde: decorrências que aumentam o bem-estar humano; caixas vermelhas: decorrências da canalização
que diminuem o bem-estar humano; setas: mostram relações de causa (caixa anterior à seta) e efeito (caixa
posterior à seta).
Fonte: elaboração própria.

Entre as ações do empreendimento mais diretamente relacionadas com o bem-
estar,  duas geram impacto momentâneo: a movimentação de terra para realização da
obra causa turbidez na água das praias com prejuízo para sua balneabilidade e remoção
da  vegetação  ciliar  causa  dispersão  da  fauna  residente  que  pode  invadir  habitações
próximas. As outras ações geram impacto permanente por alterar de modo definitivo as
propriedades do sistema. O aumento das dimensões da calha e sua impermeabilização,
se por um lado reduzem a ocorrência de enchentes rio acima nos momentos de chuvas
intensas por permitir um escoamento mais veloz de um maior volume de água, por outro
lado contribui para que um volume maior de sedimentos e patógenos chegue ao mar,
tornando os problemas de balneabilidade mais agudos após as chuvas. 
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A  impermeabilização  da  calha  gera  outros  impactos  negativos  permanentes,
incluindo  a  destruição  de  habitat  para  organismos  aquáticos  (prejudicando  a
biodiversidade do sistema e consequentemente sua qualidade estética) e a redução da
capacidade de depuração da água por  processos biológicos e  químicos (contribuindo
adicionalmente com a piora das condições de balneabilidade da praia). A remoção da
vegetação  ciliar  suprime  hábitat  para  espécies  que  utilizam  as  margens  dos  rios,
reduzindo  suas  populações  e  eventualmente  contribuindo  para  sua  extinção  local.  O
desaparecimento  de  espécies  polonizadoras  e  dispersoras  de  sementes  impactam
negativamente a capacidade de automanutenção das áreas verdes da cidade, gerando
um  efeito  em  cascata  de  empobrecimento  da  biodiversidade.  Esse  fato  influencia
negativamente a percepção da qualidade de vida na cidade,  com decorrência para a
satisfação de seus moradores e para sua atratividade como cidade turística com belezas
naturais. 

A antropização da paisagem, por sua vez, a partir da canalização dos rios tende a
alterar a percepção da população, o que é potencializado devido ao próprio estado de
conservação  dos  rios.  Passando  a  enxerga-los  como canais  de  esgoto,  a  população
acaba por legitimar esta situação e aportar ainda mais esgotos brutos e resíduos sólidos
nos canais, o que significa aumento da concentração de matéria orgânica e patógenos
nos rios. Os patógenos podem comprometer as condições de balneabilidade da praia, ao
passo que o excesso de matéria orgânica reduz os níveis de oxigênio dissolvido no rio, o
que  pode  ocasionar  a  decomposição  anaeróbia  da  matéria  orgânica  e,
consequentemente, a geração de maus odores a partir da emissão de gás metano. 

A produção de esquemas como o do exemplo permite expressar as relações entre
intervenção e valores de interesse da sociedade de modo a que se possa ponderar as
decorrências positivas e negativas de uma intervenção como a canalização de um rio
sobre a manutenção desses valores. Permite ainda que se perceba a extensão espacial e
permanência temporal dessas decorrências.

Frente tudo o exposto,  concluímos que é urgente uma mudança de concepção
sobre o valor dos rios urbanos no município de Salvador de modo a que sua gestão possa
contribuir  com o bem-estar de seus habitantes de modo mais integral.  É fundamental
empreender  esforços  para  reverter  as  canalizações  já  realizadas  ou  em execução  o
quanto antes, sob o risco de se aprofundarem cada vez mais os prejuízos à sociedade
soteropolitana.

(c) Falta de discussão sobre a relação entre custo da obra e benefícios sociais:

Não nos propomos neste item a questionar o valor das obras de macrodrenagem
dos rios Jaguaribe e Mangabeira, apesar de o considerarmos extremamente alto frente os
benefícios  sociais  e  prejuízos ambientais  advindos das intervenções.  Para  os  leitores
interessados nesta matéria recomendamos a leitura do Relatório TC 008.652/2015-5, do
Tribunal de Contas da União – TCU, referente a fiscalização dos atos do procedimento
licitatório  do  empreendimento.  Neste  documento  são  questionados  diversos  aspectos
legais e contábeis de todo o processo22. 

22      http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-multa-ex-gestor-por-irregularidades-em-obras-de-drenagem-de-rios-em-salvador.htm
      http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15D66559C015D769C4F6B5E15&inline=1
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A ideia aqui é avaliar uma alternativa diferente da única trazida pelos proponentes
das obras de canalização e revestimento dos rios, levando em consideração os custos
associados  e  as  dimensões  atacadas  do  problema.  Nesse  sentido,  propomos  uma
alternativa  que  abarca  além  da  contenção  das  enchentes  e  proteção  à  população
vulnerável, a preocupação com outras dimensões: esgotamento sanitário, qualidade das
praias, restauração vegetal, necessidade de ampliação de espaços adequados ao lazer,
estabelecimento  de paisagens amigáveis à biodiversidade urbana,  mobilidade urbana,
etc. 

Assim,  em  resumo,  o  projeto  alternativo  consiste  em:  desapropriar  todas  as
residências  localizadas  abaixo  da  cota  de  inundação  dos  rios,  remover  e  dispor
adequadamente o entulho proveniente da demolição dos imóveis,  implantar bacias de
detenção naturais, recuperar as áreas de mata ciliar com plantio de espécies nativas para
conter processos erosivos e de assoreamento, garantir a interligação de todos os imóveis
da bacia hidrográfica do rio Jaguaribe ao sistema público de esgotamento sanitário do
município de Salvador e construir áreas públicas de convívio e equipamentos de lazer e
infraestrutura urbana, tais como: ciclovias, praças e quadras poliesportivas. No que tange
à estimativa de custos, é importante esclarecer que não temos a pretensão considerar o
valor encontrado como absolutamente correto. Naturalmente, por se tratar de estimativa,
há  uma  margem  de  subjetividade  nos  cálculos,  sendo  o  valor  final  uma  mera
aproximação.  Há,  entretanto,  conforme  demonstrado  nos  parágrafos  a  seguir,  uma
metodologia criteriosa definida para obtenção de cada valor de referência. 

Do ponto de vista social, a desapropriação das residências localizadas nas áreas
de  baixada  próximo  aos  rios  é  uma  ação  essencial  em  qualquer  alternativa  para  o
problema.  Por  estarem  abaixo  da  cota  de  inundação,  inevitavelmente  sofrerão  as
consequências das enchentes,  motivo pelo qual  não resta outra alternativa a não ser
removê-las  de onde se  encontram.  De acordo com representantes  da Associação de
Moradores do Bairro da Paz, está prevista pelo projeto em curso a desapropriação de
aproximadamente  300 residências.  Segundo os  técnicos do CDUJ, responsáveis pela
execução das obras, os valores ultrapassam as 500 residências. A fim de garantir  na
alternativa proposta a total ausência de domicílios nas áreas naturais de inundação dos
rios e considerando ainda possíveis desapropriações associadas às bacias de detenção
sugeridas,  estimamos  que  1.000  residências  devam  ser  desapropriadas.  Ainda  que
eventualmente  represente  uma  superestimativa,  esse  número  nos  dá  a  segurança
necessária frente os possíveis prejuízos sociais das enchentes. Para estabelecer o valor
médio da indenização que deverá ser paga pela desapropriação dos imóveis em áreas de
inundação,  realizamos buscas em sites destinados à compra e venda de imóveis por
unidades habitacionais localizadas nas áreas vulneráveis do projeto, e chegamos ao valor
médio de R$50.000,00 por unidade. Desse modo, estimamos em R$50,0 milhões o custo
total de desapropriação.

A fim levantar  o  custo  relacionado ao processo de  demolição das  residências,
utilizamos como referência o Custo Unitário Básico de Construção – CUB23,  indicador
monetário calculado de acordo com a Lei Federal nº 4.591/1964 e a Norma Técnica NBR
12.721:2006 da ABNT e  utilizado para  disciplinar  o  mercado imobiliário.  Definidos de
maneira  regionalizada  pelos  Sindicatos  da  Indústria  e  da  Construção,  os  valores
representam o custo médio de construção por m2 e são divulgados mensalmente por
Estado da Federação e tipo de unidade habitacional. De acordo com as características

23   http://www.cub.org.br/
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previstas pela NBR 12.721:2006 da ABNT, a tipologia de unidade habitacional que mais
se  assemelha  ao  padrão  de  ocupação  nas  áreas  de  desapropriação  é  a  residência
unifamiliar de baixo padrão (R-1) – 1 pavimento, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e
área para tanque. Segundo relatório de outubro de 2017, no Estado da Bahia o custo de
uma construção no padrão estabelecido era R$1.454,86/m2. Usualmente se adota como
estimativa para custos de demolição 10% do valor proposto pelo CUB, o que significa
para o nosso caso um custo de R$145,49/m2 de demolição. Considerando um tamanho
médio de 50 m2 por imóvel a ser demolido, totalizam-se 50.000 m2 de demolição, o que
demandaria um investimento R$7,3 milhões para sua execução. 

Posteriormente,  para  a  retirada  do  entulho  gerado  nas  demolições  e  sua
destinação  final  em  aterro  sanitário  de  resíduos  sólidos  inertes,  após  pesquisa  de
mercado  junto  a  três  empresas que realizam este  serviço  no  município  de  Salvador,
constatamos que o custo médio é de R$80,00 por m³ de entulho removido. Carneiro e
colaboradores (2006)24, a partir de amostragem em ações de demolição, constatou que
para cada m2 de área demolida são produzidos 0,66 m3 de entulho. Assim, no nosso caso
seriam gerados 33.000 m3 de entulho, os quais seriam removidos e dispostos a um custo
total de aproximadamente R$ 2,6 milhões. 

Com o intuito de quantificar o investimento necessário para garantir a interligação
de todos os imóveis da bacia hidrográfica do Jaguaribe à rede coletora do sistema de
esgotamento sanitário de Salvador adotamos como referência o estudo apresentado na
recente publicação ATLAS ESGOTOS – Despoluição de bacias hidrográficas (2017), da
Agência  Nacional  de  Águas  (ANA),  que  definiu  um  valor  médio  per  capita  para
implantação  dos  sistemas  de  esgotamento  sanitário.  É  importante  salientar  que  o
investimento necessário é apenas nas unidades de coleta e transporte dos efluentes, uma
vez  que  posteriormente  estes  serão  incorporados  aos  sistemas  de  tratamento  e
disposição final já existentes no município de Salvador e projetados para suportar a carga
excedente  a  ser  incorporada.  Para  construção das curvas  de custo  per  capita  foram
considerados os custos de projetos existentes em todo o Brasil atualizados pelo Índice
Nacional de Custo da Construção - INCC (2015) e regionalizados para coleta e transporte
pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. A
partir dos custos de rede coletora, estações elevatórias de esgotos, linhas de recalque e
interceptores,  foram  feitas  simulações  para  portes  variados  de  municípios,  com  um
acréscimo proporcional de população de acordo com o tamanho de cada um deles. Como
resultado,  a  partir  de  curvas  de  custo  per  capita,  obtivemos  um custo  médio  de  R$
1.210,00 por habitante para implantação de sistema de coleta e transporte de esgotos.
Considerando que este valor tem como referência o ano de 2015, ao corrigirmos para
2017 tomando como base os índices de inflação teríamos um custo médio de R $1.314,53
por habitante.

Segundo a publicação O Caminho das Águas em Salvador: Bacias Hidrográficas,
Bairros e Fontes (2010), tomando como referência o levantamento do Censo Demográfico
de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a bacia hidrográfica do
Rio Jaguaribe possuía uma população de 348.591 habitantes, o que representava 13% da
população  total  de  Salvador.  Aplicando  esta  mesma  proporção  à  atual  estimativa
populacional – 2017 – do IBGE para o município de Salvador – 2.953.986 habitantes,

24  CARNEIRO, Fabiana P. et al. Análise da geração de resíduos sólidos em uma obra de demolição na cidade do Recife - Estudo de caso (2006).

15



concluímos  que  a  bacia  hidrográfica  do  rio  Jaguaribe  hoje  é  habitada  por
aproximadamente 384.019 pessoas.

Estudos  baseados  no  Censo  Demográfico  de  2010,  feitos  por  Moraes  e
colaboradores (2012)25, constataram que 77,8% dos domicílios particulares permanentes
da bacia hidrográfica do rio Jaguaribe eram atendidos por rede coletora de esgotos no
ano  de  2010.  É  público,  no  entanto,  que  houve  nos  últimos  anos  investimentos  em
esgotamento sanitário na bacia do rio Jaguaribe, com incremento na cobertura da rede
coletora de esgotos. Por outro lado, também é público que nem todas as residências
localizadas  em  vias  contempladas  por  rede  coletora  estão  de  fatos  ligadas  a  ela.
Considerando  estes  fatores,  assumimos  que  atualmente  75% da  população  da  bacia
hidrográfica  do  Rio  Jaguaribe  é  atendida  por  rede  coletora  de  esgotos.  Assim,  para
atender  os  96.005  habitantes  da  bacia  hidrográfica  do  Rio  Jaguaribe  que  ainda  não
dispõem de sistema de coleta e transporte de esgotos seria necessário um investimento
total de R$126,2 milhões.

Bacias de detenção são estruturas de acumulação temporária das águas pluviais
que contribuem para a redução das inundações urbanas e são amplamente empregadas
pelos  sistemas  de  drenagem  urbana  sustentável.  Podem  utilizar  diversos  tipos  de
materiais e técnicas construtivas, ser subterrâneas/cobertas ou a céu aberto, em série nos
cursos d’água ou em paralelo. Devido a essa diversidade de possibilidades, os custos
associados  às  bacias  de  detenção  variam bastante,  podendo  ser  bem reduzidos  em
situações favoráveis onde é possível aproveitar a conformação natural dos terrenos. Os
estudos que subsidiaram o processo de outorga do projeto de macrodrenagem dos rios
Jaguaribe e Mangabeira sinalizam para essas condições favoráveis em ambos os rios a
montante da Avenida Paralela. É relatada a existência de áreas de fundo de vale não
ocupadas com alto potencial para implantação destas bacias de detenção. A partir dessa
situação favorável, da dificuldade de se encontrar valores de referência na bibliografia e
do fato destes equipamentos poderem estar associados a áreas de lazer como quadras
poliesportivas e pistas de skate, consideraremos que os custos da sua implantação se
encontram  diluídos  em  outras  componentes  do  orçamento  –  especialmente
desapropriações e implantação de equipamentos de lazer.

Para fins de estimativa da recomposição da mata ciliar utilizamos como referência
o trabalho “Economia da Restauração Florestal”, produzido pela The Nature Conservation
(2017)26.  Para  cada  bioma  brasileiro,  variando  em  função  dos  possíveis  cenários  e
técnicas utilizadas, foram estimados custos de restauração por hectare. Para o nosso
caso  prático,  tratando-se  de  área  de  Mata  Atlântica  com  um  cenário  ambiental
desfavorável, estimamos um custo de R$ 21.271,00 por hectare de restauração florestal. 

A fim de estimar a área total de matar ciliar a ser recuperada consideramos uma
faixa de 10 metros de largura de cada lado dos corpos hídricos,  ao longo de toda a
extensão de 10 km onde estão sendo propostas as intervenções. Adotamos a faixa de
apenas 10 metros de largura levando em consideração o fato de que em muitos locais,
devido à ocupação desordenada, não será possível concretizar a recuperação. Por outro
lado, em locais com disponibilidade de área para trabalhar com a recuperação esta faixa
deve ser ainda maior. Acreditamos que seja 10 metros o valor médio de disponibilidade de

25     MORAES, Luis Roberto Santos et al. Saneamento e Qualidade das Águas dos Rios em Salvador, 2007 - 2009. Revistas Interdisciplinar de 
Gestão Social - RIGS. 2012, v. 1, n° 1, p. 47-60

26     https://www.nature.org/media/brasil/economia-da-restauracao-florestal.pdf
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área  para  implementar  a  recuperação  ao  longo  dos  canais  dos  rios  Jaguaribe  e
Mangabeira.  Assim  sendo,  teríamos  uma  área  total  estimada  de  20  hectares  a  ser
recuperada,  o  que  resulta  em  um  custo  de  investimento  de  aproximadamente  R$
425.420,00.

Esses  custos  de  restauração  florestal  já  incluem  o  preparo  do  solo  com  a
estabilização de taludes, contenção de processos erosivos e de assoreamento. Assim,
não é necessário estimar o custo destes serviços à parte. Caso haja alguma necessidade
destes serviços para além da área de recomposição da mata ciliar, caracteriza-se como
uma intervenção pontual de custo proporcionalmente insignificante em relação ao global
da alternativa, não havendo prejuízo a partir  da sua não inclusão neste levantamento
geral de custos.

No que se refere à construção de espaços de lazer e entretenimento, com estrutura
de praça,  quadra  poliesportiva,  parque  infantil,  anfiteatro,  pistas  de skate  e  corrida  e
equipamentos  de  ginástica,  foram  levantados  através  de  matérias  de  periódicos
publicadas entre maio de 2015 e janeiro de 201827, os custos associados a equipamentos
implantados em áreas de 1,6 a 37 mil m2. O custo médio obtido foi de R$ 0,50 milhões por
espaço de lazer e entretenimento. Considerando a construção de quatro destes espaços
sociais ao longo dos rios Jaguaribe e Mangabeira, seria necessário um investimento de
R$ 2,0 milhões.  

Para estimar o custo de implantação da pista de ciclovia, utilizamos como base a
média  dos  valores  de  três  trabalhos.  O  primeiro,  um  levantamento  dos  custos  de
implantação de ciclovias de 2015, realizado em 11 grandes cidades da Europa, América e
Oceania  –  São  Paulo,  Berlim,  Sidney,  Nova  York,  Madri,  Buenos  Aires,  Bogotá,
Amsterdam, Copenhague,  São Francisco e Paris  – apresenta um custo médio de R$
334.550,00 por km linear de ciclovias. Atualizando este valor para o ano de 2017 através
dos  índices  de  inflação,  temos  um  custo  de  R$  363.451,80  por  km  de  ciclovia.  No
segundo estudo,  também de 2015,  com dados de 5 capitais  brasileiras – São Paulo,
Campo  Grande,  Aracaju,  Curitiba  e  Porto  Alegre  –  o  valor  médio  obtido  foi  de  R$
382.800,00  por  km  de  ciclovia.  Convertendo  este  valor  para  2017,  chegamos  a  R$
415.870,13.  Já o terceiro estudo considerou dados de 2006 a 2009 levantados em 7
cidades brasileiras – São Paulo, Aracaju, Brasília, Sorocaba, Rio de Janeiro, Porto Alegre
e Rio Branco. O custo médio foi de R$ 280.387,14. Atualizando o valor desde 2007 até de
2017 temos um custo de R$ 475.804,30 por km. Adotaremos para nosso orçamento o
valor médio dos 3 estudos, ou seja, R$418.375,71 por km de ciclovia. Considerando a
construção de uma ciclovia de 5 km de extensão, uma vez que a orla e a Avenida Orlando
Gomes  já  dispõem  deste  tipo  de  equipamento,  o  investimento  total  necessário  para
implantar a ciclovia seria de R$ 2,1 milhões.

O Quadro 1 sintetiza toda a composição de custos descrita.  São apresentados
todos os valores associados a cada uma das ações propostas, bem como o orçamento
total estimado para concretizar a execução da alternativa.

27 http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/nova-praca-dos-dendezeiros-sera-inaugurada-nesta-segunda-feira-8/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/prefeitura-inaugura-maior-praca-revitalizada-de-salvador/ 
http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/prefeitura-inaugura-praca-da-artes-e-quadra-de-futebol-no-candeal/ 
http://www.politicalivre.com.br/2018/01/acm-neto-inaugura-nova-praca-na-pituba-nesta-quarta-feira/ 
http://www.seinfra.salvador.ba.gov.br/index.php/noticias/215-prefeito-assina-ordem-de-servico-para-construcao-de-praca-em-saramandaia
http://farolnews.com.br/noticias/praca-lord-cochrane-sera-primeira-receber-novo-espaco-para-jogos/
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Quadro 1. Estimativa de custo para alternativa da requalificação dos rios Jaguaribe
e Mangabeira

Ações Propostas
Custo Unitário 

(R$)
Quantidade

Custo Total 
(R$ milhões)

Desapropriações 50.000,00/habitação 1.000 habitações 50,0

Demolição de Residências 145,49/m2 
50.000 m2 

(50m2 /habitação)
7,3

Coleta, transporte e desti-
nação adequada do entulho 

80/m3 33.000 m3 (0,66m3 de
entulho/m2 construído)

2,6

Restauração florestal da
mata ciliar dos rios 

21.271,00/ha 20 ha 0,4

Esgotamento Sanitário -
unidades de coleta e trans-

porte 
1.314,53/habitante 96.005 habitantes 126,2

Implantação de equipamen-
tos de lazer

500.000/equipamento 4 Equipamentos 2,0

Implantação de ciclovia 418.375,41/km 5 km 2,1
TOTAL - - 190,6

* Os equipamentos de lazer citados se referem a uma estrutura com praça, quadra poliesportiva, parque 
infantil, anfiteatro, equipamentos de ginástica, pistas de skate e corrida.

Conforme demonstramos, com um valor de investimento significativamente inferior
ao  previsto  para  execução  do  projeto  de  macrodrenagem  dos  rios  Jaguaribe  e
Mangabeira,  poderia  ser  adotada  uma  alternativa  diferente,  englobando,  inclusive,
dimensões mais amplas, para resolução dos problemas existentes. Não defendemos que
o valor aqui apresentado seja preciso nem que a alternativa aqui apresentada seja a única
possível  para  resolver  o  problema.  Argumentamos,  todavia,  que  a  reflexão  sobre
diferentes  formulações  acerca  do  que  vem  a  ser  o  problema  a  ser  enfrentado  e  a
apresentação de diferentes cenários de solução com os custos associados são capazes
de iluminar o debate público sobre a cidade que queremos e sobre as relações entre
custo e benefício de diferentes propostas de intervenção.

(d) Ausência de participação popular na definição dos valores sociais a serem garantidos pelas
obras:

No contexto da execução de grandes projetos pelo poder público, o planejamento
destinado à tomada de decisões pode se mostrar uma tarefa árdua até mesmo para um
grupo experiente de gestores. Tal esforço pode ser majorado pela existência de pontos de
vista distintos entre as partes interessadas, pela falta de clareza em termos chave do
processo, bem como pela divergência de opiniões na literatura específica ao tema, a qual
já  vem  se  debruçando  desde  1973  sobre  temáticas  como  “a  incapacidade  de
solucionarmos  problemas  enfrentados  pela  gestão  pública  através  de  alternativas
tecnocráticas”28.  Este  tipo  de  literatura  distingue  os  problemas  entre  dois  tipos:  os
problemas mansos e os problemas perversos. Os “problemas mansos”, ou “problemas
domados”, são aqueles que podem ser formulados de modo preciso e que apresentam
um  conjunto  finito  de  possíveis  soluções.  Esse  é  o  tipo  de  problema  usualmente
enfrentado  por  grupos  de  especialistas  que  compartilham  uma  visão  relativamente
homogênea sobre como o mundo deveria ser. Contudo, a utilização dessa lógica para a

28 RITTEL HWJ & WEBBER MM 1973. Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences 4: 155-169.
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formulação/enfrentamento  de  problemas  sociais  não  tem  apresentado  resultados
satisfatórios, isso porque a ciência vem se mostrando pouco eficiente na resolução de
controvérsias  técnicas  originadas  por  ela  mesma,  uma  vez  que  possui  diferentes
disciplinas,  cada  uma  com  seus  métodos,  linguagem,  olhares  e  valores  éticos29,
dificultando o diálogo e, portanto, a tomada de decisão pelos gestores. Já os “problemas
perversos” emergem em um contexto social,  no qual as partes interessadas possuem
diferentes visões de como o mundo deveria ser.  Em decorrência dessa pluralidade, a
definição do que constitui um problema e do que representa a sua solução diverge entre
esses grupos, sendo esse o tipo de situação – o enfrentamento de problemas perversos –
o paradigma da gestão pública.

Devido a sua natureza, os problemas perversos apresentam características que
tornam  a  sua  abordagem  complexa,  como  a  dificuldade  em  formulá-los  de  maneira
definitiva. Quanto maior for a diversidade de opiniões sobre o objetivo final, maior será o
quantitativo de desafios que precisam ser sanados para alcançar o “estado ideal” ao final
do processo. Como consequência direta dessa propriedade, podemos assumir que cada
problema perverso é essencialmente único, o que torna inviável quaisquer tentativas de
parametrização de resoluções; isso porque a adoção imediata de uma resolução bem-
sucedida  num  caso  anterior  não  garante  que  a  mesma  contemplará  todas  partes
interessadas numa nova situação. Assim sendo, as resoluções apresentadas não podem
ser classificadas em verdadeiras ou falsas, e sim em boas ou más, sendo que uma dada
resolução será tão boa (ou tão má) quanto a sua capacidade em abranger a demanda
coletiva. No intuito de identificar um conjunto de medidas que atenda a essas demandas,
é necessário que os gestores avaliem bem a realidade na qual estão inseridos, tendo que,
muitas vezes, considerar sugestões incomuns ou não triviais, utilizando múltiplas fontes
de conhecimento, como ciência, religião, senso comum, dentre outras. Quanto melhor for
a forma de condução desse processo, considerando essas caraterísticas intrínsecas dos
problemas sociais (perversos por natureza), maiores as chances de que a problemática
enfrenada seja resolvida, melhorando a qualidade de vida da população e minimizando as
chances de que um novo problema precise ser resolvido.

Por mais “perversa” que pareça a abordagem de problemas sociais complexos,
metodologias interessantes vem sendo desenvolvidas para nortear a tomada de decisão
voltada a resolução dos problemas perversos. A exemplo da apresentação de alternativas
baseadas numa combinação entre fatores que envolvem as partes interessadas, como a
existência  de  consenso na  definição  do problema e  de suas  possíveis  resoluções,  a
existência  de  núcleos  centralizadores  de  poder  e,  em  caso  positivo,  a  presença  de
disputas entre eles30. A compreensão pormenorizada desses fatores resulta na sugestão
de diferentes estratégias, cujo foco pode estar no opinativo de especialistas, na disputa
direta entre as partes interessadas, ou ainda na confluência entre as opiniões 

Tanto  a  existência  de  um  pólo  de  poder  absoluto  (especialistas  ou  parte
interessada), quanto a de conflito entre os grupos sociais, podem resultar na adoção de
resoluções menos abrangentes ao coletivo ou, em última instância, no impedimento da
adoção  de  quaisquer  resoluções.  Dessa  forma,  a  condução  do  processo  de  gestão
norteado por uma lógica colaborativa de trabalho é capaz de produzir os resultados mais
completos, uma vez que os problemas perversos são resultado de questões sociais e, por

29 Sarewitz, D. How science makes environmental controversies worse. Environmental Science & Policy 7 (2004) 385 – 403. Disponível em 
doi:10.1016/j.envsci.2004.06.001

30 Roberts, N. Wicked Problems and Network Approaches to Resolution. International Public Management Review electronic Journal at 
http://www.ipmr.net. Volume 1 · Issue 1 · 2000
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definição, também são as suas resoluções. Uma forma de se estabelecer um ambiente
favorável a uma tomada de decisão coerente é nortear o processo de gestão através da
percepção  dos  diferentes  valores  humanos  envolvidos.  Podemos  definir  “valores
humanos” como crenças duradouras sobre os estados finais preferidos de existência, ou
seja, o conjunto de condições definido por uma população para que a mesma alcance o
bem-estar31.

Após as ponderações acima, podemos refletir de maneira mais objetiva quanto ao
caso dos Rios Jaguaribe e Mangabeira. Quem são as partes interessadas envolvidas e
quais  são  as  suas  opiniões  quanto  à  definição  do  problema?  Todos  esses  grupos
foram/serão contemplados pelo projeto em execução? Qual lógica de atuação tem sido
adotada pela gestão pública?

Em 24 de abril de 2017, foi publicada pelo Jornal A Tarde a matéria “Ações em rios
dividem gestores e ambientalistas32”, a qual sugere haver três pontos de vista distintos no
caso em questão: o dos “poderes públicos” (estadual e municipal), o dos “defensores do
formato original do curso hídrico” e o dos “moradores próximos das margens que alagam
nos tempos chuvosos”. Sugere ainda a existência de diferentes valores que norteiam os
pontos de vista citados, respectivamente: a viabilização dos resultados esperados para as
obras de canalização dos Rios Trobogy e Mangabeira, a manutenção da biodiversidade
local,  e  a  diminuição/extinção dos casos de alagamentos que atingem as residências
localizadas nas imediações. Enquanto o modelo proposto parece endereçar dois desses
valores, não há evidência de que a manutenção da biodiversidade local foi levada em
consideração  na  concepção  do  projeto.  A principal  consequência  dessa  omissão  é  a
redução do bem-estar físico e mental de uma parcela da população local (Figura 3), que
vê ameaçados ativos importantes para a manutenção da sua qualidade de vida.

Em 04 de junho de 2017, cerca de 300 pessoas realizaram uma passeata ao longo
da Avenida Otávio Mangabeira contra a canalização do Rio Jaguaribe, demonstrando sua
insatisfação em relação ao projeto proposto. Dentre as manifestações colhidas pelo Jornal
A Tarde33, foi dito por um cidadão “Não somos contra a macrodrenagem, somos contra
esse modelo de macrodrenagem”. Já em entrevista ao Metro134,  outra cidadã afirmou
“Reivindicamos que o projeto  deve ser  revisto.  Precisa  da participação do povo para
decidir  o  que  é  certo,  e  que se  encontre  uma solução  sustentável.  A revitalização é
possível  e  necessária”.  Posteriormente,  durante  uma audiência  pública  realizada pela
Frente Parlamentar Ambientalista em 07 de agosto de 2017, foi dito por um participante
“Existem concepções muito mais interessantes sendo utilizadas no Brasil  e no mundo
para resolver esses problemas que precisam ser resolvidos mesmo! Ninguém está contra
que se faça projeto de macrodrenagem na cidade, o que  está sendo pontuado é  que
queremos discutir com o governo a melhor forma de se fazer, a sociedade tem técnicos
qualificados para isso. Essa audiência, secretário Bruno, deveria ter sido feita lá no início,
quando estava sendo definida  a  concepção do projeto”35.  Tais  manifestações indicam
ineficiência  do  poder  público  em  identificar  e/ou  remeter-se  à  totalidade  dos  valores
humanos  envolvidos,  resultando  numa  proposta  de  intervenção  inadequada  aos
interesses da população como um todo.

31 Wallace, K. J. Values: drivers for planning biodiversity management. Environmental Science & Policy 17 (2012) 1 – 11. Disponível em 
doi:10.1016/j.envsci.2011.12.001

32 http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1855962-acoes-em-rios-dividem-gestores-e-ambientalistas

33 http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1866762-ambientalistas-protestam-contra-canalizacao-do-rio-jaguaribe

34 https://www.metro1.com.br/noticias/cidade/36572,grupo-de-300-pessoas-sai-em-defesa-do-rio-jaguaribe-em-protesto-na-orla.html

35 http://www.gamba.org.br/noticias/governo-do-estado-mantem-posicao-intransigente-sobre-a-canalizacao-do-rio-jaguaribe-em-audiencia-publica
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Na prática, ainda na fase dos estudos de concepção dos projetos, para definição
da melhor alternativa a ser implantada, o ideal é que além de levar em conta os aspectos
técnicos, ambientais, sociais e econômicos, a decisão esteja lastreada pelas bases da
participação popular e do controle social. Neste sentido, os valores humanos centrais ao
processo de gestão devem ser  identificados através do diálogo direto  com as partes
interessados, refletindo de fato as suas necessidades. Do contrário,  a efetividade das
ações adotadas fica comprometida, podendo resultar na marginalização de grupos sociais
inteiros, indo na contramão daquilo a que se propõe a figura do Estado.
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