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RESUMO 
 

 

 

O objetivo da investigação é entender como se deu o processo de ocupação 

humana no entorno da Lagoa do Subaé, sob a influência da implantação do Centro 

Industrial do Subaé (CIS), na década de 1970, compreendendo de que maneira a 

ocupação do espaço físico da região da nascente do rio Subaé se alinha diante das 

politicas públicas de urbanização e preservação ambiental. Além disto, investigar, 

grosso modo, como a implantação deste vetor industrial afetou a dinâmica das 

comunidades da região e do ecossistema como um todo. 

As peculiaridades da hidrologia de Feira de Santana estão diretamente ligadas ao 

seu surgimento e expansão enquanto entreposto comercial, tanto quanto em seu caráter 

produtivo. Não perdendo de vista que esse desenvolvimento econômico não foi sensível 

à preservação da sua imbricada rede hidrográfica, que além de conter trechos de duas 

Bacias Hidrográficas (Pojuca e Subaé) e uma Sub-bacia (Jacuípe), possui ainda dezenas 

de nascentes e mais de uma centena de lagoas em seu sítio urbano. 

 

 

 

Palavras-Chave: História ambiental, Subaé, urbanização, Centro Industrial do Subaé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper objective is understand how it happened the human taking place 

around Lagoa do Subaé, basically motivated by CIS implementation in the 1970‟s, 

realizing for which manners the Subaé river spring is comprehended/included as part as 

urban public politics and environment preservation. Moreover, it intends to investigate, 

not deeply, how this implementation has affected people life in the near communities 

and ecosystem as in general. 

Hydrology particularities of Feira de Santana are as linked directly to its 

commercial beginning and expansion as they are connected to its productive feature. 

Nevertheless, its economic development hasn't have in your sight preserve its 

intertwined hydrographic network that besides contains rivers snippets from two 

Watersheds (Pojuca and Subaé) and a sub-basin (Jacuípe), it has also dozens of springs 

and a hundred of lakes in its urban location. 

  

 

 

Keywords: Environment History, Subaé, urbanization, Industrial Center Subaé. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

 

As peculiaridades da hidrologia de Feira de Santana estão diretamente ligadas ao 

seu surgimento e expansão enquanto entreposto comercial, tanto quanto ao seu caráter 

produtivo. Não perdendo de vista ainda que esse desenvolvimento econômico não foi 

sensível à preservação da sua imbricada rede hidrográfica, que além de conter trechos 

de duas Bacias Hidrográficas (Pojuca e Subaé) e uma Sub-bacia (Jacuípe), possui ainda 

dezenas de nascentes e mais de uma centena de lagoas em seu sítio urbano. 

Todavia, esses sistemas se encontram fragilizados em decorrência dos impactos 

ambientais provocados pela especulação imobiliária e pela não existência de políticas 

públicas eficazes na proteção e preservação do patrimônio natural que é uma bacia. 

Além destes fatores, a Lagoa do Subaé  ̧ destacada para nosso estudo, recebe efluentes 

industriais diretamente provenientes do Centro Industrial do Subaé (CIS).  

O objetivo da investigação é entender como se deu o processo de ocupação 

humana no entorno da Lagoa do Subaé, sob a influência da implantação do Centro 

Industrial do Subaé (CIS), na década de 1970, compreendendo de que maneira a 

ocupação do espaço físico da região da nascente do rio Subaé se alinha diante das 

politicas públicas de urbanização e preservação ambiental. Além disto, investigar, 

grosso modo, como a implantação deste vetor industrial afetou a dinâmica das 

comunidades da região e do ecossistema como um todo. 

Mais adiante dos processos de urbanização já delineados, é interessante 

compreender o alinhamento de Feira de Santana dentro de um processo de 

desconcentração econômica nacional, observado no Brasil entre as décadas 1970 e 

1990, observando de que maneira se deu a interação comercial e produtiva da economia 

local dentro das políticas públicas implementadas pelos governos local, estadual e 

nacional. 

Este trabalho é um ensaio de História Ambiental da cidade de Feira de Santana, 

sendo que o estudo recortado se insere no entendimento mais amplo do processo de 

antropização e mapeamento da poluição nas nascentes do Subaé, que implicam 

diretamente na qualidade da água nesse sistema hídrico e na manutenção do ecossistema 

como um todo. 
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Desta forma, não se trata apenas de um estudo local, uma vez que se alinha às 

demais investigações que tratam do impacto ambiental na Bacia do Subaé, contribuindo 

para uma compreensão da degradação da Bacia numa perspectiva regional, permitindo 

um entendimento das contribuições dos diversos fatores de poluição desde as nascentes 

até a sua foz.  

A história ambiental oferece ao historiador um interessante aparato para 

compreender a dinâmica das comunidades e os conflitos inerentes ao capital, aqui 

transvestidos de CIS – Comunidade. O contato com este campo historiográfico se deu 

em uma disciplina optativa, História Ambiental, ofertada por outro departamento, o 

DEXA,  em que a curiosidade consolidou-se em afinidade.  

Apesar de tão aclamada, desde a primeira geração dos Annales, com Marc Bloch e 

Lucien Febre, a interdisciplinaridade ainda hoje dificilmente acontece, de fato, no 

âmbito da história. A história ambiental vai de encontro à história tradicional ao tratar 

seus objetos a partir de uma abordagem intimamente interdisciplinar, dialogando não 

apenas com as ciências humanas, como também com as ciências naturais. Deste modo, 

“se o objetivo da história é o homem, mais precisamente os homens no tempo, afirmo 

que os homens estão para o tempo assim como estão para o seu meio natural. O que os 

torna, deste modo, indissociável”.1 

Neste âmbito, o presente estudo é um desdobramento do trabalho que realizei 

enquanto bolsista de iniciação científica, atuando em um projeto interdisciplinar de 

investigação ambiental intitulado “Avaliação da Contribuição Geoquímica do 

Complexo Industrial Subaé no rio Subaé - BA - Brasil, Através das Análises Matrizes: 

Biota, Água e Sedimento” do Laboratório de Estudos Ambientais (LEA), sob a 

orientação da professora Marjorie Nolasco.  

O convívio e as trocas com os demais profissionais com outras formações, como 

geografia, geologia, biologia, me estimularam a pensar a cidade, o urbano, que já era 

um campo da história que me chamava atenção, a partir de outros parâmetros, atentando 

o olhar para questões antes despercebidas.  

Além disto, a iniciação científica me colocou em contato direto com a prática da 

pesquisa. Esse primeiro tatear pela investigação científica foi bastante rico para o 

                                                                 
1
 BARRAQUI, Douglas. Por uma História ambiental: a natureza de volta aos braços do homem. UFSC, 

2011.  Pág. 14. 
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aprendizado do que é ser pesquisador, e dentro disto o trânsito entre acervos e 

documentos, em primeiro momento não muito certo do que se procura.  

Com base no levantamento da documentação que seria pertinente para fornecerem 

os dados a respeito das modificações espaciais ocorridas na região das nascentes da 

bacia do Subaé, no período destacado, foi possível dar cabo da localização destes 

grupos documentais nos arquivos ligados a administração feirense, bem como na esfera 

estadual. 

O tripé da análise se pauta na triangulação de diferentes técnicas para obtenção de 

dados que tem por objetivo a saturação da informação como intuito de garantir uma 

fiabilidade e legitimidade nas análises.2 Aqui, este confronto se fará usando de dados e 

informações obtidas através de análise de diversos grupos de documentos que devem ser 

contrapostos aos documentos legislativos que explicitam o plano de gestão e suporte de 

preservação ambiental produzido pelo poder público.  

Para a construção da pesquisa, a análise documental se concentrou em grupos de 

documentos ligados ao setor legislativo, como leis, decretos municipais e estaduais, e 

planos de desenvolvimento, bem como o plano diretor do Subaé, visando remontar a 

dinâmica de ocupação da terra sobre uma perspectiva histórica. Para este fim, foram 

analisadas as leis e decretos municipais e estaduais correlacionadas, como o Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), e os relatórios do Plano Diretor do Centro 

Industrial do Subaé de 1970 e 1983.  

Foram explorados dados colhidos através da análise de jornais de circulação 

municipal, como o Folha do Norte e Tribuna Feirense, e outras publicações como 

sensos e levantamentos populacionais, especificamente da época de implantação do CIS 

e do surgimento dos bairros adjacentes às nascentes do Subaé. Além deste, utilizou-se 

relatos orais obtidos através de entrevistas realizadas com os moradores mais antigos da 

região, no intuito de captar conflitos e dados disponíveis na memoria coletiva. 

O trabalho foi construído em dois capítulos, por entender que esta divisão atende 

melhor as discussões expostas. O primeiro capítulo tem por objetivo, além dessa 

introdução à História Ambiental, relacionar o surgimento e a “fundação” de Feira de 

Santana com suas peculiaridades hídricas e geográficas, numa tentativa de perceber 

                                                                 
2
 PEDREIRO, Xerado. APONTAMENTOS DE ANTROPOLOGIA CULTURAL. Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro- UTAD, 2004-2005. 
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como se deu a relação entre cidade-lagoa numa perspectiva histórica; bem como discutir 

a relação entre o crescimento de Feira de Santana e a degradação do seu sistema hídrico, 

além de esboçar a dinâmica politica, econômica e social de Feira de Santana no período 

estudado. 

O segundo capítulo centra suas atenções na Lagoa do Subaé, objetivando 

estabelecer um panorama local da região do entorno do Subaé, no período recortado 

para estudo, delineando o processo de ocupação territorial e sua dinâmica econômica, a 

fim de entender a influência da implantação do CIS sobre as comunidades da região. 

Também ressaltar o que está posto pelo senso comum no que diz respeito a 

desenvolvimento/preservação ambiental. 

A questão ambiental urbana foi, por muito tempo, pensada como apêndice do 

planejamento urbano, não sendo capaz de dar vazão aos problemas acarretados pela 

desestruturação do sistema físico e biológico pelo avanço caótico do consumo de 

recursos naturais. Todavia, nota-se “uma preocupação de integrar a cidade e seu meio 

ambiente, primeiro o ambiente construído e imediatamente adiante, o meio-ambiente 

natural que, mais ou menos modificado passa a ter sua importância revivida, mesmo 

dentro das cidades”. 3 

No entanto, ainda é muito difícil realizar um trabalho de história ambiental, dada a 

necessidade de utilização concreta da interdisciplinaridade, o que implica extrapolar as 

“gavetas” da história, em um olhar que busca dados relacionados aos aspectos físicos, 

geográficos nas fontes que, à primeira vista, em nada se parecem com as investigações 

históricas.  

Além disto, há certa resistência do corpo acadêmico local com esta abordagem, 

uma vez que inúmeras vezes durante a construção do estudo foram questionadas a 

pertinência desde como estudo historiográfico. O começo tardio de uma orientação em 

história, dificuldade de lidar com bibliografias, conceitos e linguagens de outras áreas 

do conhecimento foram pontos que, num primeiro momento, tolheram incialmente o 

ritmo de desenvolvimento do trabalho. 

                                                                 
3
 MACHADO, Gustavo Lisboa. Estudos dos impactos sociais e ambientais de processos de 

requalificação urbana: o caso da Lagoa Grande no município de Feira de Santana – Bahia. Feira de 

Santana, Ba, 2010. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Feira de 

Santana, p. 32. 
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É importante ressaltar o ineditismo do estudo deste objeto em história, seja pela 

pouca inserção da abordagem, seja pela escassez de trabalhos realizados, uma que estes 

se dirigem, em sua maioria, para o processo de contaminação do Subaé na cidade Santo 

Amaro.  

A discussão acerca do impacto do avanço da urbanização sem nenhuma 

preocupação ambiental, apesar de silenciada, é pertinente para a sociedade feirense. 

Existe um grande desconhecimento da população com relação à importância da 

manutenção e preservação dos recursos hídricos, e dos efeitos que a degradação dos 

mananciais acarreta e que já começam a ser sentidos, principalmente no que diz respeito 

à temperatura e umidade.  

Por fim, este estudo é uma tentativa de mapeamento do processo de contaminação 

da Lagoa do Subaé, sob a influência da política industrial da década de 1970, processo 

este que não se encerrou aí, uma vez que a degradação deste corpo d‟água, como de 

grande parte das demais lagoas e córregos espalhados pela cidade têm se agravado nas 

ultimas décadas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
CAPÍTULO 1 - UMA HISTÓRIA AMBIENTAL DA LAGOA DO SUBAÉ: abordagens e o 

contexto feirense 

 

 

O espaço pode ser definido como uma porção de terra identificada pela natureza 

ou pelas marcas registradas pelo mesmo. É assim o local onde se dá uma inter-relação 

entre homem e natureza, um conjunto indissociável, solidário e contraditório, composto 

por sistemas de objetos que não se podem mensurar isoladamente, mas com o quadro 

único com que a história se dá4. Distanciando-se da tradicional inclinação da história 

pelos objetos culturais, a história ambiental, é pensada e definida por José Augusto 

Pádua5 como uma investigação aberta e não reducionista das interações entre sistemas 

sociais e sistemas naturais ao longo do tempo.  

Trata-se de uma tentativa de superar a cisão existente entre o mundo natural e o 

cultural que exigiu, nas palavras de Donald Woster6, um esforço revisionista no intuito 

de tornar a disciplina histórica mais inclusiva em seus estudos, entendendo que a 

experiência humana não se deu dissociada das suas restrições naturais, e que os 

humanos não constituem uma espécie distinta e “supernatural”, cujas consequências 

ecológicas de suas atividades possam ser ignoradas.  

Com entendimento amplo da história natural associada à história social, a História 

ambiental, conta como traço marcante a necessidade de uma abordagem intimamente 

interdisciplinar. As ferramentas para a apreensão dos variados aspectos que permeiam 

este campo de estudo se instrumentalizam no diálogo com outras disciplinas, como a 

geologia, biologia, geografia, antropologia, e principalmente, a ecologia: 

 

Historiadores ambientais não visitam protocolarmente as ciências naturais: 

dependem profundamente delas e muitas vezes trabalham em associação 

direta com os cientistas naturais. Precisam entender o funcionamento dos 

ecossistemas para avaliar com correção o papel das sociedades humanas 

dentro delas, os limites da ação humana e a potencialidade de superação 

cultural dentro desses limites
7
. 

 

                                                                 
4
 SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993 

5
 PADUA, José Augusto. As bases teóricas da História Ambiental. In: Estudos avançados [online], 

vol.4, nº08. São Paulo: 2010, 94. 
6
 WORSTER, Donald. Para Fazer História Ambiental. In: Estudos Históricos , Rio de Janeiro, vol.4, n.8, 

1991, p. 199. 
7
 DRUMMOND, José Augusto. A História Ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa. Estudos 

Históricos, Rio de Janeiro, vol.4, n.8, 1991, p.182. 
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Estes pressupostos colocam a História Ambiental como utensílio para o 

entendimento dos processos inseridos nos conflitos socioambientais que permeiam a 

vida social.  

 Ainda pouco difundidos na produção histórica tradicional, os estudos ambientais 

em história têm seu marco na década de 1970, quando as disciplinas sociais foram 

desafiadas por cientistas naturais e movimentos sociais a superar o seu paradigma 

humanista e a incorporar variáveis naturais em seu repertório legítimo de pesquisa8.  

Tal conjuntura estava intimamente ligada ao despertar para as questões ambientais 

e teve espaço, inicialmente, nos EUA e em outros países de língua inglesa, chegando ao 

Brasil no final da década de 1990, onde a grande heterogeneidade de ecossistemas e 

paisagens na grande extensão do território brasileiro, bem como sua diversidade cultural 

“estabelece um conjunto de condições que, quando assistidas no escopo da interação 

entre a sociedade humana e natureza, faz do país um objeto singular e privilegiado para 

o historiador ambiental” 9. As pesquisas em história ambiental vem ganhando destaque  

dentro dos cursos de pesquisa e pós-graduação. 

 A História Ambiental é também uma absorção pela ciência histórica das 

demandas sociais no que diz respeito à sensibilidade ambiental, possuindo assim um 

compromisso moral e político. Além desses pressupostos,  

 

 a História Ambiental compartilha do entendimento que o trabalho do 

historiador vincula-se a compromissos políticos, onde a presença física do 

historiador implica em compartilhar vários papéis: testemunha, ator e 

historiador, a demanda social deste tipo de abordagem repousa na 

necessidade de fornecer inteligibilidade nas relações entre passado e 

presente
10

. 

  

Dessa forma, o trabalho do historiador ambiental está marcado pelas interpelações 

com a História do Tempo Presente, uma vez que grande parcela dos processos por ele 

delineados não está concluso ou não sofreram decantação.   

Trata-se de um campo de investigação que destina, grosso modo, a três tipos de 

análise: a reconstrução dos ambientes naturais numa perspectiva histórica; o estudo dos 

modos de produção e seu impacto e a análise da história das ideias; e percepções e 

                                                                 
8
 DRUMMOND. A História Ambiental‟, p.180. 

9
 BARRAQUI, Douglas. Por uma História Ambiental: a natureza de volta aos braços do homem. 2011. 

Disponível em: http://lappes.iee.usp.br/lappes/por-uma-historia-ambiental-a-natureza-de-volta-aos-

bracos-do-homem/ 
10

 LOPES, Alfredo Ricardo Silva. “A lagoa do Sombrio corre que desaparece”: uma história ambiental 

da degradação e o atual debate sobre a preservação da lagoa do Sombrio (1960-2010), 2011. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina. Mestrado em História, p. 29. 
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valores cerca do mundo natural.11 O meio não é tomado como moldura aos fatos 

históricos, como é recorrente nas abordagens econômicas, politicas e culturais, mas 

antes o recorte espacial e o elemento chave para o entendimento das relações humanas 

de apropriação do espaço e seus desdobramentos.  

O objetivo deste trabalho é compreender a relação da criação do Centro Industrial 

do Subaé (CIS) na década de 1970 com a ocupação humana no entorno da Lagoa do 

Subaé, localizada na cidade de Feira de Santana, Bahia, sem perder de vista que estes 

são vetores do mesmo processo, regido pelas políticas públicas de desenvolvimento 

urbano e industrial na cidade de Feira de Santana. 

Este capítulo se destina a relacionar o surgimento e a “fundação” de Feira de 

Santana com suas peculiaridades hídricas e geográficas, numa tentativa de perceber 

como se deu a relação entre cidade-lagoa numa perspectiva histórica; bem como discutir 

a relação entre o crescimento de Feira de Santana e a degradação do seu sistema hídrico, 

além de esboçar a dinâmica politica, econômica e social de Feira de Santana no período 

estudado. 

Torna-se imprescindível, desta maneira, uma caracterização geográfica da área 

recortada para estudo, atentando para os elementos da sua hidrologia, geologia, relevo e 

etc, que contribuam para a compreensão da dinâmica do objeto em questão, a lagoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11

 STEWART, 1998; WOSTER, 1991; DRUMMOND, 1991,1997. 
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          I – Feira de Santana e suas lagoas 

 

 

Entremeando o percurso entre o recôncavo e o sertão da Bahia, um alto é 

reconhecido à distância pelo viajante que visualiza “boiando” em uma linha de luz, a 

cidade de Feira de Santana.12 Conhecida sob o título de “Princesa do Sertão”, Feira de 

Santana é um município baiano situado a cerca de 108 km da capital do Estado, 

Salvador, alocada numa zona de agreste, de transição entre o litoral úmido, marcado 

pelos canaviais e o interior do continente semi-árido marcado pela caatinga. 

Possui clima quente e úmido, com chuvas de verão e temperatura média de 27º. A 

pluviometria média anual é de 802,2 mm, sendo os meses de maior pluviometria março, 

abril e maio, e os de menor, agosto, setembro e outubro13.   

O município se desenvolveu sobre um platô, encontro do tabuleiro costeiro14 com 

o pediplano sertanejo. Este relevo é produto de uma evolução caracterizada pela 

alternância de diferentes sistemas morfoclimáticos, estando vinculado a grandes 

mudanças climáticas que ocorreram desde o período Mioceno até o presente. Estas 

atuam, geologicamente, sobre duas formações do município: o embasamento cristalino 

pré-cambriano, constituído basicamente por granitos-gnaisses, que são impermeáveis; e 

outra sedimentar de idade Pliocênica, composta por conglomerados, areias e argila, 

porosa e permeável15.   

 Suas características geomorfológicas propiciam a presença de afloramentos do 

sistema aquífero, que numa rede de lagoas imbricadas a duas bacias hidrográficas 

(Subaé e Pojuca) e uma sub-bacia (Jacuípe), pincelam todo seu território de nascentes, 

lagoas, riachos e rios, que estão intimamente ligados com o surgimento e a expansão da 

cidade, uma vez que a disponibilidade de água potável foi ponto incisivo no 

desdobramento da povoação da região, cujos registros se iniciam por volta do século 

                                                                 
12

 LOBÃO, Jocimara Souza Britto; MACHADO, Ricardo Augusto Souza. Avaliação multi-temporal, da 

ocupação das Lagoas urbanas de Feira de Santana-BA por meio de Sistema de Informação Geográfica. 

In: [Anais] XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiania, Brasil, 16-21 abril de 2005, 

p.40-49 
13

 ANJOS, Nelson da Franca Ribeiro & BASTOS, Carlos Alberto de Miranda . Estudo das possibilidades 

hidrogeográficas de Feira de Santana – Bahia. Recife: SEUDENE – Divisão de documentação, 1968, 

p. 14. 
14

 Para mais informações sobre termos técnicos ver glossário. 
15

 LOBÃO, Jocimara Souza Britto; MACHADO, Ricardo Augusto Souza. Avaliação multi-temporal, da 

ocupação das Lagoas urbanas de Feira de Santana-BA por meio de Sistema de Informação Geográfica. 

In: [Anais] XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiania, Brasil, 16-21 abril de 2005, 

p.40-49 
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XVIII, e remontam a um agrupamento de colonos portugueses em torno da Fazenda 

Santana dos Olhos D‟água, local que servia de pouso e de reabastecimento para 

tropeiros e demais viajantes da região16.  

 

FIGURA 1: Bacias hidrográficas na cidade de Feira de 

Santana

 
FONTE: SANTOS, Bethsaide Souza. Análise espacial da distribuição dos condomínios 

fechados na zona urbana de Feira de Santana entre 1995 e 2010. Feira de Santana, Ba, 2012. 

Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Feira de Santana. Pág. 7 

 

O regime hídrico feirense é controlado fortemente pela geologia local, uma vez 

que esta rede de lagoas é controlada pelas águas subterrâneas que permeiam os 

depósitos sedimentares, sendo que muitas dessas secam quase que completamente nos 

meses com menor índice de chuvas17, de forma que suas relações com as águas 

subterrâneas são bastante complexas 18.  

                                                                 
16

 CERQUEIRA, 2007, pag. 83 
17

 ANJOS, Nelson da Franca Ribeiro & BASTOS, Carlos Alberto de Miranda. Estudo das possibilidades 

hidrogeográficas de Feira de Santana – Bahia. Recife, SEUDENE – Divisão de documentação, 1968, p. 

15. 
18

 A perenidade das lagoas e sua apropriação no espaço urbano. 
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Feira de Santana surgiu em torno das lagoas, que passaram a se configurar como 

um obstáculo para a expansão urbana, dentro de uma lógica capitalista de apropriação 

do espaço desprovida de uma preocupação ou quantificação sobre o impacto ecológico 

dos empreendimentos para o meio ambiente ou para as populações que vivem em 

relação direta com estes. Neste ponto, entender o processo de expansão e retraimento 

das margens das lagoas é fundamental para captar o processo de avanço da cidade sobre 

estas, que foram aterradas e poluídas no decorrer das décadas.  

No que diz respeito à hidrografia, a região é divisora entre três importantes bacias, 

sendo nascente de duas delas: do Pojuca e do Subaé. Além disto, se configura como 

área de recarga e exudação de aquíferos, fatores que conferem ao município uma 

fragilidade, posto que associada a um uso intensivo e conflituoso dos recursos 

hídricos19.  

Dentre estas bacias, a que interessa a essa pesquisa é a do Subaé, que tem por rio 

principal o rio Subaé, cuja nascente, localizada na Lagoa do Subaé, no perímetro urbano 

da cidade de Feira de Santana, a sudeste da sede municipal, no setor B do Centro 

Industrial do Subaé – CIS é a área de estudo. O rio Subaé tem 45 km de extensão e corta 

os municípios de São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro e São Francisco do Conde, 

desembocando na Baía de Todos os Santos.  

A área de estudo insere-se no alto da bacia hidrográfica do rio Subaé, pertencente 

ao município de Feira de Santana e abrange 1.451,629 ha, com altitude média de 220m. 

Sua localização está entre as latitudes de 12º25‟S e 12º28‟W, englobando o entorno das 

lagoas do Subaé (tanto a porção Norte quanto a porção Sul da BR-324), e suas 

nascentes20. 

É interessante ressaltar que a lagoa está fora do Anel de Contorno, que até meados 

da década de 1970 demarcava os limites urbanos da cidade, sendo consideradas regiões 

periféricas. Na imagem que serve de fundo para o decalque do mapa da figura 1, fica 

clara a dispersão dos mananciais e nascentes na malha urbana, bem como a barreira que 

a BR 324 cria nesta, uma vez que passa exatamente sobre a lagoa. A região tem uma 

dinâmica peculiar uma vez que agrega simultaneamente aspectos urbanos, industriais e 

rurais, como mostra a figura 2. 
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 LOBÃO, Jocimara Souza Britto; MACHADO, Ricardo Augusto Souza. Avaliação multi-temporal, da 

ocupação das Lagoas urbanas de Feira de Santana-BA por meio de Sistema de Informação Geográfica. 

In: [Anais] XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiania, Brasil, 16-21 abril de 2005, 

p.40-49 
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 Ver figura 7, em anexo. 
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FIGURA 2. Mapa de localização da área estudada. 

 
FONTE: Adorno, 2012. 

 

 
FIGURA 3. Mapa de localização da área estudada, ilustrando uso e cobertura da terra. 

 
FONTE: Adorno, 2012. 
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II – O contexto Da década de 1970: Subaé, uma opção de economia 

 

 

Os primeiros núcleos urbanos brasileiros têm sua origem nos assentamentos 

coloniais, de forma que a rede urbana nordestina tem íntimo diálogo com a dinâmica 

econômica de base agroexportadora desenvolvida na região. O povoamento se 

concentrou na região litorânea, em volta dos portos que serviam de escoadores para a 

produção agrícola, consolidando-se como pontos de adensamento populacional e de 

concentração de atividades econômicas. 

A transferência da corte de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, em 

decorrência da expansão da mineração na capitania de Minas Gerais e declínio do 

cultivo extensivo da cana-de-açúcar, centrado na produção nordestina, enquanto a 

produção cafeeira, que se desenvolvia no Vale da Paraíba se consolidava como principal 

item agrícola de exportação no século XVIII são marcas de uma mudança do eixo 

econômico do Nordeste para o Sudeste. 

A abolição da escravatura, principal força de trabalho do campo nordestino e a 

escassez de recursos para modernizar a dinâmica agrícola ocasionaram em uma perda de 

espaço no âmbito nacional e, uma vez que não conseguia atender as novas demandas do 

mercado, o Nordeste passou por um período de estagnação econômica que se estendeu, 

aproximadamente, de 1873 até meados da década de 1960. 

Os núcleos urbanos da primeira metade do século XIX eram prolongamentos das 

áreas rurais, onde se situava os centros administrativos, políticos e religiosos21. Além da 

incerteza das fronteiras entre o rural e o urbano, caracterizava-se por uma 

desorganização espacial e pela precariedade dos serviços públicos dirigidos à 

população. Feira de Santana era uma típica cidadela do interior baiano, marcada pelo 

caráter rural. 

René Carmo22 aponta que é imprescindível o entendimento do processo de 

povoamento e de formação da economia nordestina para uma compreensão efetiva do 

sistema urbano regional, tendo em vista que o crescimento urbano está atrelado a uma 

mudança na estrutura produtiva, com a expansão das atividades industriais.  

                                                                 
21

 VIOTTE, Emilia da Costa. Da monarquia à república: momentos decisivos. São Paulo, 1987, 5º ed.  
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Dentro de um contexto internacional de recessão no “Entre Guerras”, a quebra na 

capacidade de produção de bens industrializados pelas potências europeias fragilizadas 

pelas consequências da guerra, o Estado brasileiro começou a desenvolver, durante o 

governo Vargas (1930-1945), uma política de investimento em infraestrutura para o 

desenvolvimento industrial objetivando suprir a demanda do mercado interno. 

Durante a década de 1930, ocorreu uma consolidação do mercado interno e um 

intenso processo de crescimento urbano motivado pelo êxodo rural em direção ao 

sudeste brasileiro. Neste processo, grandes levas de retirantes fugidos da seca que 

assolava grande parte do território nordestino e engrossavam o grande contingente de 

pessoas, que viam nas grandes cidades melhores oportunidades de emprego e condições 

de vida. 

Ainda segundo René Carmo, tendo em vista que a população passou a urbanizar-

se a taxas expressivas, a partir de intenso deslocamento da população rural para os 

centros urbanos, em poucas décadas a população urbana superou a população rural, 

passando de 12.9 milhões de habitantes, em 1940, para 33,3 milhões, em 1960, com 

taxas geométricas de 3,8% ao ano23, conforme tabela 1.  

 
TABELA 1. População brasileira em milhões de habitantes no período de 1940 a 1980 

 

Ano População 

Brasileira 

População 

Urbana 

População 

Rural 

1940 41,2 12,9 28,3 

1950 51,9 18,8 33,1 

1960 70,1 33,3 38,8 

1970 93,2 52,1 41,1 

1980 119,0 80,4 38,6 

Fonte: IBGE – Tendências demográficas, 2000, apud Carmo René Becker Almeida. A 

urbanização e os assentamentos subnormais de Feira de Santana, 2009.   

 

A conjuntura pós-guerra de 1945 acentua as caraterísticas da expansão industrial 

até então ensaiada, exigindo na mesma medida uma maior integração produtiva a nível 

nacional na tentativa de efetivar o projeto de consolidação de uma frente econômica 

baseada na indústria. 

                                                                                                                                                                                              
22

 CARMO, René Becker Almeida. A urbanização e os assentamentos subnormais de Feira de 

Santana. 2009.  Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutorado em 

Ciências Sociais. 
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O novo contexto político advindo do golpe civil-militar de 1964, implicou numa 

ressignificação da atuação do poder político estatal, que passou a assumir um perfil 

autoritário no que diz respeito à determinação das diretrizes do projeto de 

desenvolvimento do país, sistematizado na aplicação de recursos públicos como 

pressuposto geral na acumulação; desaceleração relativa dos gastos estatais produtivos; 

e na atuação central na esfera produtiva.24 

Desta maneira, se delineia uma transformação do papel do Estado frente à 

acumulação capitalista, que iniciado nos anos 1950 com os Planos de Metas de JK, se 

intensifica o período militar e tem seu ápice com o crescimento acelerado marcado 

como “Milagre Econômico”: 

 

Naquele período de governo, o poder público, a partir de um projeto 

desenvolmentista, objetivando a integração nacional e a modernização do 

território na perspectiva de promover o crescimento acelerado da economia 

brasileira, passou também a intervir decisivamente na organização de seu 

espaço territorial, através de grandes projetos com infreestrutura em geral, os 

quais foram desenvolvidos com recursos captados no mercado 

internacional.
25

 

 

Dentro desse contexto de integração econômica e descentralização industrial, 

ditada pelo Centro-Sul, são implantados os centros industriais baianos com incentivos 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), cuja atuação visava 

à harmonização das disparidades entre o nordeste e o sudeste do país. Nas palavras de 

Freitas,  

a pretensão era a transformação, no que se refere à aceleração do intercâmbio 

inter-regional, através da descentralização do setor produtivo, principalmente 

o industrial, implicando em desenvolvimento da produção interna e 

integração da economia nacional. 
26

 

 

A década de 1970 foi palco de um espantoso crescimento econômico que 

impulsionou o processo de urbanização e remodelou a face de inúmeras cidades 

brasileiras. A história de Feira de Santana se encaixa nesse cenário. 
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 CARMO, René Becker Almeida. A urbanização e os assentamentos subnormais de Feira de 

Santana. 2009.  Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutorado em 

Ciências Sociais, p. 89. 
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 CRUZ, Rossine e MONTEIRO, Jonathas. Ação política da Modernização Industrializante em Feira de 

Santana, Bahia, Brasil (1970-1985). In: X Colóquio Internacional sobre poder local: Desenvolvimento 

e Gestão Social de Territórios [Anais].  Salvador: CIAGS – UFBA, 11 a 13 de dezembro de 2006. 1 

CD room.  
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Santana. 2009.  Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutorado em 
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Sua localização entre o Alto Sertão e a capital do Estado foi decisiva para a sua 

consolidação enquanto entreposto comercial entre o Recôncavo e as imensas pastagens 

de Mundo Novo, Jacobina e do Médio São Francisco, devida a existência de boas 

pastagens em suas redondezas que propiciava a circulação do gado e a existência de 

suprimento de água, numa região sujeita a secas periódicas27. 

As feiras de gado que ocorriam no centro da cidade ocupavam destaque na 

economia feirense e atraiam para a urbe uma grande leva de trabalhadores, negociantes 

e outros. Concomitantes à feira de gado, outros produtos passaram a ser comercializados 

na feira, que refletiu num desenvolvimento do setor terciário, pautado em um 

diversificado comércio e afirmando-se como um polo de prestação de serviços urbanos 

para as cidades circunvizinhas.  

Em 1940, Feira de Santana tinha uma população de 83,268 mil habitantes, dos 

quais aproximadamente 76% habitavam na zona rural do município, conforme mostra 

os dados da tabela 2. A seca de 1950 é muito provavelmente um dos principais 

impulsionadores do forte crescimento populacional que acontece na década seguinte 

quando a população chega a 107,205 mil habitantes, sendo que a construção de diversas 

rodovias, dentre elas a BR-116 e BR- 10128, continuou estimulando o  aumento 

populacional, que chega as taxas de 141,757 mil habitantes na década de 1960. 

.  
TABELA 2. População feirense em milhares de habitantes no período de 1940 a 1980 

 

Fonte: Câmara dos Diretores Lojistas de Feira de Santana (2008), IBGE Censos Demográficos 1940-2000 

apud SILVA, A influência do Centro Industrial do Subaé (CIS) no processo de urbanização do 

bairro do Tomba: um estudo de caso no município de Feira de Santana-Ba. Salvador, Ba, 2010. 

 

                                                                                                                                                                                              
26

 FREITAS, Nacelice Barbosa. Modernização industrial em Feira de Santana: uma análise as 

implantação do Centro Industrial do Subaé – CIS. In: Sitientibus , Feira de Santana, n. 41, p.139-160, 

jul./dez. 2009 
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 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968, p.56  
28

 LOBAO, Jocimara Souza Brito; NOLASCO, Marjorie Cesko; FRANCA-ROCHA, Washington de 

Jesus Sant‟Anna. História ambiental urbana de Feira de Santana: 1959-2001. In: II Encontro Regional 

de História - Historiador, a que será que se destina? Feira de Santana: UEFS/ANPUH-BA, 2004. v. 1. 

Ano População total População urbana População rural 

1940 83,268 19,660 63,608 

1950 107,205 34,277 72,928 

1960 141,757 69,884 71,873 

1970 187,290 134,720 55,570 

1980 291,504 233,905 57,599 
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Entre meados da década de 1960 e 1970, o comércio feirense passava por um 

período de estagnação, de forma que a elite feirense passou a mobilizar-se em torno da 

efetivação da “vocação” industrial da cidade, que deveria ser o carro chefe da economia 

local, superando as atividades comerciais e agropecuárias historicamente características. 

Nas palavras de Machado: 

 

Até a década de 1960, a cidade se desenvolveu com a economia fortemente 

baseada no setor agropecuário, responsável pela formação de seu núcleo 

urbano original. Esse cenário mudou com a chegada do capital industrial na 

década de 70, que acelerou o fluxo migratório da zona rural em direção à 

malha urbana e fez a cidade incorporar áreas eminentemente rurais ao tecido 

urbano. 
29

 

 

Nos anos 60, a transição política se traduz num novo arranjo do sistema 

econômico, que marca uma tentativa de inserir o município na dinâmica nacional de 

descentralização da economia, ao mesmo tempo em que culmina num esfacelamento da 

agropecuária e do comercio de feira típicos da região: 

 

os campos de gado e as formas de matança do boi haviam passado  por 

diversas alterações que já retirava o destaque nas atividades dos grandes 

fazendeiros da região, que investiam também em casas comerciais e compra 

de ações de empresas forâneas. Paulatinamente, Feira retirava suas 

características agrárias do centro urbano. 
30

 

 

Feira de Santana teve um crescimento espontâneo de seu sítio urbano até as 

balizas da consolidação do Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), de 

forma que até a década 1960 não existia nenhum direcionamento na organização e 

ocupação do solo, que gerisse o crescimento da cidade em sintonia com a ampliação dos 

serviços básicos de assistência pública e saneamento, e deixasse salvaguarda às áreas de 

fragilidade ambiental. 

A preocupação com o disciplinamento da ocupação e ordenamento do solo 

feirense foi institucionalizada em meados da década de 1960 com a aprovação do PDLI, 

que objetivava difundir o planejamento urbano, como instrumento eficaz na condução 
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de políticas públicas e privadas31, e passou a ser o referencial para o remanejo espacial 

na urbe. Isto altera a dinâmica das relações estabelecidas de maneira significativa: 

 

 Além desses aspectos, convém ressaltar que algumas intervenções espaciais 

ajudaram imprimir grandes mutações no espaço urbano de Feira de Santana 

(de maneira qualitativa e quantitativa). Entre elas, a expansão física da cidade 

para além dos limites estabelecidos anel de contorno rodoviário. 

Consequentemente destacam-se a edificação do Centro Industrial do Subaé 

(CIS), em 1970 e da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em 

1976, ambos localizados na parte externa do anel rodoviário que contorna a 

cidade. 
32

 
 

O Centro Industrial do Subaé (CIS) foi um desdobramento do Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), institucionalizado pela Lei 631, de 30 de 

julho de 1969, pelo então prefeito João Durval Carneiro. Além de construir um Plano 

Diretor para o CIS, o governo municipal foi responsável pela desapropriação da área 

posteriormente doada para a implantação do parque industrial: 

 

Calcada nas diretrizes do Plano Diretor-70, a primeira declaração de utilidade 

pública para desapropriação da área destinada à implantação do CIS efetivou -

se através do Decreto Municipal nº3.304, de 12 de julho de 1969. A área 

delimitada situava-se entre o anel de contorno rodoviário e a linha divisória 

Feira/São Gonçalo dos Campos, no sentido Norte-Sul, e entre o Rio Jacuípe e 

a Rodovia Feira de Santana – São Gonçalo dos Campos, no sentido Oeste-

Leste. 
33

 

 

Desta maneira, existe uma presença marcante no Estado, no sentido dessa 

reconfiguração fundiária e econômica da região da Lagoa do Subaé, ao longo da década 

de 1970, uma vez que os serviços instalados para a assistência as indústrias criam um 

ambiente favorável à ocupação habitacional, como na construção de rodovias e diversas 

formas que interferiram ativamente na dinâmica hídrica da região.  

Além disto, havia a preexistência de várias fazendas de características rurais na 

região, que foram desapropriadas para a construção do parque industrial, passando a ser 

área pública cuja doação ou venda foi mediada pelos órgãos estatais. É impossível 

compreender a ocupação da Lagoa do Subaé desconectada do contexto de instalação do 
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Centro Industrial do Subaé nas suas proximidades, uma vez que estes são dois vetores 

do mesmo processo. 

Dentre os fatores que estimularam a implantação do Centro Industrial do Subaé 

(CIS), está a preexistência de indústrias na região, a proximidade com outros centros 

industriais baianos, como Centro Industrial de Aratu (CIA) e Complexo Petroquímico 

de Camaçari (COPEC) e o caráter de entroncamento rodoviário, uma vez que as 

principais rodovias de ligação entre o norte e o centro-sul do país cortam a cidade.  

A locação do Centro Industrial do Subaé – CIS matiza uma política 

governamental que visa impulsionar o setor industrial que já existia na região, 

alinhando-se com outros distritos industriais de Salvador e Camaçari, objetivando desta 

forma a implantação de núcleos de desenvolvimento, inseridas num sistema de Micro-

regiões Homogêneas do Estado da Bahia. Assim,  

  

Dentro desse contexto é que o Centro Industrial do Subaé (CIS) foi criado. 

Legalmente, através do decreto municipal n0 3.304, de 12 de julho de 1969, 

quando a prefeitura municipal de Feira de Santana autorizou o processo de 

desapropriação da área destinada à edificação do (CIS). Com a lei municipal 

n0 690, de 14 de dezembro de 1970, sob forma de autarquia municipal, deu-

se a sua criação. 
34

 

 

Seguindo as diretrizes de desenvolvimento assinaladas no PDLI, e na 

intencionalidade dos setores públicos e privados de descentrar a industrialização 

brasileira do eixo no sudeste: 

 

O processo feirense acompanhou a tônica do processo industrial baiano, um 

Estado nitidamente agrícola que vem se industrializando às custas de 

unidades fabris que suprem mercados sulistas. Ainda não há em Feira ou na 

Bahia, um parque industrial voltado para o mercado interno do Estado . 
35

 

 

O Subaé propiciou uma modificação da estrutura industrial do município, uma vez 

que a produção deixava de ser comandada pelo capital mercantil, local e regional, em 

benefício do capital industrial, de dominação nacional e estrangeira36: 

 

                                                                 
34

 SILVA, Alex de Souza. A influência do Centro Industrial do Subaé (CIS) no processo de 

urbanização do bairro do Tomba: um estudo de caso no município de Feira de Santana-Ba. Salvador, 

Ba, 2010. Dissertação (Mestrado) – UNIFACS Universidade Salvador. Laureate Internacional 

Universities. Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano apoud BAHIA, SECRETARIA DA 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, 1986 
35

 Jornal feira Hoje, Feira de Santana. 29 e 30 de dezembro de 1979. 
36

 CRUZ, Rossine Cerqueira da; CANO, Wilson. A inserção de Feira de Santana (BA) nos processos 

de integração produtiva e de desconcentração econômica nacional. 1999.  Tese (Doutorado) - 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, 1999 



 

 

30 

O setor industrial, que se foi afirmando a partir da segunda metade do século 

XIX, foi uma atividade bem relacionada com o setor agrícola, ou seja, a 

produção industrial consistia basicamente na transformação das matérias 

agrícolas regionais para consumo regional ou para exportação. A indústria 

surge, assim, como decorrência da expansão do setor primário regional, cujos  

produtos eram comercializados por Feira de Santana. Os capitais são 

essencialmente da região.
37

 

 

Na mesma medida, há uma modificação no perfil produtivo dessas empresas, que 

deixam de produzir para que se atendesse a necessidades de beneficiamento do mercado 

interno, e passam a concentrar a produção de subsídios industriais para os demais 

centros industriais. 

É fácil observar que os incentivos fiscais da SUDENE, ao colocarem Feira na 

faixa de prioridade, “A” desviaram de Aratu muitas empresas sofisticadas 

que teriam lá seu habitat. Se isso foi bom para o Subaé em termos de status, e 

renda, por outro lado condicionou a implantação de novas fábricas. Ao invés 

de produtos de consumo direto (agro-indústria e transformação primária ou 

secundária), tivemos em Feira uma sucessão de indústrias que produzem bens 

de capital, como as 18 metalomecânicas. 
38

 

 

É interessante pontuar um erro cartográfico que envolve os estudos que geraram 

as diretrizes da implantação do CIS, uma vez que o mapa que serviu de base para tal 

estudo trazia as orientações norte-sul invertidas39. Esta informação passou despercebida 

durante a construção do Plano Piloto-70, sendo identificado apenas durante os trabalhos 

que desembocaram na construção do segundo Plano Diretor do CIS, em 1983, quando 

este passou para a administração estadual. 

Apesar de ser um ponto importante para se compreender a fundo o processo de 

implantação do parque industrial, não foi possível mensurar o impacto deste erro 

cartográfico na efetivação da obra, e em possíveis desdobramentos de impactos 

ambientais, uma vez que não fica explícito se o espelhamento se deu nas direções 

norte/sul, leste/oeste, ou nos dois sentidos. Além disso, a impossibilidade de acesso aos 

mapas e demais esboços referentes à construção do Plano Diretor – CIS 70 nos arquivos 

municipais, dada perda ou extraviamento da documentação, não permitiu uma 

verificação mais incisiva.  

Em Feira de Santana, o incremento no setor secundário partiu de uma articulação 

municipal, objetivando integrar a cidade no processo de descentralização industrial 
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latente. Esta inciativa é um fato peculiar quando se toma por pressuposto a pálida 

autonomia que a esfera municipal gozava dentro da autoritária administração pública: 

 

Embora, sem dúvida, essa iniciativa peculiar tenha sido um rebatimento local 

da conjuntura do “Milagre Econômico” e das intenções do governo baiano, 

expressas no PROINTER, de interiorizar o processo de industrialização; 

também foi a via encontrada por parte das classes dominantes locais para 

legitimar o seu poder político-social ante o restante da população de Feira de 

Santana. Nesse sentido, a consolidação, no período de 1964-1971, do projeto 

político aqui chamado, de modernizador industrializante é resultante da 

tentativa, desses grupos sociais, em reconstituir a “governabilidade” em 

alguns aspectos relativamente ameaçada no período pré-1964. 
40

 

 

O autoritarismo estatal se fez sentir, na mesma medida nas políticas públicas 

destinadas a disciplinar e a reorganizar o espaço urbano, em busca de adequá-lo não 

somente ao contexto econômico que se pretendia efetuar no município, mas dar vazão 

aos anseios “higienistas” da elite local.  

Dentre as modificações que marcaram a paisagem urbana no período está a 

construção do Centro de Abastecimento de Feira de Santana (CAFS), que culminou na 

transferência da centenária feira livre que ocorria ao longo da Avenida Senhor do 

Passos, que também teve seu casario substituído por estabelecimentos comerciais.  

Entre as justificativas para retirada da feira livre do centro da cidade estava os 

transtornos causados à circulação de pessoas e mercadorias, além da sujeira que a 

mesma gerava. Segundo Larissa Pacheco, além disto, a mudança da feira matizava uma 

tentativa de,  

 „fazer a transição de uma economia de subsistência para uma economia de 

mercado‟ o que exigia „terminais receptores da produção‟. Enfim, era  a 

conjunção entre as atividades econômicas que se modificava para atender a 

implicação de uma modernização que visava como carro chefe a indústria, 

aproveitando os „potenciais locais‟ de comércio para urbanizar a cidade e 

modificar as formas de geração de lucros em Feira.
41  

  
O fenômeno de ampliação da malha urbana feirense está intimamente ligado a um 

processo de expansão do setor secundário provindo de um planejamento urbano estatal. 

Deste modo, o acréscimo no setor secundário impulsionou a acomodação de inúmeras 

indústrias, que ampliaram a oferta de emprego de forma direta e indireta, além de um 

incremento fiscal e de renda na economia da cidade, de forma que o município passou a 
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atrair trabalhadores das cidades circunvizinhas e, principalmente, da zona rural, gerando 

na região um boom populacional. Como podemos ver na matéria abaixo, 

 

Feira de Santana, tem a maior taxa de população urbana do interior da Bahia, 

juntamente com Itabuna 72 por cento dos habitantes do Município vivem na 

cidade. Entre as 4 classificadas no setor de cidades com mais de 50.000 na 

Bahia (Feira, Conquista, Jequié, e Alagoinhas), não componentes de 

aglomerações urbanas (como Ilhéus/Itabuna e Juazeiro/Petrolina), o segundo 

maior índice é de Alagoinhas (71 por cento do povo moram na s ede). 

Conquista tem índice de 65 por cento e Jequié 64 por cento. Noventa por 

cento dos migrantes (residentes em outros  municípios que vêm para Feira), 

são de origem urbana, isto é moravam nas sedes municipais de suas antigas 

cidades. 
42

 

 

Migrantes atraídos pelo discurso de industrialização fomentaram a construção de 

uma nova cartografia urbana, que além do surgimento de novas áreas habitacionais no 

entorno das áreas industriais visando comportar a nova massa trabalhadora ali 

empregada, no entanto, estas se dão em condições precárias, se configurando, ao mesmo 

tempo, como um processo de intensa favelização. 43 Segundo relatório do Centro de 

Recursos Ambientais, Escritório Regional de Feira de Santana: 

 

Ao longo desses últimos anos houve, inúmeras interferências humanas, 

favorecendo a um grau de antropização bastante considerável, o que é visív el 

pelas fontes de poluição doméstica e industrial presentes, através de esgotos 

domésticos lançados diretamente na lagoa e indiretamente através de fossas 

negras, as quais atingem o lençol freático devido a sua superficialidade, o que 

foi constatado in loco, pela construção de fossas onde sua cota mais baixa 

(cota de fundo) atinge o lençol freático
44

.  

 

É na década de 1970 que pela primeira vez a população urbana supera em 

números a população rural (ver tabela 2), chegando a 187.290 mil habitantes, mantendo 

uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 5,9% até 1983.45 Paralelamente à 

implantação do CIS, a criação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

em 1976, teve bastante ressonância na cidade. A construção destes empreendimentos 

promove um adensamento e um crescimento da ocupação direcionada a atividades 

desenvolvidas/relacionadas à universidade no Norte e ao CIS a Sudeste.  
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A implantação da UEFS fora do anel de contorno se dá motivada não apenas pelo 

inchaço urbano, que, observado entre as décadas de 1950 e 1960, promove uma grande 

expansão da área urbana e que tem um crescimento de 276,5% de 1959 até 1973, 

(17,7% /ano) 46 (ver figura 3), mas acompanha uma manobra política presente nos 

“Anos de Chumbos”, de abafar e dificultar atos de protestos dos estudantes 

universitários.  

 
FIGURA 4. Mapa da expansão da área urbana de Feira de Santana 

 

 
Fonte: LOBAO, Jocimara Souza Brito; NOLASCO, Marjorie Cesko; FRANCA-ROCHA, Washington 

de Jesus Sant‟Anna. História ambiental urbana de Feira de Santana: 1959-2001. In: II Encontro 

Regional de História - Historiador, a que será que se destina? Feira de Santana: UEFS/ANPUH-BA, 

2004. 

 

 

Este processo de expansão urbana de Feira de Santana acabou ocorrendo sem as 

devidas obras de infraestrutura, e ainda, “a inexistência de uma atenção do poder 

público para com as comunidades que se instalaram próximas às nascentes do rio Subaé 

acaba por fomentar ainda mais a degradação daquelas áreas”. 47 Estas regiões já estão 

sofrendo, grosso modo, os impactos ambientais das atividades industriais, que implicam 

no desague de dejetos industriais e domésticos sem devido tratamento nos rios e lagoas 

da região, ocasionando a degradação dos mananciais hídricos. 

No próximo capítulo, o histórico da deterioração da região da Lagoa do Subaé, 

bem como a inter-relações entre a instalação do Centro Industrial do Subaé e o 
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crescimento da ocupação das margens da lagoa, pensando de que modo estes fatores 

contribuíram para a poluição da nascentes.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – “FEIRA SÓ PEDE PAZ E MAIS INDÚSTRIAS”: as pretensões de 

modernidade, o CIS e sua relação com a Lagoa do Subaé 

 
 
 

É no perímetro urbano da cidade de Feira de Santana que se localiza a nascente do 

principal curso d‟água da Bacia Hidrográfica do Subaé (BRS) 48, o rio Subaé. Em seu 

curso, este atravessa os municípios de São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro da 

Purificação e São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Amélia Rodrigues e 

Conceição do Jacuípe, até desaguar na Baía de Todos os Santos. 

Trata-se de uma região caracterizada pela presença de lagoas e afloramentos, que 

pode ser definida como “do tipo aquífero confinado, com aspecto de lagoa, já que forma 

parte do manancial subterrâneo que aflora na superfície e se encontra entre duas 

camadas impermeáveis de material sólido”.49 

Este sistema de lagoas divide-se em sub-bacias que se interligam através de vales 

de fundo chato, formando um sistema de drenagem particular, sendo que grande parte 

dessas lagoas possuem forma elíptica, com eixo maior variando entre 0,25 a 2,0 

quilômetros, destacando-se as seguintes: Lagoa Grande, Lagoa do Pixiri, Lagoa da 

Taboa, Lagoa Salgada, Lagoa do Subaé e Lagoa do Prato Raso50. Dentre estas lagoas, a 

Lagoa do Suabé será nosso objeto. 
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A ocupação econômica da Bacia Hidrográfica do Subaé (BRS) data o período 

colonial, entre os séculos XVI e XVII. Após a extração de madeira abundante na região 

para abrir caminhos para pastagens e plantações, principalmente, nos municípios do 

Recôncavo Norte, outras atividades como a agricultura canavieira, a pecuária extensiva 

ocuparam o Rio Subaé.  

As atividades agropecuárias sem preocupações de proteção ambiental, somadas 

aos incrementos da urbanização tardia que estas áreas sofreram, nos meados do século 

XX, acentuadas pela poluição urbana e industrial são causadoras de impactos 

ambientais, cujos desdobramentos acometem até os dias atuais nas nascentes, lagoas, 

riachos e rios da bacia hidrográfica do rio Subaé e seu entorno. 

O processo de industrialização pelo qual passou Feira de Santana, na década de 

1970, se fez sentir nas mais diferentes esferas da estrutura social. Qualquer tentativa de 

compreender a história da Lagoa do Subaé, e do seu entorno, e a degradação ambiental 

que a região sofreu nas últimas décadas, deve ter este processo como baliza.  

É impossível compreender a ocupação da Lagoa do Subaé desconectada do 

contexto de instalação do Centro Industrial do Subaé nas suas proximidades, uma vez 

que estes são dois vetores do mesmo processo. Desta forma, a análise partirá de um 

estudo de cada um desses agentes e da investigação das suas correlações. 

Assim, o objetivo deste capítulo é esboçar um panorama local da região do 

entorno do Subaé, no período recortado para estudo, delineando o processo de ocupação 

territorial e sua dinâmica econômica, a fim de entender a influência da implantação do 

CIS sobre as comunidades da região. Contudo, sem perder de vista que o processo de 

ocupação da lagoa e atividade industrial na região fizeram parte do mesmo processo de 

consolidação de uma ordem urbana. 

 

 

I – Feira de Santana: „o sonho de modernidade‟ e a vocação industrial 

 

 

Para a elite feirense, o projeto industrializador e o incremento direto no 

desenvolvimento do setor secundário representava, nas décadas de 60 e 70 do século 

passado, a expressão máxima da modernidade na qual almejavam que a cidade estivesse 

inserida. Nas palavras de Alane Santos: 
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A instalação de um centro industrial ocorrida em 1970, significou o início de 

novos tempos, o começo de uma nova fase não mais calcada no comércio, 

setor mais importante da cidade responsável por boa parte do seu 

desenvolvimento econômico. A partir do CIS- Centro Industrial do Subaé, 

acreditava-se que a expansão  econômica do município seria assegurada pela 

industrialização. Ao lado dessa expansão supostamente impulsionada pela 

indústria, assistimos à difusão de um  ideário desenvolvimentista que finca 

raízes na cidade por mais de uma década.
51

 

 

Apesar do número reduzido de periódicos que circularam em Feira de Santana 

desde sua fundação, e da irregularidade e inconstância da duração e circulação destes, 

analisar a escrita jornalística construída ao longo da década de 1970, quando manchetes 

sobre este tema estampam constantemente as páginas do jornal, é imprescindível para 

captar as nuances do ideal de modernidade que guiará este projeto, bem como perceber 

qual a representação que este elite da sociedade tinha a cerca da lagoa e do CIS.  

O principal veículo de exposição desse projeto de modernidade foi o Jornal Feira 

Hoje, que começou a circular em 1970, sendo o apelo à modernização da cidade 

recorrente em suas publicações. De acordo com seus próprios autores, “o lançamento do 

Jornal „Feira Hoje‟ é uma consequência do progresso da Feira de Hoje. Progresso que 

nós estamos ajudando a construir. Aliás, construir é nossa especialização”. 52  

Além deste, “na década de 70,  três jornais se destacavam na cidade; eram eles O 

Jornal Fôlha do Norte (local), O Feira Hoje (local) e o A Tarde (estadual) publicados 

diariamente”, 53 sendo que dentre eles o Jornal Feira Hoje54 é o porta voz das elites 

econômicas feirenses, segmento social interessado na implementação e execução do 

projeto industrial, se alinhando ativamente na mobilização popular em torno deste, bem 

como mecanismo de pressão junto aos órgãos públicos:  

 

Quando o município caminha a passos largos para alcançar a sua 

industrialização, marcando o surgimento de uma nova era, o Centro das 

Indústrias de Feira de Santana, participante ativo dessa nova era, saúda o 

jornal Feira Hoje, que vem se integrar na luta de todos pelo desenvolvimento 
55

. 
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A implantação do CIS atendeu a uma demanda do poder público local de não 

apenas inserir o município no contexto de descentralização industrial que tomava forma 

em todo país, mas também se espelhou uma esperança de que 

 

a partir do CIS, se desenvolveriam todos os demais setores da economia;   em 

função dele a vida urbana seria dinamizada, a produção seria mais 

racionalizada, a renda local teria condições favoráveis de aumentar, os 

índices de desemprego e desqualificação profissional seriam minimizado, 

num movimento mecânico que se seguiria a implantação das fábricas, 

gerando, assim, em toda comunidade grandes expectativas pelas 

possibilidades de minar boa parte dos principais problemas sociais existentes 

na cidade
56

.  

A implantação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), ao lado da 

consolidação do CIS é a representação máxima do que se acreditou ser a realização do 

projeto desenvolmentista57: 

 

Juntamente com o Centro Industrial do Subaé, a Universidade de Feira de 

Santana, foi o grande marco dos Anos 70, pela repercussão de sua criação, 

pela importância de seu funcionamento e, principalmente, pelas 

consequências benéficas que ela levará ao próximo decênio. Para muitos a 

Universidade não nem pais nem donos, é uma obra coletiva, o esforço de 

todo o povo, a conquista de uma cidade
58

.  

 

O modelo de industrialização implantado não têm referências com o tipo de 

economia ou a industrialização que aflorou espontaneamente na cidade. Contrariando o 

discurso de “vocação industrial” que Feira de Santana possuiria, e  

 

em que pesem opiniões em contrário, a industrialização de Feira não vem 

sendo expontânea, mas excessivamente tutelada pelo poder executivo. A 

vocação natural da região era para a agro industrial (manufaturas e 

beneficiamento de produtos primários dos 64 municípios da Grande Região), 

mas a condução do processo deu prioridade a indústrias  que usam matérias 

primas estranhas à zono fisiográfica.
59

  

 

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) 60, instituído em 1968 sob a 

régia da ditadura militar, foi um dos primeiros Planos Diretores instituídos no país com 

a pretensão de regulamentar e direcionar o crescimento urbano, bem como estipular 

diretrizes para o regimento econômico. Fortemente influenciado pelo ideal de 
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modernidade latente na década de 1960, promoveu grandes transformações na sua 

infraestrutura.  

De acordo com Sandra Santo, os “Planos Diretores no Brasil entre 1875 e 1969, se 

referiam principalmente ao melhoramento e ao embelezamento da cidade” 61, e para 

atender a esta demanda acabaram por “importar idéias e teorias de outros locais, 

culturas e tempos, fazendo com que o trabalho desenvolvido seja desarticulado da 

realidade local, inviabilizando-o em grande parte”. 62 

Isso nos remete a um cenário em que as políticas públicas são geridas a partir de 

uma lógica externa que desqualifica as especificidades locais, resultando em uma 

tentativa de manejo urbano descontextualizada, dada a sua desconexão com a realidade. 

É nesse território que o PLDI é gestado, embora suas preocupações fossem além dos 

parâmetros paisagísticos.  

Nessa seara, a participação popular nas decisões a cerca dos destinos da cidade 

são irrisórias, uma vez que, segundo Vilaça, “não existe „a população‟. O que existe são 

classes sociais ou setores ou grupos da população” 63. A partir desse argumento, Sandra 

Santo arremata que este panorama de não participação na articulação pública engessa as 

perspectivas de um planejamento urbano abrangente, uma vez que a “classe dominante 

sempre participou dos processos e que as classes dominadas continuam alijadas dele” 64. 

De acordo com Jonathas Monteiro: 

é nesse sentido que nas regiões da periferia brasileira a modernização 

conservadora, trazida pelos novos investimentos industriais, agropecuários e 

infra estruturais, muitos deles comandados pelo próprio Estado, não 

modificou radicalmente as antigas estruturas de poder econômico e político, 

mas sim se mesclou a estas . 
65

 

 

Partindo do questionamento de Ermínia Maricato, “até que ponto é possível 

insistir na estratégia das elites urbanas brasileiras, de produzir um cenário de 
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modernidade ou, agora, de pós-modernidade, em uma ilha, cercada pela não cidade?” 66 

Pensando a realidade feirense, a „não cidade‟ é caracterizada pelas áreas periféricas que 

se expandiram concomitantemente ao inchaço populacional advindo da grade atração de 

contingentes estimulada pela nova dinâmica que revestiu a economia da cidade na 

década de 1970.  

Os desdobramentos dos processos econômicos foram demasiadamente agressivos 

com o meio ambiente, causando forte impacto principalmente nas lagoas e córregos que 

recortavam toda cidade. Em Feira de Santana, as bordas das lagoas acabaram 

representando o mesmo papel dos morros nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador, e 

nesta medida servindo de espaço de ocupação das camadas mais pobres, cada vez mais 

empurradas para longe do centro com a expansão da malha urbana.  

Desta forma, vamos passar a uma análise do que era a Lagoa do Subaé da década 

de 1970, através das memórias de seus moradores mais antigos, e de um remonte da 

ocupação da região, atentando para a influência do processo de expansão industrial e 

urbana nesse processo.  

 

 

 

II – A Lagoa do Subaé e as memórias dos seus moradores 

 

 

Tendo por finalidade historicizar o processo de degradação da Lagoa do Subaé, 

faz-se necessário, primeiramente, compreender o processo de ocupação da mesma, bem 

como as relações estabelecidas entre os moradores das comunidades ribeirinhas e o 

meio ambiente em que estavam inseridos.  

O processo de industrialização de Feira de Santana e o momento econômico, 

conhecido como “milagre econômico”, em que ele estava inserido atraíram um grande 

número de trabalhadores das localidades circunvizinhas, e também de outras regiões do 

Nordeste, que refletiu em um aumento populacional que gerou um inchaço urbano, 

empurrando as populações para as áreas periféricas e de fragilidade ambiental.  
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Ao considerar a área como adequada para a instalação de um centro industrial, os 

dirigentes políticos não apenas legitimaram, como criaram atrativos para a ocupação da 

área. As falas dos primeiros moradores da região apontam que as bordas da lagoa eram 

ocupadas por poucas famílias que se fixaram ali e que o processo de ocupação da área 

se intensificou a partir do estabelecimento de loteamentos na região, e também de forma 

irregular, através de invasões.  

Dona Maria, que mora há 54 anos nas proximidades da Lagoa do Subaé, lembra 

que na época de sua chegada a região era “mato, mato puro. Mato, mato, mato mesmo, 

só tinha duas casa [...] Não tinha ninguém. Era só eu e minha outra vizinha lá” 67. Sobre 

o modo de aquisição de terra, ela conta que no início era “só invadir e cair dentro”, já 

que não existia nenhuma iniciativa por parte do poder público para regulamentar ou 

coordenar as construções no local. Em seguida, ela sublinha que:  

Mas não é invasão lá não, aqui também não ... não, mas a minha não foi de 

invasão não, a minha foi o dono daí que deu, foi o dono do colégio aí na 

frente que deu, aqui, ai, ali, ali, foi tudo dado. Mas lá em cima foi tudo 

invadido. 
68

 

 

De acordo com José Almeida69, o sistema hídrico das lagoas feirenses envolve 

uma relação entre águas superficiais e subsuperficiais, sendo estas ações condicionadas 

pelos aspectos geológicos e, posteriormente, antrópicos. Por esta razão, a lagoa tem 

regime perene, com margens que se expandem e retraem de acordo com a elevação do 

volume de água no lençol freático. Tal movimento, tende deixar estas margens secas em 

grande parte do ano, fator que estimulou o avanço das construções dentro da área da 

lagoa.  

Os loteamentos da região aproveitaram essa característica da lagoa durante a 

venda dos lotes, de forma que, segundo os moradores: 

 

Eles foram tão sabidos que eles venderam na época do verão que tem lugar 

aqui atrás que atola que o povo ta fazendo aterro dessa altura, isso num era 

pra ser loteado. 
70

 

 

 Dona Janete descreve a compra do seu lote e sua experiência sobre os primeiros 

anos vivendo no bairro, assinalando que: 
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Lá na minha área mesmo foi loteamento, quando a gente compra, tudo 

maravilhoso no verão, você pensa que é dez, quando a chuva vem minha 

filha, uma lama terrível, tudo alagado
71

.  

 

O alagamento acabou tendo por reação da parte dos moradores o aterramento, que 

agravou o processo de retração das margens e a diminuição do espelho d‟água, além de 

ter sido motivo do deslocamento de moradores para outros bairros. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Mapa de Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana  

 

 

 

FONTE: Jornal Feira Hoje, 1973 

 

 

O mapa acima data de meados da década de 1970 e retrata a região onde ocorreu 

na implantação do Centro Industrial do Subáe. Nele estão representadas a Lagoa do 

Subaé, ao Sul, e a Lagoa Salgada, ao Norte, do mapa. Pelo tamanho que as porções 

d‟água ocupam em relação aos outros elementos descritos, pode-se perceber a grande 

área que estes sistemas hídricos ocupavam em 1970 e tecer algumas considerações a 
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cerca da implantação do CIS na região, e os desdobramentos desse processo. Dona 

Lúcia lembra que a lagoa:  

 

Era uma só, junta. Por exemplo, ela é aqui é nascente e aqui o resto, o povo 

foi construindo e ela foi secando. Só tem o pedacinho da nascente que antes 

não passava gente e hoje já passa normalmente de tão pouco que tá. 
72

 

 

Atualmente, a lagoa se divide em duas porções, uma a Norte da BR-324, e outra 

ao sul desta mesma rodovia, e essa dada configuração já ressalta os problemas 

ambientais que acometeram a região. 

 Apesar do adensamento da ocupação, D. Maria relata que não ocorreu um 

desmatamento intenso nas margens da lagoa, pois segundo ela:  

sempre foi assim. Sempre foi assim, nunca teve mata não. Por que os mato 

que tem sobe uma ladeira, quando sobia uma ladeirinha já é tudo casa, não 

tinha mato, não tinha nada. Só os junco de dentro da lagoa mesmo, porque 

junco toda vida teve junco dentro da lagoa.
73

 

 

Essa “lagoa grande, bonita” era a principal fonte de abastecimento de água para as 

famílias da região, uma vez que a distribuição da água encanada só chegou durante a 

década de 1990, assim era uma água que acudia. Todavia, apesar da utilização constante 

nas atividades cotidianas, esta não era considerada uma água com qualidade suficiente 

para o consumo humano. Segundo D. Margarida se utilizava, 

 

Pra tudo, só não bebia. Pra beber a gente pegava água aqui, que tinha um 

poço, hoje já não se usa mais ele. Só pra beber, cozinhar que a gente pegava 

aqui, mas roupa, banheiro, tudo era da lagoa
74

 

 

As famílias ribeirinhas “vivia de roça, trabalhando na roça” 75 praticada nas 

propriedades rurais das proximidades, além disto, a pesca e a mariscagem de camarão 

na lagoa era um meio de subsistência alimentar.  D. Margarida relata que naquele tempo 

a pesca, “de peixe, camarão, traíra, piaba (...) servia muito de alimento para o povo, 

muita gente aqui se alimentava através da lagoa. Cansei de pegar muita piaba aqui. A 

gente caia matando, comia assada” 76. 

A pesca que “sempre existiu na lagoa” foi abandonada pelos moradores conforme 

os índices de poluição aumentaram, ao ponto que “hoje em dia ninguém nem mais entra 
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por causa das doenças ruim”.77 A sistozoma78 é apontada como um dos principais 

problemas e o que forçou o abandono das atividades relacionadas à lagoa, que:  

 

Era grande, a gente a maior parte pegava as roupa e lavava lá, hoje que é que 

vai lá? Banho ne cachorro, banho ne cavalo, nisso naquilo outro, pode?  Não, 

eu sei que desde que eu peguei sistozoma não sei nem porque, eu 

abandonei.
79

 

 

Para os moradores, esse é o marco entre o que a lagoa representou em seu 

cotidiano no passado e o estado real de poluição que esta se encontra.  

 Estes atribuem a contaminação do corpo d‟água à construção de moradias sem 

as devidas condições de saneamento, ou seja, na falta de um sistema de esgoto, são 

construídas fossas, o que resulta no direcionamento dos dejetos domésticos para a 

própria lagoa: 

 

É justamente isso aí, se você constrói, você faz uma fossa, essa fossa por ser 

lagoa, logo essa enche de água, aí vem os desejos, ela mina, e se ela mina, ela 

vai contaminar a lagoa. Como é que ce vai usar uma água contaminada?
80

 

 

Pode-se observar um conflito constante entre os moradores mais antigos e os mais 

recentes com relação à culpabilidade sobre a contaminação da lagoa. Suas falas 

remetem a duas lagoas: a limpa, espaço de lazer, sociabilidade e sustento; e a poluída, 

fonte de doenças e infortúnios. Esta construção fica evidente na fala de D. Maria: “a 

lagoa era toda limpa, de fazer gosto, não tinha sujeira, se não morava ninguém. Depois 

que vieram esses povos morar pra aí que a lagoa se transformou ne lixaria”. 81 

 No que diz respeito ao controle e a disciplinarização do solo, Sandra Santo82 

expõe, sobre a pertinência dos órgãos públicos na questão que 

 

o Estado atua de forma decisiva nesse processo, seja na execução de obras 

públicas, no incentivo à ocupação de determinadas áreas e, também, no 

momento em que legisla, criando, regulamentando e fiscalizando. Atua até 

mesmo quando se exime de tomar qualquer providência, ignorando 
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necessidades ou privilegiando determinadas classes em detrimento de outras. 
83

 

 

É sobre o poder público que recai as atribuições da poluição no Subaé, já que para 

os moradores foi a postura omissa tomada pelas autoridades locais que estimulou, 

direcionou e autorizou a ocupação da região de preservação ambiental que é a nascente 

do Subaé. Essa percepção também se verifica na fala do Sr Joaquim: 

 

Era José Falcão. E José Falcão na prefeitura aprovou o loteamento, 

problemas políticos, que dizer o prefeito autorizou o que não era pra 

autorizar, como eles são tudo do mesmo partido, tudo farinha do mesmo 

saco, então ele aprovou um loteamento que não era pra ser aprovado, então 

tudo isso culpa dos políticos  
84

.  

 

A aprovação dos dois loteamentos que existiram na região85, Parque Lagoa Subaé 

e Águas Claras, é o maior ponto de desconforto e que aparece com mais veemência nas 

falas: 

É não é nem as empresas, eu boto que a culpa é do governo mesmo que veio 

e deixa, que eles não podia autorizar o loteamento onde tem uma área pra 

preservação. Se eles autoriza é porque eles não quer a nascente do rio aqui, 

porque se eles quisessem não tava autorizando uma construção dentro da 

lagoa. 
86

 

 

Segundo a moradora, não existe uma influência direta do Centro Industrial do 

Subáe na poluição da lagoa. E esta visão é corroborada pelos demais moradores 

entrevistados.  

Apesar da proximidade com as indústrias instaladas nos CIS – Plano Piloto, ao 

longo da BR324, não se trata de um bairro operário, uma vez que, como sugere Dona 

Maria “é tudo peixada lá” os moradores da localidade não tem no setor industrial, e sim 

no comércio o principal empregador. Sobre a presença de empreendimentos industriais 

na região, é também unânime o discurso, dos moradores, de que “aqui não tem nada 

não, não tem firma, não tem nada”.
 87 

Da mesma forma, quando interrogados sobre o impacto do CIS na poluição da 

lagoa, as fala são de que já que não existem indústrias nas proximidades, a lagoa vem 

secando em consequência do avanço das construções, que década após década, 

compartimentou e aterrou grande parte da sua área natural.   
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Outro morador, reconhecendo a existência do CIS esclarece que, apesar disso, não 

julga este como um fator poluente: 

 

Não, não, pra aqui não. Talvez pra o rio Subaé, que aqui é a nascente, com 

despejo de dejeto ou alguma coisa, mas aqui pra lagoa até o momento que eu 

saiba não há nenhum dejeto provocado pelas indústrias 
88

. 

 

 

Contraponto o que nos relata o Sr. Herval, a contaminação industrial é 

corroborada por pesquisas posteriores a cerca da poluição da Lagoa do Subaé, o 

relatório técnico Centro de Recursos Ambientais (CRA), de 1998, que avaliou toda a 

Bacia do Subaé, aponta que a região da nascente recebe não apenas dejetos domésticos 

como também contribuições provenientes do Centro Industrial do Subaé (CIS) 89. 

Nesse contexto, “a deterioração da qualidade água é inevitável, com os dejetos 

urbanos e rejeitos industriais fazendo elevar tanto a concentração de conteúdo orgânico 

como a de concentração química das águas superficiais e sub-superfíciais” 90. Acerca da 

ação antrópica na degradação da região, José Almeida ressalta que: 

 

o quadro se agrava a partir da incorporação do setor industrial acompanhada 

de uma crescente urbanização da área. Com o consequente crescimento 

populacional, os setores, que até então, continuavam preservados da 

ocupação urbana, começam a ser urbanizados, aumentando, de forma 

significativa, área impermeável, diminuindo a área de recarga do lençol 

freático
91

.  

 

A impermeabilização do solo por asfaltamento e construções que acompanharam 

a expansão da malha urbana feirense foi, ao longo das décadas, fazendo com que o 

número de água absorvido pelo solo declinasse. A diminuição de captação de água para 

o lençol freático interfere diretamente no volume do espelho d‟água, uma vez que estas 

lagoas mantem, conforme exposto anteriormente, uma íntima relação entre águas 

subterrâneas e da superfície, este processo não se restringiu a Lagoa do Subaé, mas 

impactou as demais lagoas espalhadas pela cidade. 

                                                                 
88

 Entrevista com Sr. Joaquim, realizada em  15  de  abril  de  2014. 
89

 Ver SANTOS, Leila Thaise Santana de Oliveira. Análise da Qualidade da água superficial do Rio 

Subaé – Bahia e influência do uso e ocupação do solo em seu entorno. Feira de Santana, 2013. 

Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente) – UEFS, 2013. Pág. 31 
90

 ALMEIDA, José Antônio Pacheco de. Aplicação da metodologia sistêmica ao estudo do sítio urbano de 

Feira de Santana – BA. In: Sitientibus , Feira de Santana, nº.22, pág 9-26, jan/jun, 2000.Pag. 13. 
91

 ALMEIDA, José Antônio Pacheco de. Aplicação da metodologia sistêmica ao estudo do sítio urbano de 

Feira de Santana – BA. In: Sitientibus , Feira de Santana, nº.22, pág 9-26, jan/jun, 2000.Pag. 13.  



 

 

46 

O olhar dos moradores capta apenas um dos agentes determinantes para a 

poluição da Lagoa, uma que ao formar um “crescente árido”  92 em torno desta atuou na 

sua degradação no âmbito direto, através do despejo de dejetos, e indireto, ao estimular 

e promover a ocupação da área, inserindo na dinâmica rural, elementos urbanos e 

industriais. 

De acordo com Donald Woster, para além da reconstrução de ambientes naturais 

numa perspectiva histórica e do estudo dos modos de produção, é interesse do 

pesquisador em história ambiental se preocupar com uma análise da história das ideias, 

percepções e valores cerca do mundo natural.  

Partindo desse pressuposto, vamos tentar analisar as construções e discursos a 

cerca do natural e da poluição, na tentativa de captar como a parcela da sociedade que 

direcionou as obras de ordenamento urbano compreendia e se relacionava com o meio 

ambiente.   

 

 

III – Entre o CIS, a cidade e a Lagoa 

 

 

Ao longo das décadas, a lagoa foi sucessivamente “encurralada” pelo vetor 

industrial que além de criar uma dicotomia na comunicação entre as Lagoas do Subaé e 

Salgada, ao implementar infraestrutura urbana, fomentou a expansão urbana na região.  

 Apesar da proximidade entre o Centro Industrial do Subaé com a região das 

lagoas, o discurso de não interferência deste no processo de degradação do corpo d‟água 

é recorrente tanto na fala dos moradores quanto no discurso da elite industrial.  

O Centro Industrial deveria não apenas atrair investimentos e novas indústrias 

para região, mas promover o deslocamento e a concentração das indústrias pré-

existentes em um local demarcado pelo PDLI, sendo uma importante ferramenta de 

disciplinarização do uso do solo. 

Um ponto a ressaltar nesse processo é que enquanto as firmas que se instalam no 

CIS são “de fora”, atraídas pelas vantagens de investimento cedidas pela SUDENE, 

enquanto que as espalhadas nos bairros da cidade são, em sua maioria, locais, e esse foi 

um dos pontos que contribuíram para uma mudança no perfil industrial da cidade.  
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  Rever na figura 1 o cinturão formado pelo CIS Núcleo Piloto – BR 324 e o CIS Tomba separando as 

duas lagoas.  Comparar com a figura 5 (em Anexo) 
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Nessa queda de braços, o discurso sobre a poluição apareceu sempre associado às 

indústrias dispersas na malha urbana, mas é nulo para aquelas estabelecidas nos limites 

delineados para área industrial na cidade. Cada novo empreendimento instalado no CIS 

era aplaudido, enquanto se construia um discurso negativo em torno das empresas fora 

dele: 

o grande número de pequenas e médias indústrias em funcionamento na zona 

urbana da cidade, inclusive em zonas nitidamente residenciais, já está 

provocando a revolta de toda a população, devido aos problemas de poluição 

que apresentam, colocando em perigo a saúde de milhares de feirenses. O 

problema poderia ser encarado como sendo antigo, desde os tempos em que a 

cidade não possuía nenhum tipo de planejamento, se não fosse o fato da 

Prefeitura ainda continuar a conceder licenças de funcionamento a outras 

indústrias novas, contrariando as propostas do Plano de Desenvolvimento 

Local Integrado, que estabelece áreas industriais fora dos limites da zona 

urbana, para a localização dessas empresas. 
93

 

 

Tal colocação é cara para entender o pensamento a cerca do poluir e da 

consciência ambiental existentes na sociedade feirense da década de 1970. Fica bastante 

claro que o apelo contra a poluição, esteve nesse momento vinculada não à preocupação 

com a conservação ambiental, mas sim com a possibilidade de frustação das metas e 

ideais estabelecidos para cidade.  

O pensamento em torno da arborização da cidade partia, sobretudo, de uma 

perspectiva paisagista, uma vez que com a construção de parques e jardins a “cidade se 

humaniza”. Como podemos observar em outra matéria: 

 

O urbanista Lúcio Costa quando de sua visita a Salvador, onde veio tratar da 

planificação da Cidade Satélite, deu um conselho de referência a mesma: 

„Plantem árvores e mais árvores. Muitas árvores. As manchas verdes dão uma 

sensação de tranquilidade‟
94

 

 

Nesta seara, o elemento natural tem função apenas decorativa, de embelezar o 

centro da cidade, ao mesmo ritmo que não existia uma preocupação no sentindo de 

fiscalizar e coibir o desmatamento e a degradação dos mananciais hídricos. Ao 

contrário, estes espaços “selvagens” foram encarados como uma barreira ao avanço da 

modernidade, devendo assim ser domesticado em nome do progresso: 

 

Em nossa cidade acontece exatamente o contrário: a dizimação de todas as 

poucas áreas verdes, para loteamentos, sem, contudo, observar o percentual 

exigido pelas conclusões do Plano Integrado. A inobservância destas normas 

está transformando Feira de Santana num imenso deserto, sem árvores, sem 

sombras, sem espaços de lazer. É o poder público, apesar de ter 
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 Jornal Feira Hoje. Feira de Santana, 26 de fevereiro de 1973. 
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 Jornal Feira Hoje. Feira de Santana, 10 de novembro de 1970. 
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conhecimento da existência de um órgão do governo que pune e multa a 

quem cortar uma árvore não dá ao problema a importância que ele merece 
95

. 

 

Mesmo criticando o desmatamento da cidade, a crítica ocorria na perspectiva de 

deixar a urbe parecida com a capital do país, Brasília, bastante arborizada.  

A cerca da poluição industrial em Feira de Santana, em 1976, foi aberta uma CPI 

para investigar algumas empresas poluentes que atuavam na cidade: 

 

O deputado Roque Aras, vice presidente da Comissão, disse que a Cal 

Sublime, situada no bairro Queimadinha, há mais de dez anos vem poluindo 

seis bairros, causando morte em várias crianças e adultos, pelo pó que 

desprende. A Phebo do Nordeste, que exala um forte odor em virtude do 

material utilizado na fabricação de seus produtos, situada no Centro Industrial 

do Subaé, vizinha do Clube de Campo Cajueiro. Outra será o Laticínio Vigor, 

no bairro Sobradinho. Esta empresa está causando sérios danos aos 

moradores daquela localidade, pois todo leite considerado ácido é despejado 

num terreno baldio provocando forte mau cheiro. Ainda neste bairro 

encontra-se uma saboaria que provoca doenças
96

. 

 

É notável que na década de 1970 o entendimento sobre a poluição estava 

vinculado aos prejuízos aos moradores, aos homens e crianças, e não a fragilidade dos 

ambientes no qual estas indústrias foram fixadas. Como também é nessa década que se 

inicia, a nível mundial, a consolidação de uma consciência em torno da preservação 

ambiental. 

Apesar desse “despertar” para com o impacto das diversas atividades econômicas 

no meio ambienta, no Brasil não havia uma mobilização, bem como um aparato legal 

que fiscalizasse e coibisse as práticas agressivas. Nesse sentido, 

 

a deflagração do desenvolvimento econômico provocou, no Brasil, a 

repetição inevitável do que ocorreu em outros países, produzindo o fenômeno 

da poluição e todas as suas consequências, desde o plano ecológico até os 

demais que a ele se sobrepõem. Ao processo brasileiro de combate a poluição 

falta ainda, porém, o aporte do seguro ao esforço antipoluitivo. Apesar da 

experiência de outros países mostrar a efetiva e fundamental importância 

desse aporte, o Brasil ainda não dispõem de um seguro especial para a 

prevenção e controle da poluição ambiental
97

.   

 

A preocupação ambiental não foi levada em conta durante a gestão e execução de 

um projeto de grande porte como o Centro Industrial do Subaé, de forma que o seu 

impacto sobre a Lagoa do Subaé, e com os desdobramentos da poluição industrial em 

toda Bacia do Subaé.  
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  Jornal Feira Hoje. Feira de Santana, 10 de novembro de 1970. 
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 Jornal Feira Hoje. Feira de Santana, 17 de maio de 1975 
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 Jornal Feira Hoje, Feira de Santana. 17 de maio de 1978. 
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Tampouco o crescimento urbano da cidade foi direcionado a ponderar sobre o 

desmatamento e os impactos no ecossistema da cidade, de forma que a Feira 

“moderna”, cobiçada, cresceu aterrando suas lagoas, e junto com elas a pertinência da 

história imbricada de suas memórias.  

 
 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Milton Santos indica que as cidades brasileiras desabrocham como uma “flor 

exótica”, tendo seu processo evolutivo intimamente atrelado aos determinantes políticos 

e econômicos. O processo de urbanização no Brasil se deu de maneira desigual, uma 

vez que a expansão urbana não foi acompanhada pelos devidos investimentos pública 

em infraestrutura, nem inserida numa lógica de planejamento urbano que possibilitasse 

uma ocupação racional do solo: 

As forças de padrão periférico de urbanização evidenciaram: a negligência do 

Estado, em suas diferentes instancias, com a construção das cidades e a 

formulação de uma política de desenvolvimento urbano; a ilegalidade como 

fator estrutural na dinâmica de expansão urbana das metrópoles brasileiras; o 

lote urbano precário; a insuficiência da produção pública de moradias sociais 

em face da demanda e o descaso absoluto da sociedade e do poder público 

em relação aos problemas socioambientais decorrentes  dessa urbanização 

acelerada
98

. 

 

Ao contrário, a divisão desigual do espaço urbano segundo os interesses e o poder 

das classes sociais acentua a desigualdade da distribuição de renda e dos indicadores de 

qualidade de vida.   

A partir dos anos de 1960, a cidade de Feira de Santana passou por uma forte 

alteração no seu perfil populacional, que se tornou majoritariamente urbana e passou 

por um boom populacional nas décadas subsequentes. Neste contexto novos 

mecanismos de disciplinamento do espaço urbano foram criados, como o PLDI.  

Este Plano Diretor, um dos pioneiros no Brasil, ia além de ordenar os usos do solo 

urbano, e também objetivava um incremento no setor secundário, no intuito de encaixar 

Feira de Santana no processo de descentralização econômica e industrial pelo qual o 

Brasil passava na década de 1970. O centro Industrial do Subaé é um desdobramento do 

PLDI e era a expressão da efetivação da “vocação industrial” que teria a cidade, e 

intermédio para se alcançar os ideais de modernidades, tão caro às elites da sociedade 

feirense do período.  

Os planos pensados para a cidade, no plano ideal e na sua pratica de execução, 

apesar de tentar direcionar o crescimento da cidade, o faz a partir de parâmetros 

estrangeiros a esta, e assim essas descontextualização com a realidade feirense o torna 
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inoperáveis. De forma que Estado foi falho enquanto mediador entre capital privado a 

comunidade que ocupa região recortada. 

A instalação do Centro Industrial do Subaé na região impactou a lagoa de forma 

direta, no que pese a contaminação hídrica por efluentes industriais, que não se restringe 

a área das nascentes, mas contribui para a degradação da Bacia do Rio Subaé, que já 

sofre com outros fatores poluentes em seu curso.  

Além deste, há também o impacto indireto, uma vez que a construção de 

infraestrutura na região e o avanço da urbanização intensificou o processo de ocupação 

das margens, tanto de forma ordenada a partir de loteamentos e, através de invasões 

irregulares. As construções habitacionais inadequadas promoveram o aterramento da 

lagoa e a diminuição gradual do seu espelho d‟água, na mesma medida, as fossas e 

dejetos domésticos despejados sem qualquer preocupação comprometeram a qualidade 

da água, e tem como consequência a presença de verminoses, como a sistozoma.   

A impermeabilização do solo, em decorrência do aumento da área urbana 

pavimentada, alterou a dinâmica das lagoas cujo regime hídrico consiste numa relação 

entre águas subterrâneas e superficiais. Este impacto não foi sentido apenas na Lagoa do 

Subaé, mas como nas demais lagoas da cidade.   

Existe uma presença marcante no Estado, no sentido dessa reconfiguração 

fundiária e econômica da região da Lagoa do Subaé, ao longo da década de 1970, uma 

vez que os serviços instalados para a assistência as indústrias criam um ambiente 

favorável à ocupação habitacional, como na construção de rodovias e diversas formas 

que interferiram ativamente na dinâmica hídrica da região.  De forma que não se pode 

pensar em uma história da degradação da Lagoa do Subaé sem levar em conta estes dois 

vetores, advindos do mesmo processo.  
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GLOSSÁRIO  
 
 

Tabuleiro - É uma forma de relevo constituída por pequenos platôs, de altitude em 

geral modesta, entre vinte e cinqüenta metros, limitados por escarpas abruptas, 

denominadas barreiras.  

Pediplano - Superfície que apresenta topografia plana a suavemente inclinada e 

dissecada, truncando o substrato rochoso e pavimentado por material alúvio-coluvionar. 

Mioceno – É uma divisão na escala do tempo geológico, e a quarta época da era 

Cenozóica e a primeira do período Neógeno. Começou há 23 milhões de anos e 

terminou há 5 milhões de anos.  

Pré-cambiano - Divisão do tempo geológico, desde a formação da Terra (cerca de 4,5 

bilhões de anos atrás) até o início do Período Cambriano da Era Paleozóica (cerca de 

600 milhões de anos atrás. Este intervalo de tempo representa cerca de 90% da história 

da Terra. Designação dada à sucessão de rochas anteriores ao Cambriano. 

Pliocênica – Refere-se ao período Plioceno, que é a última época do antigo período 

Terciário (atual Neogeno) da era Cenozoica. Está compreendido entre cerca de 5 e 2 

milhões de anos atrás.  

Área de exudação – Área onde ocorre afloramento de água na superfície.  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

ANEXO  
 

FIGURA 6: Vista aérea das Lagoas Subaé e Salgada. 

 
FONTE: Jornal Grande Bahia. Com .br 

 

 

FIGURA 7: Vista aérea da Lagoa do Subaé. 

 

 
FONTE: Jornal Grande Bahia. Com .br 



 

 

 

FIGURA 8: Vista aérea do bairro Parque Lagoa Subaé. 

 

 

FONTE: Jornal Grande Bahia. Com .br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 

 
 

 
 

1. Entrevista com D. Maria (nome fictício)  reali ada em      de  abril  de  2014. 

 

Eu: Qual a idade da senhora? 

D. Maria: 64, vou fazer 65 agora. 

Eu: A senhora sempre viveu aqui na região da lagoa? 

D. Maria:... Tenho 48 anos, aqui. 

Eu: Como era o lugar quando a senhora chegou? 

D. Maria: Mato, mato puro. Mato, mato, mato mesmo, só tinha duas casa. 

Eu: Como era a lagoa nesse período? 

D. Maria: A lagoa era toda limpa, de fazer gosto, não tinha sujeira, se não morava 

ninguém. Depois que vieram esses povos marar pra aí que a lagoa se transformou ne 

lixaria.  

Filha e genro de D. Maria: E tombém o caminhão da fosse que descarrega tombém lá, 

aí depois disso que a gente parou de pescar na lagoa. 

D. Maria: Que joga as fezes lá, quem vai lá, eu já tive até sistozoma por cauda dela 

Eu: O que as pessoas daqui fazer pra viver? Agricultura, se planta, colhe ou trabalha 

fora? 

D. Maria: Trabalha fora em casa de família. 

Eu: Desde quando tem pessoas morando aqui na região? 

D. Maria: Aqui tudo? Ô minina eu nem sei, por que ai é tudo morador velho 

Filha de D. Maria: Mei mundo, já morreu mei mundo. 

D. Maria: Já morreu um bocado, ta chegando mais outro bocado. 

Eu: As pessoas que moram aqui vieram de fora? 

D. Maria: Fora. Tudo de fora. 

Eu: Já tiveram pessoas que saíram daqui pra outros lugares também? 

D. Maria: Já.  

Eu: Saíram por quê? 

D. Maria: Porque acharam condições melhor. 

Eu: Já aconteceu casos das pessoas terem saído daqui contra a vontade delas? 



 

 

D. Maria: Não. Nunca aqui ninguém procurou briga com ninguém, é tudo calmo, tudo 

silencioso, não tem malfajeso.  

Eu: Quais os meios de transportes que são utilizados aqui? 

D. Maria: Ônibus, e comé, ônibus e ligeirinho. 

Eu: Tem escolas aqui no lugar? 

Filha de D. Maria: Escola num farta. 

D. Maria: Tem uma aí e duas lá em baixo. 

Eu: As pessoas daqui recebem benefícios ou são atendidas pelo programa do governo? 

D. Maria: Recebe.  

Eu: Quais?  

D. Maria: Bolsa família, ela recebe bolsa família e eu recebo vale gás. 

Eu: Você acha que tem problemas aqui na região? 

D. Maria: Problemas.. não. Aqui na nossa região dagente aqui mesmo não. O problema 

é lá pra baixo, pra dentro da lagoa mesmo.  

Eu: Aqui tem serviço de abastecimento de água, coleta de lixo, saneamento? 

D. Maria: Tem. Tem.  

Eu: Tem comércio aqui no lugar? 

D. Maria: Como é comercio?  

Eu: Vendas, supermercados.. 

D. Maria: Tem, tem. É o que mais tem. 

Eu: Tem alguma associação ou ong atuando aqui no bairro? 

D. Maria: Não. 

Eu: Tem problemas de saúde frequentes?  

D. Maria: Tem posto, tem dois posto médico.  

Eu: Como é a vida cotidiana aqui das pessoas do bairro? 

D. Maria: Não sei minha fia, não sei.  

Eu: E como era a vida antigamente quando a senhora chegou no bairro? Como que as 

pessoas viviam? 

D. Maria: Não tinha ninguém. Era só eu e minha outra vizinha lá. A gente vivia de 

roça, trabalhando na roça.  

Eu: Aqui também tinha plantação? 

D. Maria: Não. Plantação tinha era lá em cima do finado, do finado ... mas acabou 

tudo. 

Eu: Quais são as coisas mais importantes daqui? 



 

 

D. Maria: [risos] Eu num vejo nada! Nada! [risos] Nada, nada, nada, só vendo um 

bocado de gente passar aí pra trabalhar somente. É o que eu vejo aqui. 

Filha de D. Maria: Dia de domingo muito bebo. 

D. Maria: Dia de domingo muito bêbo na área. 

Eu: Como as pessoas daqui passam o tempo e se divertem? 

D. Maria: Indo pra rua. 

Eu: O que é que você acha dos recursos que tem aqui, da lagoa, dos lagos que existem? 

D. Maria: Aqui eu acho, recurso é recurso nenhum.  

Eu: Você acha que teve alguma mudança na lagoa, nos rios que tem aqui próximo? 

D. Maria: Só tem mesmo aqui só é a lagoa e os barreiros aí atrás. Ó tem os barreiros.. 

Tem os barreiros.. 

Eu: Teve alguma mudança na pesca, mariscagem que se fazia? 

D. Maria: Não tem não, aqui não tem festa não. Tem um barzinho que botou uma 

serestinha ali malmente.  

Eu: Aqui, antigamente, tinha pesca na lagoa? 

Filha de D. Maria: Pesca mãe, é pesca.  

D. Maria: Ah, pescar? Só eu![risos] não, só eu que pescava na lagoa, quantas vezes a 

TV Subaé já veio me filmar, lá na lagoa... Karine era pequena, Karine saia dançando 

dentro da água, é isso mesmo, Karine tomava banho, pescava e a TV Subaé filmando, 

mas eu pedia pra não sair não.  

Eu: O que é que você acha dessas mudanças? Afetou sua vida não poder mais pescar na 

lagoa? 

D. Maria: Afetou minha vida, num gostei, num gosto mesmo.  

Eu: Tem novos empreendimentos aqui na região? Loteamento? Condomínio? Empresa? 

D. Maria: Condomínio aqui não. Condomínio tem aí na outra rua de lá. 

Eu: Tem empresa aqui na localidade? 

D. Maria: Não.  

Filha de D. Maria: Empresa? 

D. Maria: Tem não. Que empresa que tem aqui? A não ser aquela firma que chegou ali 

ta com poucos tempos.  

Genro de D. Maria: De fazer tijolo. 

D. Maria: De fazer bloco. 

Eu: O que você acha da presença do CIS próximo à lagoa? 

D. Maria: Eu não acho nada.  



 

 

[Interrupção do vendedor de produtos naturais] 

Eu: A senhora acha que o CIS trouxe alguma poluição, algum prejuízo para lagoa? 

D. Maria: Aqui não tem nada não, não tem firma, não tem nada. A poluição mesmo é 

por causa do povo que ajunta o lixo e invés de colocar pro carro pegar joga tudo dentro 

da lagoa.  

Genro de D. Maria: Joga tudo dentro da lagoa.  

D. Maria: Ai não presta né? De tempo em tempo vem, os home vem e dá aquela 

limpada, mas é mesmo que nada.  

Eu: Então tem bastante poluição das pessoas que moram ali em volta da lagoa? 

D. Maria: É, até tem gente que sai até na reportagem falando daí da lagoa. Quando não 

tinha ninguém, quando não tinha ninguém, que era eu e a vizinha, e o outro vizinho lá 

de cima era melhor que a gente não tinha nada disso.  

Filha de D. D. Maria: A lagoa era bonita, grande.. 

 D. Maria: Era grande, a gente a maior parte pegava as roupa e lavava lá, hoje que é 

que vai lá? Banho ne cachorro, banho ne cavalo, nisso naquilo outro, pode?  Não, eu sei 

que desde que eu peguei sistozoma não sei nem porque, eu abandonei.  

Filha de D. Maria: Abandonou o quê? 

D. Maria: Não vou mais... Meus neto me chama, bora vó lá na lagoa, eu vou mais não, 

Agora vô no barreirinho ali, ai pelo outro lado da rua é tudo barreiro, já é limpo, a água 

é alvinha dá pra tomar banho.  

Eu: A lagoa antigamente tinha uma mata em volta dela, árvore, tudo ou sempre foi 

assim? 

D. Maria: Não, sempre foi assim. Sempre foi assim, nunca teve mata não. Por que os 

mato que tem sobe uma ladeira, quando sobia uma ladeirinha já é tudo casa, não tinha 

mato, não tinha nada. Só os junco de dentro da lagoa mesmo, porque junco toda vida 

teve junco dentro da lagoa.  

Eu: Mas agora tem mais junco do que tinha antes né? 

D. Maria: É. De uma parte só, porque o pessoal vem tocar fogo. Não fica quase nada 

né?  

Eu: E essa estrada que passou, ela dividiu a lagoa, também prejudicou? 

D. Maria: Não. Não que lá pra lagoa não tem estrada ninhuma, tem a estrada pra sair no 

tanque da Dona Rita né Marcio? Mas é direto, já ne outra parte já é cheio de mato. É ne 

outra parte já é cheio de mato, de junto da lago tem mato, lá pra cima, lá pra cima 

mesmo, que depois do mato, nem tanto mato tem também não, que é firma, onde que 



 

 

era antigamente a Fabel, a Peterco, a, como é o nome da outra Marcio? A peterco, que 

hoje não é mais, a Fabel, a Peterco, a moto peças, e a fábrica de velas. De vela não, 

sabão.  

Eu: As pessoas que moram aqui no entorno, elas trabalham nas indústrias que tem no 

CIS? 

D. Maria: Não, ninguém trabalha não. É tudo peixada lá.  

Eu: Aqui, a ocupação, as pessoas que vieram morar aqui, teve loteamento ou programa 

do governo incentivando? 

D. Maria: Não, não. Nada, nada, nada. Só invadir e cair dentro. Só que não sai mais. 

Eu: As casas aqui foram então de invasão? 

D. Maria: Foi, mas não é invasão lá não, aqui também não ... não, mas a minha não foi 

de invasão não, a minha foi o dono daí que deu, foi a dono do colégio aí na frente que 

deu, aqui, ai, ali, ali, foi tudo dado. Mas lá em cima foi tudo invadido. 

Eu: Então, depois da invasão foi virando bairro? 

D. Maria: Foi, foi, foi. E é os mesmo morador, tudo morador velho, velho, velho. Num 

tem nenhum novo, novato aqui ... tem essa casa aí que tem novato porque é alugada. 

Essa daqui de junto. É alugada, só vendo.  

Filha de D. Maria: Essa e a da esquina ali também. 

D. Maria: É alugada, mas é morador também já velho. 

Eu: Aqui sempre teve o mesmo nome, sempre chamou de Lagoa do Subaé ou mudou o 

nome do bairro? 

D. Maria: Não, aqui era Parque lagoa do Subaé.  

Filha de D. Maria: Lá pra baixo, aqui continua do mesmo jeito. 

D. Maria: Aqui continua do mesmo jeito, Parque Lagoa do Subaé, Santa Monica 2, rua 

Rio Irapuru.. 

Eu: Não, antigamente, antes de ter o bairro, chamava aqui de outro nome, de outra 

localidade ou sempre chamou da lagoa mesmo? 

D. Maria: Não, sempre esse nome mesmo. Nunca mudou de nome não. 

Eu: E com relação às nascentes que tinha, espalhadas pelo bairro, que irrigava a lagoa, 

essas nascentes foram morrendo, ou ainda existe? 

D. Maria: Morreu. Tem uns que ta vivo e tem outras que já morreu. Um bocado, um 

bocado dos morador vei, só home, muie não, os mais velho tudo já morreu. O meu que 

era mais velho já morreu, não tem, morreu e eu fiquei aqui pra criar um bocado de fio 

pequeno e criei tudo, e hoje crio um bocado de neto, acho que é 16. [risos] 



 

 

Eu: Tinha muitos animais vivendo no entorno da lagoa, antigamente? 

D. Maria: Não, não, os animais é aquele de carroça, até hoje é isso. De carroça que eles 

solta, vai dá banho, dá água e fica lá por lá mesmo procurando o que comer que não ta 

tendo.  

Eu: Então antigamente, era mais peixe, camarão, marisco? 

D. Maria: É, era peixe e camarão. É, somente. Não tinha ninguém não. Deve que ... do 

pessoal de cima da outra estrada né, a daqui não, a daqui, o pessoal que tinha aí é tudo.. 

quer dizer lá pra baixo não invasão não, lá pra baixo era e é loteamento ainda, 

loteamento.   

Eu: Então o que pescava aqui também não vendia, só consumia aqui mesmo? 

D. Maria: Não, a gente só fazia comer! Somente, eu comia e ainda trocava por cachaça. 

[risos] se eu bebia cachaça, era uma cachaçaceira descarada, mas também eu num 

brigava com ninguém. 

Eu: Então a lagoa ajudava a senhora a se manter né? 

D. Maria: Era, eu vou dizer aqui pra cima mesmo tem uma cisterna logo ai no berço da 

estrada lá em cima, ali é cheio de peixe que eu jogava.  

Eu: Entendi. 

D. Maria: Essa outra casa aí parece que não tem ninguém não, viu essa minina, a outra 

também não tem e a outra, Marcia ta trabalhando, só em menininha pra ela se encostar, 

lá onde tem o cajueiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Entrevista com Sr. Joaquim (nome fictício)  reali ada em      de  abril  de  2014. 

 

Eu: O que as pessoas daqui fazem pra viver, tipo atividades produtivas, pesca, essas 

coisas? 

Sr. Joaquim: Não, as pessoas vivem do trabalho, do dia a dia, trabalha no comércio, 

indústrias, ninguém aqui do trabalho do próprio bairro. 

Eu: Desde quando existem pessoas morando aqui na região? 

Sr. Joaquim: Já trinta e dois anos. 

Eu: Tem pessoas vindas de fora pra cá? 

Sr. Joaquim: Tem. 

Eu: De onde? 

Sr. Joaquim: São loteamentos, as vezes gente de outros bairros, entendeu? Atrás do 

lote, compra, constrói. 

Eu: Já aconteceu de pessoas saírem daqui pra outro lugar? 

Sr. Joaquim: Sim.  

Eu: Isso aconteceu por elas saírem daqui pra trabalhar, ou contra vontade delas? 

Sr. Joaquim: Muitas pessoas saíram daqui devido o alagamento, a falta de estrutura no 

bairro e as pessoas desistiram de morar aqui e foram morar em outros bairros. 

Eu: Quais são os meios de transportes utilizados aqui? 

Sr. Joaquim: O meio de transporte daqui é ônibus, muito mal servido. 

Eu: Tem escolas aqui na região? 

Sr. Joaquim: Tem sim. 

Eu: As pessoas aqui recebem algum beneficio de programa do governo? 

Sr. Joaquim: Algumas recebe bolsa família, bolsa escola. 

Eu: Você acha que existem problemas aqui na região? 

Sr. Joaquim: Sim, existe vários problemas. 

Eu: Como é o abastecimento de água, coleta delixo, esgoto, energia? 

Sr. Joaquim: A energia funciona bem, a rede de esgoto já tem no bairro, agora algumas 

pessoas tem a rede na porta e não ligaram, entendeu? E ce falou o que mais? 

Eu: Coleta de lixo... 

Sr. Joaquim: O lixo passa, mas não passa em todas as ruas, aí que é o motivo das 

pessoas jogarem lixo na rua, nessa rua aí mesmo não passa nem nessa aqui atrás. Só 

passa na rua principal. Mal servida a coleta de lixo aqui no bairro. 

Eu: Quais são os meios de comunicação disponíveis? Rádio, televisão, correio? 



 

 

Sr. Joaquim: Televisão, correio, todos os meios são normais aqui. 

Eu: Existe alguma associação, entidade atuando aqui na região? 

Sr. Joaquim: Não, não existe. 

Eu: Quais são os problemas de saúde mais frequentes aqui? 

Sr. Joaquim: Os problemas de saúde daqui são normais de todos os bairros mesmo, o 

problema de saneamento básico. 

Eu: Como é a vida cotidiana aqui nesse local? 

Sr. Joaquim: A vida é normal, o pessoal trabalha, todo mundo tem suas atividades. 

Eu: Como era a vida aqui no passado? 

Sr. Joaquim: No passado aqui realmente era um lagoa, um local bem arborizado, e hoje 

lotearam essa área e houve o desmatamento aí. 

Eu: Como as pessoas daqui passavam o tempo e se divertem? 

Sr. Joaquim: Diversão aqui não tem nenhum parque de lazer, não tem nada aqui, as 

pessoas se divertem mesmo normalmente assistindo televisão, as vezes saindo pra 

cidade ou viajando, qualquer coisa assim. 

Eu: Você aqui que os recursos disponíveis aqui, terra, lagoa, rio, são suficientes pra 

atender as necessidades das pessoas?  

Sr. Joaquim: Não, a lagoa aqui é realmente um caso a parte, que não tem no momento 

nenhuma utilidade aqui a lagoa, já ouve projetos aqui de limpar a lagoa, arborizar, fazer 

um parque, e tudo mais e nada foi feito, só ficou na planta. 

Eu: Teve alguma mudança no curso da lagoa e dos riachos em volta aqui? 

Sr. Joaquim: Houve mudança sobre o loteamento, aterramentos, construções, então 

poluição, então hoje praticamente a lagoa não existe. 

Eu: Você acha que teve mudança na pesca, mariscagem ou outras atividades 

relacionadas à lagoa? 

Sr. Joaquim: A pesca sempre existiu aqui na lagoa, mas hoje não existe mais pesca, 

acabou tudo. 

Eu: Você sentiu alguma diferença na convivência entre a quantidade de pessoas e a 

quantidade de animais disponíveis na lagoa? 

Sr. Joaquim: É, geralmente os animais diminuiu mais porque as vezes tocam fogo na 

lagoa, mata os animais, os bichos, entendeu, então houve esses problemas e sempre há 

constantemente. 

Eu: O que você acha dessas mudanças? 



 

 

Sr. Joaquim: Essas mudanças que houve é o quê, é falta de fiscalização dos órgãos 

públicos, das autoridades competentes. 

Eu: Você acha que ela afetou sua vida, suas atividades de algum modo? 

Sr. Joaquim: Não, minha vida não afetou, mas afetou a vida do meio ambiente 

Eu: Existem novos empreendimentos aqui na localidade? Loteamentos, condomínio, 

algo do tipo? 

Sr. Joaquim: Bom, aqui próximo existem vários, vários, projetos pra construção de 

imóveis, entendeu? Existe. 

Eu: Tem empresas aqui na localidade? 

Sr. Joaquim: Não, não tem nenhuma empresa. 

Eu: E, o que você acha que pode ser aproveitado pra melhorar o local e a vida das 

pessoas? 

Sr. Joaquim: Aqui precisa muita coisa. Precisa primeiro de uma associação para que 

possa chegar aos órgãos públicos e aqui as pessoas sempre reclama mas ninguém faz 

nada. 

Eu: O que você acha da presença do CIS aqui na proximidade da lagoa? 

Sr. Joaquim: Bom, o CIS eu conheço, mas o CIS aqui acredito que não afetou nada na 

lagoa, pode ter afetado no rio, talvez com despejo de dejetos, aquilo outro e a nascente 

do subaé, mas aqui diretamente na lagoa o CIS não afetou nada até o momento. 

Eu: Então o senhor acha que o CIS não trouxe prejuízo ambiental pra região? 

Sr. Joaquim: Não, não, pra aqui não. Talvez pra o rio Subaé, que aqui é a nascente com 

despejo de dejeto ou alguma coisa, mas aqui pra lagoa até o momento que eu saiba não 

há nenhum dejeto provocado pelas indústrias. 

Sr. Joaquim: Era José Falcão e José Falcão na prefeitura aprovou o loteamento, 

problemas políticos, que dizer o prefeito autorizou o que não era pra autorizar, como 

eles são tudo do mesmo partido, tudo farinha do mesmo saco, então ele aprovou um 

loteamento que não era pra ser aprovado, então tudo isso culpa dos políticos.  

Eu: Em que época mesmo foi esse loteamento? 

Sr. Joaquim: Tem uns trinta anos atrás, trinta e poucos anos. 

Eu: Na década de 70 no caso? 

Sr. Herval: O prefeito na época era José Falcão. Eles foram tão sabidos que eles 

venderam na época do verão que tem lugar aqui atrás que atola que o povo ta fazendo 

aterro dessa altura, isso num era pra ser loteado. 



 

 

Entrevista com D. Janete e D. Margarida (nomes fictícios) reali ada em      de  abril  

de  2014. 

 

 

D. Janete: É rua Giparaná, n°60  

Eu: Rua Rio Paraná? 

D. Janete: Giparaná 

D. Margarida: Antes eu comia piaba, agora eu não como mais, tá poluído 

Eu: O número? 

D. Janete: Número 60 

Eu: A quanto tempo você mora na sua casa? A casa é perto daqui? 

D. Janete: É, logo ali lá embaixo. Eu moro a 27 anos, 26, vai fazer 27,  

Eu: 26 anos.. 

Eu: Nesse bairro vc já se mudou alguma vez? 

D. Janete: Parque Getúlio Vargas 

Eu: Depois dessa casa? 

D. Janete: Não, é minha. 

Eu: Você sempre morou aqui? 

D. Janete: Morei  

D. Margarida: Sempre 

Eu: Já morou em outro bairro? 

D. Janete: Parque Getulio Vargas, logo quando casei logo. Casei, passei um ano lá e 

vim pra cá de novo. 

Eu: Você nasceu onde? 

D. Janete: Amélia Rodrigues. 

Eu: Na sua casa quantas pessoas moram? 

D. Janete: Duas.  

Eu: A sua idade? 

D. Janete: 53, vou fazer. 

D. Margarida: Tu é mais nova que eu é bixinha? 

Eu: Escolaridade? 

D. Janete: Ensino fundamental completo. 

Eu: Fundamental completo? 

D. Janete: É fundamental completo. 



 

 

Eu: Você está fazendo algum curso? 

D. Janete: Não. 

D. Margarida: Só na mandioca, só na mandioquinha. 

Eu: Você lê, escreve? 

D. Janete: Sim. 

Eu: Você está empregada? 

D. Janete: Não. 

D. Margarida: Pera que agente tá fazendo entrevista aqui, as meninas vai trazer 

dinheiro pa nós. 

Eu: Sua casa é própria ou alugada? 

D. Janete: É própria. 

Eu: Qual a renda familiar da sua casa? Um salário mínimo, dois salários mínimos? 

D. Janete: Só um salário mínimo do meu filho. 

[Pessoas passando na rua] 

Eu: Com o que a senhora mais gasta? Alimentação, moradia, saúde, educação ou 

outros? 

D. Janete: Mais mesmo com casa, moradia. Com as coisa de dentro de casa mesmo, por 

enquanto e com saúde também. 

Eu: Você quer que bote dois ou só escolher um? 

D. Janete: Bote saúde, que aqui não tem mesmo não bairro, não tem nada, tudo tem que 

ser no real se não num consegue. 

Eu: A água que usa na sua casa é de poço, rio, outra coisa? 

D. Janete: Se for falar a verdade a gente tem gato da Embasa. Por que a Embasa, gente 

não tem água lá, a gente pega direto da rua pra lá. 

Eu: Se não tivesse água, o gato, seria como? 

D. Janete: Seria a da lagoa. 

Eu: Seria a da lagoa? 

D. Janete: É, seria. 

D. Margarida: É, mas aí ia morrer [risos]. 

D. Janete: Já tinha morrido minha fia  

D. Janete: A barriga ia ta desse tamanho sdropp [risos]. 

D. Margarida: Beber água contaminada dá verme. A sistozoma que dá aí, só tem 

verme aí, avemaria. 

D. Janete: A barriga já ia tá desse tamanho de água [risos]. 



 

 

Eu: Tem esgoto na sua casa ou você usa fossa? 

D. Janete: Fossa, tem esgoto, mas num ta funcionando não. Tava voltando tudo pra 

dentro de casa então tá na fossa mesmo. O esgoto do governo num deu certo não. 

D. Margarida: Umas coisas mal feita. 

Eu: Tem muito tempo que botaram o esgoto? 

D. Janete: Tem coisa de três anos já 

D. Margarida: Tem mais não Lúcia? 

D. Janete: Ou mais 

D. Margarida: Tem uns quatro anos 

D. Janete: Tem tudo aqui, mas nada funciona. 

Eu: Tem coleta de lixo? 

D. Janete: No bairro tem, mas na minha área lá não vai não. 

Eu: Os homens tem medo, num querem ir não... É tudo atrasado 

D. Janete: Não eles num vão não, só passa na rua principal e não vai nas outras ruas, 

até aqui mesmo, vim até aqui eles não vem mais. 

D. Janete:  Ce tá gravando minha voz falando assim tudo estranho.. 

Eu: Eu tô gravando, mas essa gravação não será publicada. 

D. Margarida:  Ela tá gostando..[risos] 

Eu: Como era a lagoa quando vocês vieram morar aqui? 

D. Janete: Era boa viu, porque não tinha água, a gente lavava roupa na lagoa, fazia 

tudo. Aí logo depois foi chegando o povo, foram colocando fossa, aí foi contaminando e 

a gente parou de usar. 

Eu: Vocês pescavam também na lagoa? 

D. Janete: Pescava.. 

D. Margarida: Comia peixe, camarão, traíra, piaba.  Hoje em dia ninguém nem mais 

entra por causa das doenças ruim. 

D. Janete: Era, servia muito de alimento para o povo, muita gente aqui se alimentava 

através da lagoa. 

D. Margarida: Cansei de pegar muita piaba aqui. Colocava o vaso assim e na mesma 

da hora tava cheio de piaba. A gente caia matando, comia assada. 

Eu: Você separa o lixo seco do úmido? 

D. Janete: Não mia fia, eu já vou pegando e botando fogo em tudo. 

Eu: Ah, você queima? 



 

 

D. Janete: Queimo, queimo tudo. Aí quando eu tiro pra rua já vou botando fogo em 

tudo. Porque não tem coleta. Quando eu tiro já boto logo fogo, porque é distante. Eu 

moro ali e só passa nessa rua aí, a principal, eu não vou ficar todo dia levando lixo 

pesado, aí eu coloco logo fogo. 

Eu: Você usa a água da lagoa?  

D. Janete: Não, hoje mais não, já utilizei muito, mas hoje não tem mais como 

Eu: Quando você usava a água, usava pra quê? 

D. Janete: Pra tudo, só não bebia. Pra beber a gente pegava água aqui, que nessa casa 

tinha um poço, hoje já não se usa mais ele. Só pra beber, cozinhar que a gente pegava 

aqui, mas roupa, banheiro, tudo era da lagoa. 

Eu: Isso tem mais ou menos quanto tempo, que vocês deixaram de pegar água da lagoa? 

D. Janete: Meu filho mais novo ta com 22 anos, foi quando botou água. 22 anos. Aí 

desses 22 anos, desse tempo pra cá que eu parei, foi quando eu tava gestante desse meu 

menino que botou a água, água e aí foi que a gente começou a usar da Embasa. 

Eu: Você percebeu indústrias no seu bairro, instalação de indústrias? 

D. Janete: Não, porque não tem indústria, as indústrias mais é do lado de lá. A 

realidade aqui da lagoa é que a gente não tem. 

Eu: Mas a lagoa não tá dentro do bairro? 

D. Janete: Não, é porque hoje se você ver mesmo a lagoa ta no nascente do Subaé, que 

é logo na rua aqui atrás, se você vê o mercadinho do Galego, se você descer aquela rua 

do lado direto você vai dá na nascente mesmo do Subaé, onde tá hoje a lagoa, por que 

por aqui tudo tem mas é poços, aí seca cabou. Mas a nascente mesmo é pra lá, aqui você 

vê a lagoa toda lá. Por que você hoje a construção, todo mundo construindo tudo aí ta 

acabando com a parte daqui. Só tem mais na nascente pra cá, que eu tô até ouvindo 

dizer que até ponte o povo já ta fazendo pra construir, daqui uns dias nem essa nascente 

num vai ter mais. 

Eu: Então tinha lagoa lá e tinha do outro lado também.. ? 

D. Janete: Ela era uma só, junta. Por exemplo, ela é aqui é nascente e aqui o resto, o 

povo foi construindo e ela foi secando. Só tem o pedacinho da nascente que antes não 

passava gente e hoje já passa normalmente de tão pouco que tá. 

Eu: Então antes tinha bastante água, tinha um espelho? 

D. Margarida: É, hoje já não tem tanta. 

Eu: Você sabe dizer o nome das empresas? 



 

 

D. Janete: Aí eu não sei, por assim, pra lá eu não sei. O povo que ta construindo, ta 

desmatando, então ela ta secando. 

Eu: Então a relação que essas empresas têm é o que, é fazer secar as lagoas? 

D. Janete: É não é nem as empresas, eu boto que a culpa é do governo mesmo que veio 

e deixa, que eles não podia autorizar o loteamento onde tem uma área pra preservação. 

Se eles autoriza, é porque eles não quer a nascente do rio aqui, porque se eles quisessem 

não tava autorizando uma construção dentro da lagoa. 

Eu: Então a senhora acha que foram os loteamentos que tão matando a lagoa? 

D. Janete: Os loteamentos, eu penso que foram os loteamentos que tão construindo que 

tão fazendo ela secar, porque na área da gente não tem indústrias. A indústria tá no polo, 

tá ali na Pirelle, aquele povo ali. Num tem, pra cá não tem indústria. Indústria tá 

começando hoje que tá botando de vela, coisa pouca que num, num tem nada a ver não.  

Eu acho que quando fez o loteamento e aqui é cheio de mato, ce vai construir uma casa, 

vai fazer o quê? Vai ter que rancar os matos, aquele mato num tá protegendo mais o rio, 

então a tendência dela é secar. Se você deixa esse tanque seco aqui, o sol vai seca 

todinho com o tempo, a mesma acontece com a lagoa. 

Eu: Então a senhora acha que essas indústrias do CIS, que tão chegando jogam 

efluentes, poluição na lagoa, ou não? 

D. Janete: Hoje eu acredito que pode ter, pode tá até acontecendo né. Mas acho que a 

indústria só num tá sendo culpada só por isso não. 

Eu: E da poluição que tem na lagoa, acabou os peixes, as coisas que tem lá? 

D. Janete: É justamente nisso aí, se você constrói, você faz uma fossa, essa fossa 

quando cava  por ser lagoa, logo essa enche de água, aí vem os desejos, ela mina, e se 

ela mina, ela vai contaminar a lagoa. Como é que ce vai usar uma água contaminada? 

Eu: Quais os benefícios que você gostaria de ter em seu bairro? 

D. Janete: Todos, de saúde a educação, porque tem prédio, mas não tem a educação em 

si, professor, você não vê ninguém, nada, aqui não tem nada. 

Eu: As pessoas daqui trabalham nas indústrias que tem aqui perto ou trabalham no 

comércio? 

D. Janete: É... Tem uma boa parte que trabalha em indústria, outra em comércio, outra 

nos próprio comércio do bairro mesmo, em comércio do bairro, quando acha emprego 

sempre é misturado. 

Eu: Você contribui pra melhorar o seu entorno? 

D. Janete: Como? 



 

 

Eu: Você contribui de alguma forma para melhorar seu bairro? 

D. Janete: Eu pra contribuir, é como eu falo, quando a gente não joga o lixo, não faz 

nada, num contribui pra que seja pior do que já tá né, que o próprio governo não bota 

uma coleta. Então a gente que tem que fazer a nossa parte, até onde a gente pode fazer a 

gente faz. E quando não dá.. Porque numa rua com cinco, seis moradores você não pode 

mandar em todos, e quando você faz, outro já num faz, aí fica difícil. 

Eu: As primeiras pessoas que viram morar aqui, vieram morando de invasão ou teve um 

loteamento pra formar o bairro? 

D. Janete: Lá na minha área mesmo foi loteamento, quando a gente compra, tudo 

maravilhoso no verão, sequinho você pensa que é dez, quando a chuva vem minha filha, 

um lama terrível, tudo alagado, quando a gente vem saber. É nesse sentido que eu 

comentei do governo, porque se o governo sabe que aqui é uma área de preservação 

porque que autoriza? Porque hoje um loteamento pra você construir o governo tem que 

autorizar. 

Eu: Como é o nome do loteamento? 

D. Janete: É porque tem dois loteamentos: Parque Lagoa Subaé e Águas Claras, que 

hoje se uniu no bairro Parque Lagoa Subaé, mas são dois loteamentos, Lagoa Subaé, 

Parque Lagoa Subaé e Águas Claras que se que hoje se tornou um só bairro, que aí o 

povo um diz que é parque Lagoa Subaé, outro já quer mudar pra Santa Mônica num sei 

quanto mais que já tem dois, mas ta por enquanto Parque Lagoa Subaé. 

Eu: Como é o nome da senhora? 

D. Janete: Fala aí Dai seu nome agora. 

D. Margarida: O meu? O meu é Ailda. 

Eu: Tem quanto tempo que a senhora mora aqui dona Hilda? 

D. Margarida: Ó minha filha, eu nasce e me criei aqui; 

D. Janete: Nasceu aqui. 

D. Margarida: Tenho 54 anos. 

D. Janete: Todas são filas daqui, mora aqui, só eu que não. 

Eu: A senhora acha que depois veio muita gente de fora morar aqui na lagoa? 

D. Margarida: Muita, porque antigamente quando a gente morava aqui tinha somente 

duas casas. Quando a gente começou a morar aqui só tinha a da minha mãe, a da minha 

tia ali e do meu tio que morava ali, agora tudo aqui é filho, tem muitos né. 

D. Janete: E vocês começaram a fazer entrevista agora, sobre o Parque Lagoa? 

Eu: Eu tô entrevistando na verdade sobre a lagoa, sobre a poluição da lagoa. 



 

 

D. Janete: Mas vocês começaram agora? Vai passar o dia todo é? 

Eu: A gente espera passar o maior tempo possível pra entrevistar. 

D. Janete: Aí que você vai vendo, quando você for pegando essa parte aí. Que aí todo 

mundo vai falar, e você vai conhecer bem verdade sobre a lagoa. 

Eu: Ces acham que essa poluição que ta aqui na lagoa afetou a vida de vocês como? 

D. Margarida: A minha não prejudicou aqui em nada.  

D. Janete: No sentido assim ó, que você hoje tem a sistozoma que dá outro nome lá que 

eu nem sei.. como é..  

D. Margarida: Ameba né não? 

D. Janete: Não, é um nome complicado lá, só quem tá estudando agora que ta 

lembrando. Então antigamente ce não, não, antes você podia andar descalço, hoje você 

já pensa duas vezes por aí na rua quando chove esmelaça tudo, então isso tudo afetou 

sim. Ratos por causa do lixo, barata, tem hora que tô com minha porta aberta e aparece 

entrando, por causa do lixo, tudo isso atrapalha. 

 

 

 
 
 


