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RESUMO 

 

 

Devido as suas características biofísicas, Feira de Santana possui dezenas de afloramentos, 

nascentes e lagoas dispersas no seu território. Um deles tem relevância especial para a história 

e a identidade da cidade, a lagoa do Subaé. Topônimo constante na cidade de Feira de Santana-

BA, Subaé designa o rio que nasce na cidade, a lagoa de mesmo nome, nomeia o bairro onde 

ela se localiza, além de diversas instituições importantes na região, como o Centro Industrial 

do Subaé (CIS) e a TV Subaé, primeira emissora da rede Globo no interior da Bahia, inaugurada 

em 1988. Todavia, a degradação causada pela expansão industrial e urbana neste corpo hídrico, 

o coloca às margens da história e à beira do desaparecimento total. O objetivo central deste 

trabalho é historicizar o processo de ocupação e degradação da lagoa do Subaé (1970-2017). A 

metodologia aqui utilizada baseou-se na triangulação de dados obtidos a partir de três diferentes 

técnicas: análise de documentos históricos, geoprocessamento e história oral. Os resultados 

obtidos permitiram traçar um histórico da ocupação da região no entorno da lagoa do Subaé, 

bem como destacar os principais marcos temporais desse processo. Evidenciou-se as relações 

entre a comunidade ribeirinha e a lagoa, e as modificações destas ao longo do tempo. Por fim, 

a história ambiental da lagoa do Subaé pode ser compreendida a partir da lógica de 

reorganização capitalista da natureza, tendo como agentes desse processo o Estado, o capital 

privado e a comunidade. A transformação da lagoa em espaço urbano e industrial revela as 

desigualdades na apropriação da natureza, dos recursos e bens naturais, em especial, a água. 

Assim, observa-se que há uma separação entre a realidade física da cidade e a identidade da 

mesma, que, na ânsia de se tornar "moderna" e "civilizada", esqueceu suas águas. 

 

Palavras-chaves: História Ambiental, urbanização, geoprocessamento, recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Recognized by its unusual geophisics characteristics, the second largest city in Bahia, Brazil, 

named as Feira de Santana, has its territory full of outcrops, springs and lagoons. One of them 

has a remarkable point in the city history, Subaé’s lagoon. A toponym which have been giving 

name after a river, the lagoon itself, the district where the lagoon belongs, besides other 

important institutions as Centro Industrial Subaé - CIS (Subaé Industrial Park) and main local 

TV channel, TV Subaé, first Globo affiliated that reached into countryside of Bahia, debuting 

in 1988. Despite all of those history facts, Subaé's lagoon has been degraded by urban and 

industrial expansion, threating badly its existence. This research aims to historicize the process 

of occupation and degradation the Subaé's Lagoon (1970-2017. The methodology was build 

based on a triangulation of data provided by three techniques: historycal documents analysis, 

geoprocessing and oral history. The results obtained allowed tracing a history of the occupation 

of the region around the Subaé lagoon, as well as highlighting the main temporal landmarks of 

this process. The relationship between the riverside community and the lagoon was evidenced, 

as well as the modifications of these communities over time. Finally, the environmental history 

of Subaé's lagoon might be understood through the logic of the capitalist reorganization of 

natural spaces, considering as process agents: the State, private initiative, and community. 

Turning the lagoon into urban and industrial space reveals inequalities in the appropriation of 

nature, resources and natural assets, especially water. Thus, it is observed that there is a 

separation between the physical reality of the city and its identity, which, in the eagerness to 

become "modern" and "civilized", forgot its waters. 

 

Keywords: Environment History, urbanization, geoprocessing, water resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é fruto de uma investigação iniciada há seis anos, durante a Iniciação 

Científica, quando fui convidada e provocada a refletir sobre a história das lagoas de Feira de 

Santana. O percurso de maturação desta pesquisa reflete o aprofundamento do meu olhar sobre 

a história e a natureza desta cidade, na qual o patrimônio histórico e natural tem tão pouco peso 

para seus habitantes e gestores.   

 Devido as suas características geofísicas, Feira de Santana possui dezenas de 

afloramentos, nascentes e lagoas dispersas no seu território. A delimitação da lagoa do Subaé 

como objeto de estudo se deu pela sua relevância para a história e a identidade da cidade.  

Subaé é um topônimo constante no município de Feira de Santana. Além do rio que 

nasce na cidade, na lagoa de mesmo nome, nomeia o bairro onde ela se localiza, além de 

diversas instituições importantes na região, como o Centro Industrial do Subaé (CIS) e a TV 

Subaé, primeira emissora da rede Globo no interior da Bahia, inaugurada em 1988.  

O objetivo central deste trabalho é historicizar o processo de ocupação e degradação da 

lagoa do Subaé (1970-2017), que está localizada na porção sudeste do perímetro urbano do 

município de Feira de Santana-BA, fora do Anel de Contorno, entre os bairros Santa Mônica, 

35º BI e Subaé. 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro, intitulado Para início de 

conversa, apresenta os objetivos, a metodologia desenvolvida no trabalho e discute os conceitos 

que permeiam as discussões centrais do texto.  

Os capítulos 2, 3 e 4 são focados na lagoa do Subaé. O segundo capítulo, Uma narrativa 

documental do ímpeto industrial ao retrato da degradação na lagoa do Subaé apresenta o 

processo de ocupação da lagoa, a partir de documentos históricos. O capítulo seguinte, 

intitulado A lagoa do Subaé: delineando suas feições, apresenta as características físicas, a 

dinâmica e a evolução do espelho d’água entre 1999 e 2017, a partir do geoprocessamento de 

imagens e dados geográficos. O quarto capítulo, Subaé: uma lagoa de memória, traz à discussão 

as memórias dos moradores ribeirinhos. 

Nas considerações finais faz-se a análise histórica ambiental da lagoa do Subaé, a partir 

da triangulação dos dados apresentados nos capítulos anteriores.  
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1. PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

A urbanização brasileira nas últimas décadas ocorreu de forma acelerada. Sobretudo nas 

grandes e médias cidades, esse crescimento não foi acompanhado pela implantação de 

infraestrutura básica, as consequência são muitas, a deterioração das águas é uma delas.  

 O Brasil possui uma das maiores reservas de água do mundo, porém distribuída de forma 

desigual no território brasileiro. Assim, paradoxalmente, o país encara diversos problemas no 

que diz respeito ao acesso permanente à água potável por uma significativa parcela de sua 

população.  

De acordo com Arruda (2018), os problemas de abastecimento no Brasil se devem a 

uma combinação de crescimento acelerado de algumas regiões e degradação dos corpos 

hídricos, sobretudo a partir da década de 1950. A visão da sociedade capitalista moderna sobre 

os recursos hídricos se baseia na ideia de perpétua renovação, que ampara o consumo irrefletido 

e a poluição desenfreada dos mananciais: 

Como resultado do inusitado processo de urbanização no Brasil, teve-se um 

grande aumento das demandas de água para consumo doméstico, industrial e 

agrícola, principalmente. Além disso, a não coleta dos esgotos domésticos ou 

o seu lançamento in natura nos rios, principalmente, bem como de boa parte 

dos efluentes industriais, engendrou a degradação do ambiente em geral e da 

água dos rios, lagos e açudes, em particular, em níveis nunca imaginados 

(REBOUÇAS, 2002, p. 691).  

 

Tundisi (2011) afirma que as sociedades humanas poluem e degradam as águas 

superficiais, a despeito da necessidade de água para sobrevivência e desenvolvimento 

econômico. Esse comportamento reafirma a ignorância sobre a condição da água enquanto um 

recurso finito, “de que há limites em seu uso e de que os custos do seu tratamento estão cada 

vez mais elevados” (TUNDISI, 2011, p.25). 

Essa dualidade na relação das sociedades urbanas e a água, caracterizada pela 

degradação dos recursos disponíveis e a escassez de água potável transforma a água em 

mercadoria. Dentro da lógica capitalista de apropriação da natureza, a exploração é marcada 

pela desigualdade.  

Essa problemática aparece enquanto campo de estudo pertinente tanto à história social 

quanto à história ambiental, uma vez que o enfrentamento da escassez é matizado pelos 

conflitos de classes. Enquanto as classes dominantes podem custear os altos preços da água 

potável, as classes populares naturalizam, por não ter opção, a degradação e poluição dos 

recursos disponíveis (ARRUDA, 2018).  
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A água já é um tema diverso nas produções de História Ambiental, sobretudo na análise 

das modificações de grandes domínios naturais como rios, lagoas e bacias hidrográficas. O 

recorte entre a tensão da degradação dos recursos hídricos e o espaço urbano aparece nos 

trabalhos de Gilmar Arruda (2018), Rosalva Loreto López (2009), Lorena de Pauli Cordeiro 

(2008), Lise Fernanda Sedrez (2004), entre outros.  

O presente trabalho traz à discussão os conflitos envolvendo a degradação dos corpos 

hídricos no contexto urbano da cidade de Feira de Santana, na Bahia, mais especificamente na 

lagoa do Subaé. O debate supracitado é pertinente à realidade feirense porque a despeito da 

importância para a história e para dinâmica ambiental das inúmeras lagoas que marcam a 

paisagem da cidade, estas foram/são paulatinamente ocupadas e degradadas para dar lugar à 

expansão urbana. 

O entorno da lagoa do Subaé apresenta simultaneamente aspectos rurais, urbanos e 

industriais, configurando-se como uma região de forte pressão ambiental, que tem o avanço 

urbano e industrial como principais vetores de degradação da lagoa, recebendo efluentes 

industriais e domésticos sem tratamento.  

Este estudo parte das premissas construídas por trabalhos anteriores sobre a lagoa do 

Subaé: Almeida (1992), Rocha et all (1997), Correia Neto et all (2005), Adorno (2012), 

Santivañez Cruz (2012), Santos (2013), Silva (2014), Riley (2017) e Souza et all (2017).  

 Assim, é delineado o principal objetivo deste trabalho: historicizar o processo de 

ocupação e degradação da Lagoa do Subaé, entre o período de 1970 e 2017. Para tanto, intenta-

se alcançar os seguintes objetivos específicos como: caracterizar a relação histórica de Feira de 

Santana com seus mananciais hídricos; contribuir para a base de dados acerca da Lagoa do 

Subaé; analisar o processo de degradação da lagoa, determinando seus principais vetores; e 

compreender a percepção da degradação da Lagoa do Subaé pela sociedade feirense e 

populações ribeirinhas. 

 

 

1.1. METODOLOGIA 

Alinhando-se à História Ambiental, este trabalho foi realizado a partir de uma proposta 

multimetodológica de obtenção de dados, que se pauta nas diretrizes balizadas por Drummond 

(1991). A análise histórica ambiental aqui se fez na triangulação dos dados obtidos por 

diferentes técnicas: a análise documental, o Geoprocessamento e a História Oral (figura 1). A 
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metodologia pertinente a cada técnica de obtenção e análise dos dados está descrita 

detalhadamente nos capítulos respectivos.   

 

Figura 1: Metodologia geral da pesquisa. 

 

Fonte: A autora 

 

Sobre os procedimentos metodológicos gerais que nortearam a construção do trabalho, 

podem ser descritas as seguintes etapas: 

1) Revisão Bibliográfica: esta etapa permeou todo o processo de pesquisa, servindo de 

suporte para as demais etapas; 

2) Elaboração de questionários e submissão do projeto ao comitê de Ética: 

construção e validação dos instrumentos que permitiram a realização das entrevistas com a 

comunidade; 

3) Levantamento de dados secundários: corresponde à pesquisa em banco de dados 

pré-existentes, como os sensos e levantamentos do IBGE, estudos de impacto ambiental, 

periódicos de circulação local e estadual, legislação (federal, estadual e municipal), Códigos 

Ambientais, atas da câmara dos vereadores, além fontes iconográficas diversas, mapas 

históricos e fotografias aéreas;  

4) Trabalho de campo: levantamento documental em arquivos, aplicação de 

questionários e realização de entrevistas com os moradores do entorno da Lagoa do Subaé, 
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georreferenciamento de mapas produzidos, observação (participante ou não), registro 

fotográfico da área de estudo; 

5) Geoprocessamento: relaciona-se à obtenção e seleção de imagens de satélite da 

região recortada para estudo em diferentes temporalidades, e às etapas de pré-processamento e 

processamento digital de imagens;  

6) Processamento e análise de dados e informações: nesta etapa se fez a transcrição 

das entrevistas realizadas, tabulação de questionários e demais dados históricos e bibliográficos 

coletados, construção de tabelas e gráficos, entre outros;  

7) Integração de dados: triangulação das diversas fontes obtidas acerca do processo 

mapeado, buscando a acurácia das informações e a sua saturação;  

8) Discussões e resultados: apresentação dos resultados da pesquisa na forma de 

artigos. 

 Durante a construção deste trabalho utilizou-se uma grande diversidade de fontes, 

visando possibilitar a compreensão da dinâmica das relações sociedade-natureza como sistema 

único, integrado, o que exige a interdisciplinaridade típica da história ambiental e 

instrumentalizada pelo diálogo com outras disciplinas, como a geologia, biologia, geografia, 

antropologia, ecologia, entre outras.  

 

1.2. ÁREA DE ESTUDO: A LAGOA DO SUBAÉ 

 

A lagoa do Subaé (figura 2) está localizada na porção sudeste do perímetro urbano do 

município de Feira de Santana-BA, fora do Anel de Contorno, entre os bairros Santa Mônica, 

35º BI e Subaé. Atualmente, a lagoa do Subaé divide-se em duas porções, uma ao norte e outra 

ao sul da BR-324.  
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Mapa 1: Mapa de localização da Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia 

 

Fonte: a autora 
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 A cidade de Feira de Santana insere-se no agreste baiano, uma faixa de transição 

climática, com variação entre seco e sub-úmido, com taxas de pluviosidade média entre 200 a 

1.000 mm. A vegetação encontrada na região consiste em vestígios de Caatinga, embora todo 

o entorno das nascentes do rio Subaé em Feira de Santana esteja antropizada, de forma que a 

vegetação natural foi modificada pelo homem em quase em toda sua extensão e substituída por 

vegetação herbácea (ADÔRNO, 2012, p.64). 

A lagoa do Subaé situa-se na região de tabuleiro, na parte sudeste do município de Feira 

de Santana, encontrando-se totalmente embutida no tabuleiro feirense, onde inúmeras 

depressões funcionam como áreas de acumulação de água pluvial e freáticas, formando diversas 

lagoas, que drenam para os rios Pojuca ou Subaé.  

Esta lagoa apresentava “uma camada superficial constituída essencialmente de material 

argiloso e argilo-arenoso, com permeabilidade relativamente inferior à das camadas arenosas 

que circundam as depressões” (ALMEIDA, 1992, p. 62). Esta configuração em conjunto com 

o número alto de nascentes no fundo da lagoa, segundo Almeida, explicitam as relações entre 

o espelho d’água das lagoas e as águas freáticas.  

Desta forma, é possível perceber que o regime desta lagoa, assim como as demais 

feirenses, envolve águas superficiais e subsuperficiais, sendo condicionado pela geologia local, 

e mais recentemente pela ação antrópica (ALMEIDA, 1992, p. 61). Esta relação da 

hidrodinâmica pode ser observada na figura 2, a seguir. 

 Almeida (1992) explica que as variações sazonais ou periódicas nas lagoas decorrem das 

inter-relações entre diversos fatores. Dentre eles, pode-se destacar a evaporação de águas 

superficiais, que em períodos secos pode acarretar a diminuição ou mesmo o desaparecimento 

da lâmina d’água em decorrência do rebaixamento do lençol freático.  

Com um prolongamento da estação seca, a lagoa tende a diminuir, tornar-se alagadiça, 

ou mesmo totalmente seca. Com o aumento da recarga e a diminuição da evaporação na estação 

chuvosa, caracterizada por aguaceiros de outono/inverno, ocorre a recuperação do nível da 

lâmina d’água da lagoa e alagadiços, que podem subir rapidamente, causando seu 

transbordamento. Como pode-se observar na fotografia 1.  
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Figura 2: Modelo hidrodinâmico da lagoa do Subaé 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora a partir de ALMEIDA (1992). 
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Fotografia 1: Lagoa do Subaé. A) Estação seca, em fevereiro de 2018. B) Estação úmida ou 

chuvosa, em maio de 2018. 

 

 

 

  

Fonte: A autora 

A 
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1.3. PRINCIPAIS CONCEITOS 

Ao longo deste escrito, alguns termos e conceitos são constantemente utilizados. A fim 

de que o leitor possa situar os seus significados e os principais autores que auxiliaram na 

construção deste trabalho, elaborou-se, rapidamente, pequenas definições das visões que os 

norteiam. 

 

1.3.1. Lagoa  

Uma lagoa é definida como uma porção de água cercada por terra, podendo ter ou não 

ligação com rios ou riachos. De acordo com Esteves (1998), no Brasil, o termo lagoa é utilizado 

para referir-se a “todo tipo de corpos d’água costeiros, e mesmo interiores, independentemente 

de sua origem” (p.82). 

 De acordo com o dicionário Novo Aurélio, uma lagoa pode ser definida como um “lago 

pouco extenso” (FERREIRA, 1999, p. 1179). A princípio, o conceito de lago e lagoa são 

comumente confundidos na literatura, cabendo aqui uma diferenciação entre ambos. Para 

Suguio (1998), lagos apresentam profundidades tais que não podem ser invadidos por vegetação 

marginais, enquanto as lagoas são corpos lênticos com dimensões e profundidade menores.  

  De acordo com Esteves (1998), lagos “são corpos d’água interiores sem comunicação 

direta com o mar e suas águas tem, em geral, baixo teor de íons dissolvidos, quando comparadas 

às águas oceânicas” (p.63). Guerra (2013) sinaliza que é muito comum empregar-se a 

denominação lagoa para as lagunas situadas nas bordas litorâneas, que possuem ligações com 

o oceano. 

 Os lagos têm processos de formação distintos e variados. No Brasil, há uma 

predominância em sistemas fluviais, assim, de acordo com Esteves, não houve áreas de 

formação de grandes sistemas lacustres, em comparação a outros países. Aqui, raramente são 

encontrados lagos naturais com profundidades superiores a 20m, de forma que os lagos 

brasileiros são em geral pequenos e com pouca profundidade, ligados a atividade geológica da 

rede hidrográfica.   

  De acordo com Esteves (1998), os principais sistemas lacustres brasileiros podem ser 

agrupados em: lagos amazônicos; lagos do Pantanal Matogrossense; lagos e lagunas costeiras; 

lagos formados ao longo de rios de médio e grande porte, além dos lagos artificiais, como 

represas e açudes.    
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 Guerra (2003), por sua vez, afirma que podem ser considerados lagos as depressões do 

solo cheias de água confinadas. Ele completa que  

As formas, as profundidades e as extensões dos lagos são muito variáveis; 

geralmente são alimentados por um ou mais rios afluentes. Os lagos são 

constituídos por rios emissários, o que evita seu transbordamento. Quanto à 

origem os lagos podem ser: tectônicos, vulcânicos, residuais, de erosão, de 

barragem, mistos, e outras origens. Quanto ao regime, os lagos podem ser de 

caráter temporário ou permanente. Os lagos situados na borda litorânea, que 

possuem ligações com o oceano, são geralmente chamados de lagoas (p.370-

371). 

 

Guerra (2003, p. 373), define lagoa como “depressões de formas variadas, tendendo as 

formas circulares, de profundidades pequenas e cheia de água doce ou salgada”. Pode-se inferir 

que, para o autor, o principal ponto de diferenciação entre lagos e lagoas está na profundidade 

do sistema lacustre.   

Esteves acrescenta que pode se considerar uma lagoa os “corpos d’água rasos, d’água 

doce, salobra ou salgada, em que a radiação solar pode alcançar o sedimento, possibilitando, 

consequentemente, o crescimento de macrófitas aquáticas em toda a sua extensão” (ESTEVES, 

1998, p.84). Para ele, não apenas a profundidade da bacia lacustre é relevante para a definição 

de lagoa, e sim a profundidade que a região iluminada alcança na coluna d’água.  

A geomorfologia dos lagos e lagoas se relaciona com as características físicas, químicas 

e climáticas da região na qual estão inseridos. Por conta disto, Guerra (2003) afirma que 

algumas lagoas são temporárias e existem apenas na estação chuvosa.  

Os estudos internacionais sobre lagos e lagoas consideram na análise apenas grandes 

espelhos d’água. Assim, essas definições pouco se adequam à realidade semiárida do Brasil, 

como passaremos a mostrar. 

De acordo com Rocha (2013), as lagoas encontradas no semiárido têm como 

característica a intermitência, de forma que podem apresentar espelho d´água apenas em épocas 

de cheias ou chuvas intensas. Isto ocorre em função do conjunto de elementos físicos e 

ambientais característicos de cada região. Sobre a importância dos sistemas lacustres 

nordestinos, Maltchik afirma que,  

as principais zonas úmidas naturais são os rios e as lagoas. Do ponto de vista 

da conservação da natureza, as lagoas do semi-árido (sic) são verdadeiras 

manchas de biodiversidade, não só no tocante à fauna e à flora aquáticas, mas 

também por causa da concentração de outros animais e vegetais em suas 

proximidades. (MALTCHIK, 2000, p. 67). 
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A valorização dos sistemas lacustres implica tanto na manutenção da biodiversidade, 

como na preservação de mananciais aos quais estão vinculados, bem como na manutenção do 

lençol freático (ROCHA, 2013, p. 31). Rocha diz ainda que: 

Os ambientes lacustres possuem relevante importância, pois oferecem ao 

homem inúmeras atividades como a disposição de um ecossistema 

equilibrado, a disponibilidade de água doce para uso doméstico, agricultura, 

balneabilidade e pesca, uma vez que, a utilização e conservação desses 

sistemas se tornem um ato de importância para a comunidade na qual está 

inserida. O estudo da dinâmica dos sistemas hídricos é de suma importância 

para a utilização racional do mesmo, como também para dá (sic) suporte aos 

projetos e programas que visem sua conservação e sustentabilidade 

(ROCHA, 2013, p. 32). 

 

Especialmente em áreas onde a oferta de água doce é irregular, a preservação das lagoas, 

bem como os demais sistemas hídricos, relaciona-se diretamente com a sobrevivência das 

comunidades em seu entorno, assim como a manutenção das relações ecossistêmicas, controle 

de inundações e estabilização do microclima. Para além disso, também valorizam a paisagem 

local, constituindo espaços de lazer e/ou turismo.  

Em Feira de Santana, em decorrência do relevo, formam-se dezenas de lagoas nas 

depressões do solo. Essas lagoas tem relação direta com os rios que cortam a região, integrando 

suas redes de drenagem.  

 

1.3.2. Impacto ambiental  

Consta na Resolução CONAMA nº 001 de 1986, a seguinte definição de impacto 

ambiental:  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: I - a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; 

III - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; IV - a qualidade dos 

recursos ambientais. 

 

A partir dessa resolução pode-se definir o impacto ambiental como toda alteração das 

propriedades físicas, químicas ou biológicas no meio ambiente em decorrência das ações 

humanas. É um termo abrangente, que pode abarcar tanto ações positivas quanto negativas em 

diferentes contextos. 

 

1.3.3. Degradação ambiental 
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A lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que institui a Política Nacional de Meio 

Ambiente, artigo 3, inciso II, admite como conceito ao termo degradação ambiental: 

“degradação da qualidade ambiental, alteração adversa das características do meio ambiente.” 

A partir da legislação supracitada, pode caracterizar-se a degradação ambiental como 

um impacto ambiental negativo. Sánchez (2008) afirma que o agente da degradação é sempre 

o ser humano, uma vez que os processos naturais promovem mudanças e não a degradação dos 

ambientes. Ele aponta ainda que a degradação está associada à perda de qualidade ambiental.   

 

1.3.4. Eutrofização 

A eutrofização é a elevação da quantidade de algas/plantas e nutrientes nos ambientes 

aquáticos. Está frequentemente vinculada ao aumento dos compostos inorgânicos de azoto ou 

fósforo, e em alguns casos potássio, cálcio e magnésio, que tem como consequência o 

desenvolvimento de algas verdes e cianobactérias (PATRONILHO, 2008).  

 Este processo pode ser natural ou artificial, e segundo Esteves (1998) corresponde ao 

“envelhecimento natural” dos lagos, que se daria na ordem de centenas ou milhares de anos. 

Neste trabalho, admite-se eutrofização apenas como reflexo da ação antrópica, tendo por 

parâmetros a elevada entrada de nutrientes e a grande concentração de matéria orgânica 

dissolvida.  

 A eutrofização artificial tem impacto direto na qualidade das águas, com crescimento 

excessivo de plantas aquáticas típicas de ambientes poluídos e redução da concentração do 

oxigênio dissolvido na água, além da limitação da penetração da luz no corpo lêntico.  

 

 No capítulo que se segue, intitulado A lagoa do Subaé: delineando suas feições, o leitor 

terá mais informações quanto à morfologia e à morfometria do objeto de estudo em questão, 

permitindo lhe situar quanto suas principais características e dinâmicas, bem como os resultados 

dos impactos gerados pela ação antrópica. 
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2. UMA NARRATIVA DOCUMENTAL DO ÍMPETO INDUSTRIAL AO RETRATO 

DA DEGRADAÇÃO NA LAGOA DO SUBAÉ 

 

 

 Nos capítulos anteriores foi possível delinear o processo de ocupação da lagoa do Subaé, 

entre 1970 e 2017, de forma indireta, a partir do Geoprocessamento, e de forma direta, através 

do diálogo com a comunidade. Compreendendo isto, qual foi a relevância da degradação da 

lagoa do Subaé para a sociedade feirense?  

 Buscando responder esse questionamento, se tenciona fazer uma narrativa sobre a lagoa 

do Subaé a partir de documentos oficiais e da fala jornalística, a fim de captar os discursos sobre 

a questão ambiental e sobre a lagoa em si, em Feira de Santana, sempre matizados pela ideia 

do que aqui se colocou por “progresso”.  

Dentre as vantagens da utilização dos periódicos como fonte documental estão o fato 

dos jornais funcionarem como “arquivos cotidianos”, registrando a memória do dia a dia, 

permitindo se estabelecer a cronologia dos dados; e a possibilidade de inserção do fato histórico 

dentro de um contexto mais amplo, junto a outros fatos que compunham aquela realidade 

(ZICMAN, 1985) 

Capetalo (1988, p. 21 e 22), a respeito da metodologia da pesquisa em jornais, sustenta 

que na construção do fato jornalístico interferem não apenas os elementos subjetivos de quem 

o produz mas também os interesses sobre os quais este é produzido, uma vez que a imprensa 

constitui um instrumento de manipulação dos interesses e intervenção na vida social. 

Neste trabalho o foco não é discutir a veracidade das informações veiculadas nas mídias 

e sim analisá-las como um discurso advindo de um grupo social distinto: as classes dominantes 

feirenses.  Partindo disso, compreender quais as disputas envolvendo as questões ambientais na 

lagoa do Subaé, e que atores fazem parte desse processo.  

Aqui também intenta-se delimitar os marcos temporais dos principais acontecimentos 

com rebate para a lagoa do Subaé, no intuito de preencher as lacunas deixadas pela impressão 

da memória oral.  

 

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Partindo do princípio de que a imprensa não pode ser fonte exclusiva para qualquer 

pesquisa histórica (ELMIR, 1995, p. 7), tendo em vista que o jornal, enquanto fonte primária 

tem processos de construção e intencionalidades próprios, aos quais o pesquisador precisa estar 
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atento; nesse trabalho, além dos periódicos, utilizou-se uma série de fontes documentais 

diversas, que contrapostas asseguram as versões hegemônicas dos fatos obtidos. Foram 

analisados documentos históricos diversos, como leis e decretos, periódicos de circulação local 

e estadual, dados censitários, relatórios ambientais, plantas e planos diretores.  

Em um primeiro momento, realizou-se a triagem desse material em arquivos locais, 

identificando quais documentos seriam viáveis para a análise, levando em consideração 

relevância para a temática, disponibilidade e conservação.  

Enquanto periódicos, foram utilizados jornais de circulação local como o Jornal Feira 

Hoje e o Jornal Tribuna Feirense, e de circulação estadual, como o Jornal Folha do Estado e o 

Jornal Correio, além do Jornal Grande Bahia online.  

Neste trabalho, optou-se pela transcrição das matérias e trechos de leis no corpo do texto. 

A decisão se deu por uma parte da documentação ser local e de difícil acesso, permitindo ao 

leitor compreender o percurso analítico construído na narrativa. Além disto, é preciso levar em 

conta o atual lugar dos arquivos e centros de memória do Brasil, que estão condicionados a 

decisões políticas e administrativas.  

É sabido que não há uma cultura de valorização e preservação das fontes documentais 

nos arquivos públicos e privados, assim, há muitas incertezas sobre a manutenção da 

disponibilidade ou existência dos documentos base para estudo no futuro.  

 

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A atuação do Estado foi decisiva para a reconfiguração do espaço urbano e objetivou-

se através da execução das políticas públicas, nas determinações legislativas e no incentivo à 

ocupação de determinadas áreas no entorno da lagoa do Subaé. (SANTO, FERNANDES, 

FALCÃO & SANTOS, 2011).  

Um exemplo disto foi a construção da estrada de ligação entre Feira-Salvador, a atual 

BR-324. Planejado para ser uma via de acesso rápido entre a capital e Feira de Santana, grande 

entroncamento viário, o trecho BR-324 que liga Feira de Santana a Salvador, batizada de 

“Engenheiro Vasco Filho” em 2011 (PROJETO DE LEI Nº 1406/2011), começou a ser 

construída em 23 de novembro de 1948, simultaneamente em ambas cidades.  

A estrada cortou a lagoa Subaé em duas partes, uma vez que foi construída num nível 

mais elevado (cerca de 5 metros). Grandes manilhas foram colocadas abaixo da estrada para 

interligar as duas partes da lagoa, mas a dinâmica do fluxo da água modificou-se sensivelmente. 
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Em 1973, a BR-324 foi duplicada, no trecho entre Feira de Santana e Salvador. Esta 

obra deveria favorecer o escoamento da produção e dinamizar a comunicação entre o CIS e os 

demais centros industriais baianos. A duplicação acentuou o impacto da estrada na Lagoa do 

Subaé, uma vez que aumentou tanto as áreas de aterro dentro do espelho d’água da lagoa quanto 

distanciou ainda mais os fragmentos restantes.  

A partir da análise da evolução da malha urbana feirense de Santos (2007), sintetizada 

no mapa 2, o início da ocupação nas proximidades da lagoa do Subaé localiza-se próximo a 

data de 1959, porém, neste momento, a região tinha feições majoritariamente rurais.  

 

Mapa 2: Evolução urbana de Feira de Santana 

 

Fonte: SANTO, 2007 

 

Essa configuração pode ser concluída a partir de dois dados: a ausência de registros de 

loteamentos ou similares junto a prefeitura de Feira de Santana até a década de 1970 e ao grande 

número de sítios e fazendas registrados nos decretos de desapropriação da área destinada a 

implantação do Centro Industrial do Subaé, situados nas proximidades da porção sul da Lagoa 

do Subaé. 
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Na década de 1980, com a expansão do CIS na BR-324, a ocupação do entorno da lagoa 

Subaé intensifica-se, principalmente através da transformação de antigas fazendas da região em 

loteamentos.  

Na primeira metade da década de 1980, foi implantado o primeiro loteamento 

residencial nas proximidades da lagoa do Subaé, o loteamento Parque Lagoa do Subaé. O 

projeto revisado do loteamento, dividido em dois módulos (Módulo I e II) foi elaborado em 

1982, pela João Falcão Urbanizadora LTDA, e aprovado pela prefeitura em 12 de setembro de 

1984.  

Os moradores que passaram a habitar no loteamento, em geral pessoas com escassas 

condições financeiras, estavam à própria sorte diante do descaso do setor público. O Jornal 

Feira Hoje, em 1991, destaca os principais problemas enfrentados pela população residente no 

bairro, tendo em vista o abandono supracitado:  

Os moradores do Parque Subaé, localizado nas proximidades da lagoa que 

recebe o mesmo nome, estão vivendo em meio a transtornos que podem ser 

classificados a verdadeiras calamidades. A falta de atenção por parte das 

autoridades municipal e estadual está deixando a população da localidade 

entregue ao “Deus dará”, principalmente no que se refere ao saneamento 

básico. As pessoas estão utilizando poços, quando não recorrem à lagoa, que 

está poluída, segundo dizem. Além disso, falta esgotamento sanitário, 

iluminação, bom serviço de transporte e segurança (JORNAL FEIRA HOJE, 

1991).  

 

O acesso à água, especialmente nos períodos de seca, era um problema cotidiano 

enfrentado pelos moradores, de forma que as cisternas e a lagoa do Subaé eram utilizadas para 

beber, para lavagem de roupas e atividades domésticas. Com relação ao tema, a matéria 

acrescenta que: 

O aposentado José Pacheco, de 52 anos, morador da casa de número 116, rua 

das Águas Pratas, revelou que até mesmo as cisternas utilizadas para o 

abastecimento estão secas, devido a chegada do verão, que se faz sentir pelo 

calor. [...] Para não morrer de sede, ele vai buscar água numa cisterna que fica 

a quase um quilômetro da sua casa, já que maioria delas está seca. Outras 

pessoas não têm o mesmo cuidado, por sinal bastante trabalhoso, utilizam da 

água da lagoa do Subaé. Segundo os moradores, ela se encontra totalmente 

poluída. [...] Morando próximo à lagoa há cerca de dois meses sem saber 

informar ao certo seu endereço, a dona-de-casa Maria da Paz também utiliza 

das águas para lavar roupa. “Sei que a água é suja, mas o que eu posso fazer? 

A renda da minha família é baixa, já que o meu marido é ajudante de pedreiro 

e não temos condições de mudar para um local onde existe água encanada”, 

lamenta. O seu filho de dois anos também esteve doente com febre alta e a 

suspeita disso recai sobre a água da lagoa (Jornal Feira Hoje, 1991).   

 

O texto sinaliza que a água da lagoa do Subaé em 1990 já estaria poluída, mas 

continuava sendo utilizada pelos moradores em decorrência da condição de fragilidade social 
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na qual se encontravam, especialmente no período de estiagem, quando até os poços secavam, 

limitando ainda mais as possibilidades de acesso à água potável na região.  

Dentre as causas apontadas para a poluição da Subaé no período, estão dois vetores: o 

primeiro é a contaminação por esgoto doméstico, tendo em vista a inexistência de saneamento 

básico no bairro; o segundo é a contaminação industrial, decorrente do descarte de resíduos sem 

tratamento na lagoa, como pode-se observar no trecho de matéria, transcrito abaixo: 

A sua casa, conforme disse, possui espaço para a instalação do sanitário, mas 

até hoje não foi construído. “Se não tem água nem esgoto, de que vai 

adiantar?”, indaga. Diante da situação, muitos moradores defecam e urinam 

no mato, o que expõe a saúde das crianças a infecções. [...] Jailton Araújo, 

mora no Caminho 21, casa 8 do Conjunto Feira V, mas trabalha numa firma 

no Parque Subaé, acusa as indústrias da área de poluírem a lagoa, através de 

dejetos sanitários. Mesmo sabendo, no entanto, ele utiliza a água: “Quando 

estou trabalhando na caldeira, e a sede aperta, o remédio é beber qualquer 

água” (Jornal Feira Hoje, 1991). 

 

De acordo com o jornal, a poluição da lagoa do Subaé acometia a população que vivia 

em seu entorno em decorrência ao uso da água, sendo as crianças a parcela mais atingida pelas 

doenças, principalmente por verminoses diversas, febres (sem muita definição de qual doença 

estaria relacionada) e problemas de pele, como pode-se observar nas falas dos moradores 

entrevistados pelo Jornal Feira Hoje, em 1991: 

“Dois dos meus seis filhos, inclusive minha esposa já queimaram de febre 

várias vezes. O mais novo tem a pele toda estourada. Não sou médico mas 

tenho certeza que o causador disso é a falta de sistema sanitário e de água 

limpa” (Jornal Feira Hoje, 1991). 

“O meu filho, ao beber água da lagoa, pegou febre e apareceram diversos 

caroços pelo corpo. Além disso suspeito que está com uma solitária na 

barriga” (Jornal Feira Hoje, 1991). 

 

 Desta forma, pode-se perceber que durante a década de 1990 a disponibilidade hídrica 

na lagoa do Subaé era maior, e a população fixada em seu entorno relacionava-se diretamente 

com ela, que servia como fonte de água potável. Todavia, a ausência de cuidados com o descarte 

adequado de dejetos industriais e residenciais poluíram o corpo hídrico, que passa a ser um 

vetor de doenças para os moradores do bairro.   

Apenas em 2010 começou a ser implantada a rede de saneamento básico no bairro pela 

Embasa através de um consórcio com a empresa Top Engenharia. Esta obra suscitou diversos 

debates na cidade, levantados pelo Fórum Ecológico de Feira de Santana, com participação 

ativa dos membros representantes da instituição, Sério Aras, Frei José Monteiro e Lucila Pinho.  

Realizada a partir do PAC 2, arrecadou R$ 45,9 milhões ao total para os serviços de 

ligações prediais, instalação de rede coletora, estação elevatória e ampliação da estação de 
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tratamento de esgoto, que beneficiaram vários bairros, além do Subaé. Intentando resolver o 

crônico problema de saneamento básico na região, a execução da obra cortou e revirou o 

espelho d’água da lagoa.  

O Fórum Ecológico de Feira de Santana apresentou à imprensa a situação degradante 

da área de preservação permanente da Lagoa Subaé, causada pelas obras de saneamento básico 

de responsabilidade da Embasa, realizadas através de consórcio com a empresa Top 

Engenharia:  

Durante a reunião, na noite desta quarta-feira (4), em sala da Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL), membros do Fórum apresentaram fotos e vídeo 

que denunciam agressões à Lagoa. As críticas se referem a passagem de 

manilhas pelo leito da Lagoa, retirada da vegetação ciliar, diminuição do 

espelho d’água, em consequência do depósito de terras dentro da Lagoa, que 

foram retiradas para passagem das manilhas, além da remoção de pedras do 

leito (GOMES, 05/08/2010). 

 

Nas fotografias 2 e 3, fica nítida a devastação provocada pela obra citada no leito da 

lagoa, que ficou bastante assoreado. A obra fez parte da ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES) de Feira de Santana, na complementação da Bacia do Subaé.   

 

 

Fotografia 2: Leito da lagoa do Subaé assoreado durante as obras de saneamento, em 2010. 

 

Fonte: Fórum Ecológico de Feira de Santana, 2010. 
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Fotografia 3: Material usado nas obras de saneamento na lagoa do Subaé, em 2010. 

 

Fonte: Fórum Ecológico de Feira de Santana, 2010. 

 

A partir de 2010 nota-se uma aceleração do processo de ocupação da lagoa, que passou 

a ser tema recorrente na fala jornalística feirense, que denuncia tanto as condições precárias 

encontradas no bairro Subaé, quanto os crimes ambientais que sucessivamente ocupam e 

aterram a lagoa nos anos seguintes.  

Em 2012, o Jornal Folha do Estado denunciou o aterro (fotografia 4) na lagoa do Subaé 

para a construção de uma fábrica. Segundo o texto, transcrito abaixo, o ato configura-se como 

crime ambiental, e por estar na área da lagoa, corria o risco de alagamento na época de chuva: 

Foi em cima da Lagoa do Subaé que um galpão que vai abrigar uma fábrica 

de bebidas alcoólicas se instalou em Feira de Santana-BA. Nas margens da 

BR-324, sentido Salvador-Feira, próximo à Pirelli, na Avenida Pernambuco, 

no Centro Industrial do Subaé (CIS), o galpão foi construído em cima da 

lagoa. O local foi aterrado, como mostra a foto, para sustentar o 

empreendimento. Além de ser um crime ambiental, vale lembrar que quando 

a chuva começar a cair com força o local poderá ficar totalmente alagado, 

como já aconteceu com outras fábricas que se instalaram desta mesma forma 

(JORNAL FOLHA DO ESTADO, 20/06/2012). 
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Fotografia 4: Aterramento da lagoa do Subaé para a construção de uma fábrica, em 2012. 

 
Fonte: Jornal Folha do Estado, 2012. 

 

Na fotografia 4, acima, pode-se observar o espelho d’água da lagoa, já recoberto de 

taboas, sendo aterrado por detritos e areia. A ocupação da porção sul da lagoa do Subaé por 

empresas, a despeito da legislação ambiental, continua nos anos seguintes, e é assegurada a 

partir da Lei Complementar nº 86/2014, que determina que uma faixa de 1(um) quilômetro a 

contar do limite da BR-324, seja configurada como área de predominância industrial na região.  

Na porção norte da lagoa do Subaé, a expansão urbana na área da lagoa continua 

promovendo sua ocupação e contaminação. Em 2013, tomam corpo na mídia denúncias 

envolvendo a ocupação ilegal no loteamento instalado no bairro Subaé. A esse respeito, a 

matéria transcrita abaixo trata que: 

Na manhã de ontem (03/09/2013), a equipe do Jornal Grande Bahia visitou a 

comunidade do Parque Lagoa do Subaé, motivada por denúncias dos 

moradores, que após anos de desassistência resolveram protestar, na forma de 

denúncias. O loteamento foi autorizado durante o governo do falecido prefeito 

Colbert Martins, há cerca de 30 anos, e ao longo do tempo, um terreno com 

características de brejo (localizado entre as lagoas do Subaé e Salgada) foi 

sendo vendido a pessoas de baixa renda. O negócio foi realizado por uma das 

mais ‘tradicionais’ famílias da cidade, ‘Falcão’, através da empresa João 

Falcão Urbanizadora Ltda. O loteamento é um acinte à dignidade humana. 

Esgoto a céu aberto, quadras com alagadiços e vegetação típica de brejo, rede 

elétrica deficitária, sistema viário totalmente ineficiente e incapaz de receber 

o fluxo adequado de veículos de transporte de massas, a exemplo de ônibus, 

além da deficiente rede de água potável. O quadro de desmandos é completado 

por moradores do próprio loteamento que agridem o meio ambiente 

promovendo o aterro das lagoas (JORNAL GRANDE BAHIA, 04/09/2013). 
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O consórcio Moradda/Falcão, composto pela Moradda Empreendimentos, dirigida por 

Everton Cerqueira; e a João Falcão Urbanizadora, dirigida por Wilson Falcão, foram acusados 

de retomar a venda de lotes na região, em áreas dentro da área de proteção legal da Subaé. Além 

de degradar o manancial, o empreendimento não possui nenhuma infraestrutura, fomentando 

novos problemas ambientais decorrentes da falta de saneamento básico, como descreve o trecho 

abaixo, extraído da matéria do Jornal Grande Bahia: 

Mas, o que parecia como um problema social ligado a ações do passado, 

tomou nova forma recentemente, oportunidade em que dois proeminentes ex-

vereadores e empresários de Feira de Santana se uniram para revender novos 

lotes no Parque Lagoa do Subaé. Reunidos em consórcio, a Moradda 

Empreendimentos, que é dirigida por Everton Cerqueira; e a João Falcão 

Urbanizadora, através de Wilson Falcão, retomaram as vendas, entregando à 

pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

lotes sem água potável, sem redes elétricas, de drenagem e de saneamento. 

Para completar o dantesco quadro, o que seriam ruas de acesso às casas, se 

conformam em caminhos de terra batida, com densa mata. O Jornal Grande 

Bahia entrevistou Valdilene Bispo dos Santos Oliveira, proprietária de um dos 

imóveis, localizado a cerca de 100 metros da lagoa. No recibo de compra 

apresentado pela moradora consta o valor de R$ 7.035,00, pagos em 29 de 

agosto de 2011, ao consórcio Moradda/Falcão. Referente ao Lote 79, Quadra 

XXVI, localizado na “Rua” Souza Rodrigues, nº 47 (JORNAL GRANDE 

BAHIA, 04/09/2013).  

 

 

A denúncia teve grande repercussão na mídia. As matérias reafirmam a condição de 

agressão ambiental da venda dos lotes para pessoas de baixa renda no Subaé, através da 

divulgação de documentos, como contrato de compra e venda, dentre outros. O jornalista a 

frente da denúncia, Carlos Augusto, chegou a ser ameaçado de processo pelos acusados 

(JORNAL GRANDE BAHIA, 23/10/2013).  

A ausência de uma legislação ambiental clara na década de 1980, período no qual o 

loteamento foi aprovado pela prefeitura, cria brechas para a ocupação predatória das bordas da 

lagoa do Subaé. Além da agressão ao manancial, as condições de vida no bairro eram 

ressaltadas pela mídia como um perigo à própria saúde dos moradores, especialmente na 

disseminação de doenças como verminoses nos períodos de cheias (JORNAL GRANDE 

BAHIA, 23/10/2013). 

Desta forma, o bairro estaria assentado numa região de brejo. Isso demonstra o avanço 

das casas na área da lagoa, comprovado pelo afloramento de água em várias partes do 

loteamento, como retratado na fotografia 5. Além disto, apesar da ampliação da rede de esgoto 

ocorrida em 2010, não há cobertura total no bairro, e os moradores mais recentes não têm acesso 
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sequer à água encanada e à luz elétrica. O esgotamento é realizado de forma precária e irregular, 

contribuindo ainda mais para a contaminação das águas da lagoa.  

 

Fotografia 5: Afloramento d’água no loteamento Parque Lagoa Subaé, em 2013. 

 

Fonte: Jornal Grande Bahia, 2013. 

 

Em 2014, a comunidade, através do Jornal Tribuna Feirense, denuncia novamente um 

crime ambiental nas proximidades da lagoa do Subaé, desta vez, trata-se da derrubada da mata 

ciliar para a construção de casas dentro da área de proteção legal da Subaé:  

Quando a reportagem da Tribuna Feirense se deslocou para a lagoa do Subaé 

para ver a quantas anda o estágio de degradação, acabou registrando um 

flagrante de crime ambiental. Um trator devastava ainda mais a área, onde a 

mata ciliar foi completamente destruída do ano passado pra cá. [..] o 

loteamento foi aprovado pela prefeitura na década de 80, mas admitiu que a 

limpeza para demarcação dos lotes é ilegal se estiver sendo feita dentro da 

Área de Preservação Permanente (APP) da lagoa. A empresa deverá, segundo 

ele, ser notificada pela prefeitura para recuperar a área, colocando o Prad em 

prática, inclusive com o plantio de árvores nativas. No site da Falcão 

Construtora (www.falcaoconstrutora.com.br), consta que são 2.291 lotes 

residenciais através do consórcio Moradda/Falcão, numa parceria com 

Everton Cerqueira, também ex-vereador (chegou a ser presidente da Câmara 

de 1997 a 2000) (JORNAL TRIBUNA FEIRENSE, 16/05/2014). 

 

A matéria acima demonstra a ineficiência do governo local em atuar na coibição de 

crimes ambientais e proteger as áreas demarcadas. Apesar da grande divulgação na mídia em 

http://www.falcaoconstrutora.com.br/
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relação ao impacto causado pelas ações do Consórcio Moradda/Falcão, um ano depois a 

agressão à lagoa do Subaé apenas se agrava, tendo em vista a derrubada completa da mata ciliar 

e construção de novas casas e vias na margem da lagoa.   

A matéria da Tribuna Feirense traz as imagens abaixo, fotografia 6, que representam a 

lagoa do Subaé, na região conhecida como Prainha em 2005, na imagem à esquerda, e, em 

2014, na imagem da direita. É visível a grande redução da lagoa nesse período, uma vez que na 

primeira foto ainda era possível andar de barco na Subaé, enquanto na segunda o espelho d’água 

resume-se a uma poça.  

Fotografia 6: A Prainha da lagoa do Subaé em 2005 e 2014, revelando sua degradação. 

 
Fonte: Jornal Tribuna Feirense, 2014. 

 

O trecho abaixo, transcrito do Jornal Tribuna Feirense, narra a Subaé do passado, e 

ilustra quais foram os responsáveis para a mudança drástica visualiza nas imagens acima: 

Antigos moradores do entorno da lagoa do Subaé contam não apenas de sua 

beleza e grandiosidade, mas também do quanto era útil. Com fontes que nunca 

secavam (até serem aterradas), a lagoa era o sustento das famílias. Com sua 

água limpa e abundante tomavam banho, molhavam plantas, lavavam roupas 

e pescavam camarão e peixes como piaba, traíra e cambota. Serviam para 

comer e vender. [...] A nascente, conhecida como Prainha, já foi um lugar 

belíssimo, onde se passeava em barco, tomava-se banho e a pesca era farta. A 

região fica dentro do setor B do Centro Industrial do Subaé (CIS). É cercada 

por industrias, que dão sua cota de contribuição para poluir. A prainha virou 

uma poça d’água suja, ladeada por taboa em grande parte queimadas. Mal se 

distingue a água. Lembra mais um canteiro de obras. Conforme Frei Monteiro, 

os antigos moradores são categóricos ao contar que a poluição a olhos vistos 

começou com a extinta fábrica Phebo. Caçambas despejavam resíduos de 

materiais de fabricação de sabão e perfume, causando a morte dos peixes. Em 

seguida, o manancial foi sendo mais e mais degradado em decorrência de 

crescentes desmatamentos, construções de casas próximas e lançamentos de 

detritos, arrastados por tratores, o que tornou-a rasa, mais sujeita à evaporação 

pelo calor do sol. A lagoa recebe esgoto industrial do CIS e doméstico dos 

bairros adjacentes (JORNAL TRIBUNA FEIRENSE, 16/05/2014). 
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Nessa narrativa aparecem duas lagoas: a lagoa do passado, com sua beleza e os usos que 

a comunidade poderia fazer dela, e a segunda lagoa, engolida e poluída pelas indústrias e 

residências que se instalaram na região após a implantação do CIS. A partir disto, podemos 

entender que a degradação da lagoa, em grande medida, se deu pela introdução de grandes 

empresas na região. 

Em 2015, a construção de casas nas proximidades da lagoa do Subaé continuou a 

acontecer, como registrado na fotografia 7, na qual pode-se ver em primeiro plano as casas em 

construção e ao fundo a lagoa do Subaé sendo aterrada por detritos. A esse respeito, foi 

publicada uma matéria no Jornal Grande Bahia, transcrita abaixo: 

Na tarde de ontem (22/04/2015), moradores do Residencial Parque Lagoa do 

Subaé, em Feira de Santana, recepcionaram a equipe do Jornal Grande Bahia 

com a finalidade de protestar contra o nível de degradação ambiental da lagoa 

Subaé, tendo como consequência a perda de qualidade de vida na localidade. 

Os moradores relataram que com as chuvas de abril o nível da lagoa subiu, 

mas uma obstrução de concreto e pedra impede que a água da lagoa circule de 

forma livre. A obstrução da água ocasiona o aumento de insetos, contribuindo 

com a degradação da qualidade de vida dos moradores. Eles informaram que 

além da obstrução, o loteamento implantando pela Falcão Urbanizadora não 

preservou as margens da lagoa com o plantio de árvores. Eles 

também lamentaram que habitações estejam sendo erguidas na conta de 

alagamento da lagoa, o que ocasiona a destruição do manancial hídrico 

(JORNAL GRANDE BAHIA, 23/04/2015). 

 

Fotografia 7: Habitações são construídas na cota de alagamento da Lagoa do Subaé em Feira de 

Santana, em 2015. 

 

Fonte: Jornal Grande Bahia, 2015. 
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O impacto causado pelas ações do consórcio Moradda/Falcão, desde 2013, continuaram 

prejudicando tanto a lagoa quanto a vida dos moradores que viviam em seu entorno. A respeito 

do rebatimento das denúncias realizadas na mídia neste período, a matéria acrescenta que: 

A degradação ambiental da lagoa do Subaé foi denunciada ao Ministério 

Público do Estado da Bahia (MP-BA). Na época, Luciano Taques, responsável 

pela 1º Promotoria do Meio Ambiente de Feira de Santana, instaurou inquérito 

para apurar o fato. Mas, quando estava prestes a promover o inquérito em 

denúncia, foi removido de Feira de Santana (JORNAL GRANDE BAHIA, 

23/04/2015). 
 

Mais uma vez, nota-se que a letargia no tratamento das questões ambientais permitiu o 

avanço da degradação da lagoa do Subaé nos últimos anos. O Jornal Folha do Estado também 

retratou a situação de ocupação da lagoa em 2015. Segundo a matéria, além da já citada 

ampliação do loteamento, invasões contribuem para o avanço das construções na área da lagoa: 

Cerca de 500 famílias estão fazendo a construção de casas de maneira 

irregular, sem qualquer tipo de autorização ou mesmo supervisão, uma vez 

que este empreendimento está sendo erguido nas imediações da nascente da 

Lagoa Subaé, acabando aos poucos com mais um manancial de águas na 

cidade. Os invasores lotearam o espaço e estão erguendo as construções, sem 

qualquer temor de uma fiscalização, ou mesmo uma possível punição por parte 

das autoridades competentes. Mesmo sem apresentar documentos, eles 

garantem que são regidos por uma associação, que por sua vez possui respaldo 

para realizar a construção. "Nós não temos casa, não temos para onde ir e por 

isso nos organizamos através de uma associação e demos entrada no 

Ministério Público que nos autorizou a construir nesta área", ressaltou o líder 

comunitário, Adailton Sacramento. [...] São aproximadamente 500 casas que 

estão sendo construídas. Até agora, deste total foram construídas 200 e as 

edificações cada vez mais avançam em direção a nascente. "Fazer o que? 

Sabemos que estamos na região de uma lagoa, mas precisamos da moradia. A 

nossa situação é difícil porque somos pobres, não temos como pagar aluguel 

e a construção das casas, mesmo sendo aqui vai nos ajudar muito", afirmou 

Adailton Sacramento (JORNAL FOLHA DO ESTADO, 20/01/2015).   

 

A matéria relata que os moradores apesar de saberem que estão construindo em uma 

área de preservação ambiental, e degradando a lagoa, o fazem pela condição de fragilidade 

socioeconômica na qual se encontram. Neste trabalho, não cabe discutir a problemática das 

ditas invasões. Assumiremos aqui o impacto das construções na ocupação da lagoa, sem entrar 

no mérito da legalidade da aprovação ou não destas pela prefeitura.  

Em 2016, a lagoa do Subaé volta a ser tema recorrente na fala jornalística feirense, dessa 

vez por conta da instalação de uma loja da rede atacadista Atacadão, na lagoa do Subaé. O 

empreendimento começou a ser construído em abril de 2016, e logo na fase de terraplanagem 

(fotografia 8), começou a ser criticada por estar em área de proteção ambiental.  
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Fotografia 8: Terraplanagem às margens da BR-324 para a implantação do Supermercado 

Atacadão no bairro Subaé em Feira de Santana, em 2016. Em destaque está a lagoa sendo 

aterrada.  

 
Fonte: Jornal Tribuna Feirense, 2016. 

 

Uma forte repercussão na mídia e nas redes sociais obrigou a Prefeitura recuar na 

autorização da obra, que foi paralisada; e solicitar novos estudos a fim de determinar se estaria 

de fato dentro da lagoa, como pode-se acompanhar no trecho da matéria da Tribuna Feirense 

transcrita abaixo:  

Esta semana, teve início a terraplanagem de um terreno às margens da 324, 

sentido Salvador-Feira, para a construção de uma unidade da rede Atacadão, 

o que logo chamou a atenção por se tratar supostamente de mais uma parte da 

Lagoa do Subaé – e talvez até uma nascente do rio de mesmo nome – sendo 

aterrada. Com a repercussão do caso, a prefeitura mandou suspender as obras 

na terça-feira (12), por suspeita de que se trate de Área de Preservação 

Permanente (APP), e exigiu que a empresa faça um estudo hidrogeológico no 

local. A própria prefeitura havia concedido a licença ambiental, autorizando a 

construção, em novembro do ano passado (JORNAL TRIBUNA FEIRENSE, 

15/04/2016). 

 

A autorização para a execução da obra foi dada pela prefeitura apesar da existência de 

estudos prévios que determinem esta área como pertencente à lagoa do Subaé. Em 2011, em 

um convênio entre a UEFS e o CIS, o professor e engenheiro civil Gerinaldo Costa realizou um 

estudo detalhado da região, intitulado “Levantamento Cadastral da Área da Lagoa do Subaé”. 
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O estudo destacaria os limites da lagoa e, segundo a matéria, “o professor garante que a obra 

teve início ‘dentro da lagoa’, e que ali se trata também de uma nascente do rio Subaé” (JORNAL 

TRIBUNA FEIRENSE, 15/04/2016). 

Ainda sobre a autorização da obra, a matéria acrescenta que: 

Diferente do que disse Gerinaldo, o diretor regional do Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Messias Gonzaga, afirma que ali não 

é nascente do rio Subaé, embora confirme que o rio passa por lá, sendo de 

qualquer forma uma área de interesse para preservação em nível estadual. O 

secretário do Meio Ambiente, Maurício Carvalho, procura minimizar a 

questão ambiental, dizendo que “não existe naquela área como um todo, 

digamos assim, um entendimento homogêneo e absoluto em relação à questão 

das APPs”. Ele alega que, com as alterações ambientais, não existe um 

consenso sobre o assunto e que desconhece o estudo do engenheiro da UEFS. 

Maurício Carvalho afirma que, quando a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente licenciou a obra, não identificou o local como uma APP, “pois não 

existe hoje um consenso, a área é muito grande”. Segundo ele o estudo 

hidrogeológico é complementar e não uma condicionante para o município 

conceder a licença ambiental, por isso a prefeitura não exigiu que a empresa 

o apresentasse antes do início da obra (JORNAL TRIBUNA FEIRENSE, 

15/04/2016). 

 

A fala do então secretário de Meio Ambiente de Feira de Santana deixa claro a relação 

de desimportância com a qual o município lida com as questões ambientais. No intuito de 

aprovar a obra, a própria existência da lagoa do Subaé é colocada em cheque.  

O Jornal Grande Bahia aponta que, durante a seção do dia 19 de abril de 2016, o vereador 

Alberto Nery, que também é presidente da Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura e 

Meio Ambiente da Casa, leu o relatório da visita feita pela Comissão da Câmara à obra 

executada na Lagoa do Subaé. Além de reafirmar as irregularidades da obra que expomos até 

agora, o vereador acrescentou que: 

Outra denúncia de possível crime ambiental cometido pela Prefeitura 

apresentado pelo jornal Folha do Estado também foi pauta do discurso do líder 

da bancada de oposição. Segundo a publicação, um posto de saúde está sendo 

construído no bairro Parque Lagoa Subaé, nas margens da mesma Lagoa, 

desrespeitando a distância mínima permitida por lei. “Se nem a própria 

prefeitura respeita as áreas de proteção ambiental, se justifica a autorização 

para obras em locais indevidos. Essa é só mais uma demonstração da falta de 

compromisso desse governo com a cidade e seu povo. Como presidente da 

Comissão, continuaremos acompanhando e cobrando para que seja 

investigado se houve crime ambiental para punir os responsáveis além de 

tentar reparar os danos causados ao meio ambiente” (JORNAL GRANDE 

BAHIA, 22 DE ABRIL DE 2016) 

 

Desta forma, o poder público que deveria garantir a observação das leis ambientais no 

município acaba ele mesmo desrespeitando-as. Ao invés de solicitar um estudo independente 

sobre a região, a prefeitura acatou o relatório encomendado pela própria empresa interessada, 
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que atestou que não se tratava de uma área de lagoa, nem de nascente. A matéria abaixo, 

transcrita na íntegra, relata os dados que foram usados na aprovação da continuidade da obra: 

Diagnóstico de empresa especializada, emitido após a realização de Estudo 

Hidrogeológico, indica que a construção de um prédio comercial do setor de 

atacados em Feira de Santana, em área próxima a Lagoa do Subaé, no bairro 

Santa Mônica II, não causa dano ambiental. O trabalho de campo feito pela 

MAB Consultoria e Serviços Ambientais, sediada em Salvador, teve a 

supervisão do Departamento de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM). A necessidade do estudo se deu 

por conta de suspeitas, lançadas nos meios de comunicação, de que as 

instalações de uma filial do ‘Atacadão’, em fase inicial de construção, 

poderiam representar aterramento de parte da Área de Preservação 

Permanente (APP) da Lagoa do Subaé. A obra foi interditada pela SEMMAM, 

até a apresentação do resultado da análise. Mestre em Geoquímica e Meio 

Ambiente, a geóloga Lígia Nunes Costa (CREA-BA 14.938/D) assina o 

documento. Diz o estudo: Os trabalhos de campo visaram o reconhecimento 

da área com o levantamento dos dados primários, do meio físico e biótico da 

área investigada; e secundários, através das sondagens a percusão, com o 

objetivo de caracterizar a litologia e as características do lençol freático, o 

levantamento topográfico da área para entender o direcionamento do fluxo da 

água superficial e subterrânea. Fez-se a comparação de sondagens realizadas 

em abril de 2016 executadas pela empresa APOIO, com as sondagens feitas 

pela empresa Ação Engenharia, em 2015. Em suas conclusões, a MAB 

Consultoria e Serviços Ambientais afirma que o local (onde está sendo 

construído o prédio comercial) ‘não é uma lagoa, nem nascente, nem 

tampouco se encontra na cota de inundação da Lagoa do Subaé, por estar a 

173,13 metros desse corpo hídrico’. Em zonas urbanas, como é o caso em 

debate, considera-se Área de Preservação Permanente espaços no entorno dos 

lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima de 30 metros. Com base 

nos dados apresentados em mapa de localização da área investigada, em 

relação a Lagoa do Subaé a distância da obra é cinco vezes maior que a 

preconizada pela legislação. O relatório acrescenta que ‘trata-se apenas de 

uma área úmida’. Menciona ainda tratado internacional (Convenção de 

Ramsar) que determina que as AUs (Áreas Úmidas) no Brasil não são vistas 

como potenciais recursos hídricos disponíveis nas bacias hidrográficas. A 

conclusão do Departamento de Licenciamento e Fiscalização da SEMMAM, 

favorável a suspensão da Interdição Temporária da obra: ‘Pelo exposto e por 

tudo que consta no Estudo Hidrogeológico da área, não há base legal que 

justifique o impedimento da execução dos serviços propostos’ (JORNAL 

GRANDE BAHIA, 05/05/2016) 

 

A empresa MAB Consultoria e Serviços Ambientais havia sido contratada em 2013 para 

realizar um parecer sobre a ilegalidade de uma obra na Lagoa do Prato Raso, onde também 

concluiu que não se tratava de área de proteção ambiental. Sobre a liberação da obra, o vereador 

Alberto Nery afirma que a prefeitura insiste no crime ambiental. Segundo ele: 

Agora para a nossa surpresa, a prefeitura emite um parecer favorável à 

retomada das obras, baseado em um estudo feito pela própria empresa 

interessada na execução, atestando que não se trata de uma Área de 

Preservação Permanente. Ora, claro que a empresa não daria um parecer 

contrário a ela mesma. Além disso, a empresa não conhece nossa realidade, 
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não conhece as nossas nascentes. É lamentável (JORNAL GRANDE BAHIA, 

11/05/2016). 

 

A aprovação da obra do Atacadão suscitou fortes discussões a respeito da gestão dos 

recursos hídricos feirense na tribuna da Casa da Cidadania entre os dias 24 e 25 de maio de 

2016. Abaixo estão transcritas as falas de alguns vereadores feirenses a respeito do caso:  

David levou à tribuna outro assunto: o aterramento da Lagoa do Subaé. Ele 

acredita que o Ministério Público irá intervir na questão e impedir que as obras 

no local continuem.“Tenho certeza de que a promotora Luciana Machado, 

junto ao Ministério Público, irá comprar esta briga e interditar aquela obra. 

Quando ela ver o que está acontecendo não irá se opor. Ontem vimos a olho 

nu o desleixo da Secretaria de Meio Ambiente em relação àquela lagoa. A do 

Prato Raso já foi aterrada e daqui a alguns dias Feira não terá mais lagoas, 

finalizou (JORNAL GRANDE BAHIA, 24/05/2016) 

 

O Vereador David Neto afirma que o processo pelo qual vem passando a lagoa do Subaé 

é similar ao que aconteceu no Complexo do Prato Raso, corpo hídrico que, salvo uma pequena 

porção situada dentro do Parque Municipal Erivaldo Cerqueira, foi totalmente aterrada e 

ocupada por empresas e conjuntos habitacionais.  

A respeito da negação da área como lagoa, o vereador Roque Pereira afirmou em seu 

discurso que: 

ficou bem claro que não precisa ser um profissional para perceber as 

irregularidades da obra. ‘Ali não precisa de engenheiro ambiental para 

perceber o cheiro da lama. Alguns profissionais da imprensa, que estiveram 

conosco na visita, podem confirmar. Água jorrando à vontade, e dizer que 

aquilo não é uma lagoa? Então, eu não sei mais o que é uma lagoa’, criticou 
(JORNAL GRANDE BAHIA, 25/05/2016) 

 

Já a vereadora Cíntia Machado criticou o sistema de concessão de licenças ambientais 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma vez que, segundo ela, era evidente a tentativa 

de esconder a realidade encontrada no local em prol da aprovação do empreendimento: 

‘Venho a esta tribuna, na manhã de hoje, para falar sobre a nossa visita, do 

absurdo que presenciei. Ontem vi um crime ambiental diante de nós. Aqui 

quero dizer que não tem como defender. Quem estava lá pôde presenciar a 

lagoa viva, as pessoas morando quietinhas, a gente percebia as pessoas 

correndo, querendo murar para ninguém perceber nada’, afirmou a edil, se 

referindo à visita que fez ontem na Lagoa Subaé (JORNAL GRANDE 

BAHIA, 24/05/2016) 

 

Mesmo com a liberação da obra, a Comissão de vereadores protocolou junto ao 

Ministério Público Estadual (MP-BA) uma queixa no intuito de evitar o prosseguimento da 

obra em 01 de junho de 2016. O ofício encaminhado ao Ministério Público afirmava que: 

Ainda de acordo com o presidente da Comissão, é incompreensível que o 

Poder Público Municipal emita uma licença para a construção sem o estudo 
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prévio necessário. Como a Secretaria emite uma autorização para a construção 

em novembro de 2015 e somente agora, em 2016 e após as denúncias, solicita 

um estudo técnico? E mais: o estudo foi feito por uma empresa contratada pelo 

próprio hipermercado, maior interessado na continuidade da obra. Isso é no 

mínimo contraditório. Sem contar que um estudo feito em 2001 pela 

Universidade Estadual de Feira de Santana, uma instituição de tamanha 

credibilidade, foi ignorado. Agora, com o auxílio da Justiça, vamos lutar para 

evitar que mais uma Área de Preservação Ambiental seja destruída neste 

município (JORNAL GRANDE BAHIA, 01/06/2016) 

 

Mais uma vez o intento não conseguiu impedir a execução da obra. A nova unidade do 

Atacadão na cidade foi inaugurada em 29 de setembro de 2016 e matiza mais uma vitória do 

capital sobre os mananciais feirenses. Sobre esse respeito, durante um pronunciamento na 

Câmara Municipal, o vereador Beldes Ramos ressaltou que: 

Vamos ver em Feira esse clima terrível cada vez mais piorar, se continuarmos 

matando as nossas lagoas. Não é possível que, em nome do progresso, em 

nome de muitos, continuemos assassinando o nosso meio ambiente. Fizemos 

as denúncias e continuam aterrando, por omissão do poder público, estão 

sendo mortas com a permissão do poder público, isso não pode acontecer, e 

peço à Comissão de Meio Ambiente desta Casa que verifique. A Lagoa 

Salgada também está sendo aterrada. Nossa cidade, que já foi conhecida como 

Santana dos Olhos D’água, será ‘Santana dos Olhos Secos (JORNAL 

GRANDE BAHIA, 14/04/2016). 

 

Em 2017, a prefeitura anunciou a construção de um parque na Lagoa do Subaé. A ideia 

era de construir pistas de cooper que deveriam delimitar as áreas das lagoas e “estancar a 

sangria”, contendo o avanço da ocupação da ocupação nessas áreas, além de criar novos espaços 

de lazer na cidade (JORNAL CORREIO, 18/09/17). Contudo, é preciso ressaltar que os limites 

propostos nesses parques não são os mesmos propostos na legislação ambiental, tornando-se 

ele próprio um instrumento de invasão e deterioração do espelho d’água. 

A lagoa do Subaé configura-se hoje como uma das áreas de maior pressão ambiental na 

cidade de Feira de Santana. A expansão industrial e urbana são os principais vetores de 

degradação deste corpo hídrico, que está à beira do desaparecimento total (SILVA, 2014). Os 

principais marcos do processo de ocupação da lagoa do Subaé, a partir da análise documental, 

podem ser sintetizados no gráfico abaixo (quadro 1): 
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Quadro 1: Gráfico quali-quantitativo sobre os principais marcos temporais para a lagoa 

do Subaé, a partir dos registros documentais 

 

Elaboração: a autora 
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2.3 CONCLUSÃO 

O acelerado crescimento urbano não se deu acompanhado dos serviços urbanos básicos, 

como água encanada e saneamento público. Nas periferias feirenses, a população se valia dos 

recursos disponíveis para sanar suas necessidades, caracterizados pelas lagoas e nascentes 

existentes na cidade. A deficiência do Estado na regulamentação das condições sanitárias nestas 

áreas implicou no uso indevido dos corpos hídricos, e na sua contaminação por desejos 

residenciais. O Subaé não difere deste contexto. 

Como principais vetores da degradação da Subaé, pode-se destacar a instalação de um 

sistema viário cujo traçado, tanto de rodovia quanto de vias de acessos, findaram por esquartejar 

a lagoa; e a expansão urbana descontrolada, aqui constituída da implantação de loteamentos, 

construção de fábricas e empresas, além de residências autorizadas e não autorizadas pelo poder 

público, que destruíram a mata ciliar e ocuparam várias áreas no entorno da lagoa.  

As construções habitacionais inadequadas nas proximidades da lagoa promoveram o 

aterramento ao longo das décadas subsequentes e a diminuição gradual do seu espelho d’água, 

na mesma medida que as fossas e dejetos domésticos e industriais, despejados sem qualquer 

preocupação, comprometeram a qualidade da água no entorno do Centro Industrial do Subaé 

“as águas do aquífero freático estão impróprias para consumo humano quanto aos parâmetros 

físico-químicos e bacteriológicos, segundo a Portaria nº 2914/2011, do Ministério da Saúde e 

pela Resolução CONAMA nº 396/2008 do Ministério do Meio Ambiente” (LIMA et al, 2012). 

 Na fala jornalística do período recortado, as denúncias da situação do bairro no entorno 

da lagoa têm a tônica da necessidade de urbanizar a região. A ocupação da Subaé é acelerada a 

partir de 2010, com grande pressão dos meios de comunicação, e posteriormente das redes 

sociais, no combate aos crimes ambientais advindos de construções irregulares dentro da área 

de preservação da lagoa. 

 Em alguns momentos, a própria prefeitura desrespeita a legislação ambiental, como no 

caso da instalação do posto de saúde dentro da APP da lagoa. É possível perceber a morosidade 

do poder público local no tratamento das denúncias, e na proteção da lagoa do Subaé. Nos 

últimos anos, a própria condição da existência da Subaé em quanto lagoa passa a ser 

questionada, enquanto ela é loteada e ocupada, com alvará das autoridades que deveriam atuar 

em prol da sua preservação. Assim, nota-se que a cidade de Feira de Santana trabalha para 

promover o silenciamento e o desaparecimento de suas lagoas. 
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3. A LAGOA DO SUBAÉ: DELINEANDO SUAS FEIÇÕES 

 

 

Uma lagoa não é um sistema constante, imutável. Os sistemas lacustres estão em 

constante evolução, de forma que as transformações naturais de suas características 

geomorfológicas podem implicar em variações em seu volume, extensão, e mesmo em alteração 

dos seus ciclos.  

As modificações dos ambientes lacustres estão condicionadas a variáveis ambientais e à 

ação antrópica. Partindo disso, é possível perceber a importância de estudos que investiguem 

as dinâmicas e alterações dos corpos d’água lênticos, tendo em vista seu potencial de direcionar 

ações do poder público e da sociedade no intuito de preservar essas áreas. 

É na intersecção desse debate que se põe em jogo os vetores que alteram a paisagem e 

toda a estruturação do corpo lêntico da Subaé, entendendo-se como as ações orientadas pelas 

demandas antrópicas, que se sucederam em seu entorno, impactaram na sua existência. 

É de suma importância aplicar os estudos morfológicos à lagoa Subaé, já que através 

dessas análises é possível perceber o dinamismo da lagoa na paisagem. A morfometria diz 

respeito à medição e quantificação de diversos elementos físicos que servem de parâmetro para 

definir as características do sistema (SPERLING, 1999). 

Souza et al (2017) aponta que o conhecimento desses parâmetros é fundamental para a 

compreensão do funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Envolvendo estudos de sua 

estrutura, origem e de como a forma dos corpos lênticos atua sobre as características físicas, 

químicas e biológicas do ecossistema. Assim como Brighenti et al (2011), apoiado em Wetzel 

(1993) e também em Bezerra-Neto e Pinto-Coelho (2002), reforça a importância dos estudos 

morfométricos, dada a influência da morfometria em outras características, como a 

possibilidade de avaliar a assimilação de efluentes e a acumulação de poluentes, por exemplo.  

Os avanços tecnológicos na área da Cartografia, especialmente no Sensoriamento Remoto 

e no Geoprocessamento, com a oferta gratuita de imagens de satélite de alta resolução, 

possibilitaram os estudos de morfometria a baixo custo, em vista ao valor elevado de 

equipamento, mão de obra especializada e o longo tempo que demandava (BRIGHENTI et al, 

2011). 

O Geoprocessamento abarca a cartografia digital, o processamento digital de imagens e 

os sistemas de informação cartográficas, atividades que embora diferentes se inter-relacionam. 

Posto isso, o Geoprocessamento pode então ser definido como um conjunto de tecnologias que 
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se destinam à coleta e ao tratamento de informações espaciais, bem como o desenvolvimento 

de novos sistemas e aplicações, com diferentes níveis de sofisticação (ROSA, 2009). 

Já os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são conjuntos de software, hardware e 

dados geográficos destinados à aquisição, armazenamento, manipulação, análise e apresentação 

de dados referenciados espacialmente (ROSA, 2009; NOVO, 2011). Atualmente, o SIG vem 

sendo incorporado a análises espaciais de diversas áreas, como o planejamento urbano e 

regional, transporte, monitoramento ambiental, mineração, e como já destacado anteriormente, 

nos estudos de morfometria de corpo lênticos.  

O presente capítulo tem por objetivo modelar a morfometria da lagoa do Subaé de Feira 

de Santana-BA, e discutir as mudanças que ocorreram nesse período. O recorte temporal 

admitido para esse trabalho abarca o período entre 1970 e 2017. Todavia, a realização do 

geoprocessamento e análise dos parâmetros anteriormente citados para a área de estudo, a 

Lagoa do Subaé, exige imagens de alta resolução (métricas ou submétricas), devido ao pequeno 

tamanho da lagoa, sendo por isto analisadas apenas imagens de 1999 a 2017, uma vez que não 

encontrou-se registro de imagens com as condições ideias antes deste recorte.  

Dois elementos conduziram a seleção das imagens que compõem o banco de dados 

analisados nesse capítulo: a disponibilidade de imagens com resolução adequada e os marcos 

temporais advindos da análise documental sobre o processo de degradação da lagoa do Subaé, 

realizado no capítulo anterior. Assim, imagens dos anos de 1999, 2002, 2008, 2012, 2014, 2016 

e 2017, foram selecionadas e a partir delas realizou-se a análise de parâmetros morfométricos 

primários (área e perímetro), por meio do geoprocessamento.  

 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente, realizou-se a coleta do material para a constituição de um banco de dados. 

Aqui, utilizou-se imagens de satélites Landsat do Google Earth®, ortofotos, fotografias aéreas, 

mapas e plantas na análise das modificações ocorridas no Subaé entre os anos de 1999 a 2017. 

Foram selecionadas imagens do Google Earth dos anos 2002, 2008, 2012, 2014, 2016 e 2017, 

além de ortofotos do CONDER, de 1999 e 2010, conforme o quadro 2, abaixo. 
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Quadro 2: Banco de dados 

Elaboração: a autora 

 

De acordo com Paiva (2016), a área de um corpo lêntico pode ser determinada por 

planimetria, a partir do contorno do mapa com escala adequada. Com esse intento, foram 

produzidos arquivos no formato Shapefile dos corpos lagunares, a partir da foto interpretação 

das imagens do banco de dados. Para esta etapa, utilizou-se o Software QGIS 2.18.16, além do 

Google Earth Pro, anteriormente citado.  

Em seguida, realizou-se a mensuração dos parâmetros morfométricos primários 

(perímetro e área), usando o Software ArcGIS 10.5. A partir da fotointerpretação de imagens 

de alta resolução, realizou-se uma análise multitemporal da lagoa do Subaé, objetivando 

perceber as modificações no espelho d’água na lagoa ao longo do tempo, em oito momentos 

distintos, entre 1999 e 2017.   

Ao final, utilizou-se as curvas de nível de 1 m, obtidas no banco de dados da CONDER, 

para a construção do modelo de elevação digital do terreno da área de estudo. O Software 

ArcGIS 10.5 também viabilizou a elaboração de mapas com informações da lagoa.  

 

3.2 RESULTADOS  

Em estudos anteriores, Correia Neto et all (2005) e Adôrno (2012) sinalizaram a 

existência de interligação entre as lagoas feirenses, em uma dinâmica de lagoa a lagoa, e depois 

para o rio. A comunicação se dava na forma de canais e no período de cheias. Essa dinâmica de 

escoamento podia ser verificada entre as lagoas Salgada e Subaé, onde a primeira drenava para 

a segunda. 

 Para compreender essa dinâmica entre lagoas, foi feito o Modelo Digital de Terreno 

(figura 3), com recorte para a região da Lagoa do Subaé, cuja análise revelou que mais que 

Imagem Data Tipo Origem 

Mosaico de ortofoto RSM e recôncavo 1999 Ortofoto CONDER 

Imagem Google Earth Pro 19/04/2002 Imagem de satélite Google Earth Pro 

Imagem Google Earth Pro 15/04/2008 Imagem de satélite Google Earth Pro 

Mosaico de ortofoto RSM e recôncavo 2010 Ortofoto CONDER 

Imagem Google Earth Pro 02/06/2014 Imagem de satélite Google Earth Pro 

Imagem Google Earth Pro 23/11/2016 Imagem de satélite Google Earth Pro 

Imagem Google Earth Pro 1/05/2017 Imagem de satélite Google Earth Pro 
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lagoas que se comunicam, a lagoa do Subaé e Salgada na verdade fazem parte de um mesmo 

complexo de lagoas, que nesse trabalho recebe o nome de Complexo do Subaé (figura 4).  

 Esse dado é relevante já que amplia a compreensão sobre as dimensões da lagoa do 

Subaé no passado, uma vez que há uma escassez de documentação, seja escrita ou iconográfica, 

que definam precisamente seus limites e profundidade antes do primeiro corte pela construção 

da BR-324. 

A nível de ilustração, a largura média do fragmento principal da lagoa do Subaé (norte), 

é de aproximadamente 300 metros. Abarcando a distância entre os fragmentos sul e norte, a 

largura média da lagoa, antes do corte da BR-324 pode situar-se perto de 1.200 metros. 

Considerando a lagoa Subaé e Salgada, como uma única lagoa, essa largura subiria para 

aproximadamente 3.200 m, como pode-se observar na imagem abaixo (figura 5).  

Percebe-se no perfil topográfico (figura 5), que entre as lagoas Subaé e Salgada existe 

um alto (marco 4, figura 5), que separa os dois espelhos d’água, e onde hoje está localizado o 

sub-bairro Parque Lagoa. É possível também observar a elevação da BR-324 (marco 2, figura 

5) separando as duas porções da Lagoa do Subaé.  

Hoje a interligação superficial entre as duas lagoas foi interrompida pela ocupação 

humana, e os sucessivos aterramentos, que modificaram a geomorfologia da região e 

suprimiram a rede de canais entre esses dois corpos hídricos. 

Apesar do entendimento de que a lagoa do Subaé ocuparia uma área muito maior do que 

o que supúnhamos no início da pesquisa, não foi possível ajustar a área abarcada para realização 

de trabalho de campo, principalmente no que envolve a realização de entrevistas em decorrência 

do tempo disponível para a execução da pesquisa.  

Nas imagens a seguir (figuras 6 a 12), pode-se observar as imagens de satélites e 

ortofotos do banco de dados com recorte para a Lagoa do Subaé, destacada pelo Shapefile 

sobreposto aos corpos lagunares, no intuito de permitir observar as informações discutidas 

acima de forma espacializada. 
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Figura 3: Modelo Digital de Elevação de Terreno da região do Complexo do Subaé 

 

Elaboração: a autora 
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Figura 4: O Complexo de lagoas do Subaé 

 
Elaboração: a autora 
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Figura 5:  Perfil de elevação de solo na região do Complexo do Subaé 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth Pro 
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Figura 6: Ortofoto com recorte para a Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 1999 

 

Fonte: CONDER 
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Figura 7: Imagem com recorte para a Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2002 

 

Fonte: Google Earth Pro 
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Figura 8: Imagem com recorte para a Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2008 

 

Fonte: Google Earth Pro 
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Figura 9: Ortofoto com recorte para a Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2010 

 

Fonte: CONDER 
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Figura 10: Imagem com recorte para a Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2014 

 

Fonte: Google Earth Pro 
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Figura 11: Imagem com recorte para a Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2016 

 

Fonte: Google Earth Pro 
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Figura 12: Imagem com recorte para a Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2017  

Fonte: Google Earth Pro 
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A partir da fotointerpretação das imagens acima, pode-se observar um aumento da 

urbanização no entorno da lagoa. Além disso, há uma expansão considerável na área ocupada 

por empresas nas margens da BR-324, que em conjunto com a ampliação da área ocupada por 

habitações, aumentam a pressão sobre a lagoa, o que se traduz na fragmentação do espelho 

d’água pela abertura de vias e construção civil. 

Os dados morfométricos primários de área e perímetros calculados para a lagoa do 

Subaé, no período recortado, são apresentados nas tabelas 1 e 2: 

 

Tabela 1: Área da Lagoa do Subaé, Feira de Santana, Bahia, entre 1999 e 2017 

 

Fragmentos da 

lagoa do Subaé 

 

Área em 

1999 (m²) 

Área em 

2002 (m²) 

Área em 

2008 (m²) 

Área em 

2010 (m²) 

Área em 

2014 (m²) 

Área em 

2016 (m²) 

Área em 

2017 (m²) 

Subaé Sul  1 214.197,56 209.665,97 213.121,32 202.746,67 146.509,52 113.841,60 67.680,82 

Subaé Sul 2      3.593,04 8.120,75 

Subaé Norte 

Principal 
324.255,63 340.761,89 325.753,06 317.829,88 241.528,43 204.284,67 188.696,03 

Subaé Norte 

Fragmento 1 
270.032,73 151.705,13 106.789,14 82.372,15 85.045,89 74.799,93 70.247,58 

Subaé Norte 

Fragmento 2 
21.879,82 9.592,93 10.121,14 11.200,10 3.669,90   

Subaé Norte 

Fragmento 3 
5.566,09 6.324,56 3.820,64 3.494,44 969,27   

Subaé Norte 

Fragmento 4 
 5.729,89 6.061,71 3.667,32 1.422,65   

Subaé Norte 

Fragmento 5 
 66.177,07 23.406,03 33.972,81    

Total 835.931,83 789.957,43 689.073,02 655.283,37 479.145,65 396.519,24 358.430,38 

Elaboração: a autora 

 

Entre 1999 e 2017, ocorreu uma redução de 57,1% na área total da lagoa do Subaé, que 

passou de 835.931,83 m² para 358.430,38 m², resultando na diminuição de 477.501,45 m².  No 

período entre 2010 a 2017, observa-se uma aceleração no processo de ocupação da lagoa, que 

se reflete na minoração acentuada de sua área, concentrando em apenas 7 anos 62,1% 

(296.852,99 m²) da perda total apresentada neste capítulo. 
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Tabela 2: Perímetro da Lagoa do Subaé, Feira de Santana, Bahia, entre 1999 e 2017 

 

Fragmentos da 

lagoa do Subaé 

 

Perímetro 

em 1999 

(m) 

Perímetro 

em 2002 

(m) 

Perímetro 

em 2008 

(m) 

Perímetro 

em 2010 

(m) 

Perímetro 

em 2014 

(m) 

Perímetro 

em 2016 

(m) 

Perímetro 

em 2017 

(m) 

Subaé Sul  1 2.860,63 3.141,72 2.861,30 2.859,02 2.806,64 2.299,82 912,60 

Subaé Sul 2     3.502,00 247,60 1.109,56 

Subaé Norte 

Principal 
3.819,55 3.802,77 4.004,51 3.857,23 2.342,92 3.234,24 2.749,03 

Subaé Norte 

Fragmento 1 
4.908,37 3.438,39 2.454,18 2.197,88 353,03 2.339,08 1.109,56 

Subaé Norte 

Fragmento 2 
1.035,20 392,86 414,21 424,20 119,61   

Subaé Norte 

Fragmento 3 
301,81 359,89 261,10 259,33 200,91   

Subaé Norte 

Fragmento 4 
 324,17 315,68 1.345,76 2.806,64   

Subaé Norte 

Fragmento 5 
 2.527,63 1.107,60 251,23    

Total 12.925,56 13.987,43 11.418,58 11.194,65 9.325,12 8.120,75 5.880,75 

Elaboração: a autora 

   

O perímetro total da lagoa passa de 12.925,5 metros para 5.880,75 metros entre 1999 e 

2017, revelando uma redução de 54,5%. Entre 1999 e 2010, há uma pequena retração no 

perímetro da lagoa, que registra 11.418,58 metros em 2008 e 11.194,65 metros em 2010. Já 

entre 2010 e 2017, a lagoa perde 52,5% do seu perímetro total, contabilizando 5.313,9 metros 

a menos.  

É possível perceber uma tendência à fragmentação da lagoa, desde antes da virada do 

século. Contudo, nada que se compare ao crescimento exponencial da fragmentação diante da 

intensificação da ocupação da lagoa do Subaé a partir da década de 2010. Assim, no recorte 

final de 7 anos que este trabalho contempla, é notória uma diminuição nas porções da lagoa, 

seja em perímetro ou em área, sempre acima dos 50%.  

Através da variação dos dados morfométricos primários (tabela 3), de área e perímetro 

supracitados, percebe-se um acentuado processo de redução da área ocupada pela lagoa do 

Subaé, e sua fragmentação no período recortado. Esse processo foi modelado e os resultados 

podem ser observados na sequência de mapas abaixo (mapas 3 a 9): 
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Tabela 3: Variação morfológica da lagoa do Subaé entre 1999 e 2017 

 

Elaboração: a autora 
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Mapa 3: Mapa da Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 1999

 

Elaboração: a autora 

 



 
 

68 
 

Mapa 4: Mapa da Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2002

 

Elaboração: a autora 
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Mapa 5: Mapa da Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2008 

 
Elaboração: a autora 
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Mapa 6: Mapa da Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2010

Elaboração: a autora 
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Mapa 7: Mapa da Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2014 

 

Elaboração: a autora 
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Mapa 8: Mapa da Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2016

 
Elaboração: a autora 
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Mapa 9: Mapa da Lagoa Subaé, Feira de Santana, Bahia, em 2017 

 
Elaboração: a autora 
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Com base nos dados apresentados até aqui, observa-se que há dois movimentos na 

evolução temporal do corpo da lagoa: num primeiro momento nota-se um alto número de 

fragmentos, próximos entre si; e nos anos subsequentes, a área desses fragmentos diminui 

enquanto a distância entre eles aumenta. E em um segundo momento, há uma redução no 

número de fragmentos, até que em 2017 restam apenas duas porções da lagoa do Subaé.  

Pereira (2017) aponta que o processo de dessecação dos corpos lênticos tem como 

consequência a alteração nas características abióticas, como concentração de nutrientes e sais. 

Sendo assim essas mudanças têm impacto significativo na biota e no equilíbrio ecossistêmico 

da região. 

Desta forma, a diminuição da lâmina d’água produz o aumento das interações bióticas 

de competição e predação, podendo levar ao desaparecimento de espécies endêmicas e à 

introdução de outras, que se adaptem às novas condições.   

 Pode-se inferir a partir disso, que a alteração da paisagem na região do Subaé possui 

impactos ambientais ainda não mensurados, pela escassez de estudo regulares que captem as 

dinâmicas ecossistêmicas, interações bióticas e bioquímicas desta lagoa.  

 É necessário ressaltar as limitações dos resultados desse estudo levando em 

consideração as condições ambientais da região e a dinâmica da lagoa. Não está estabelecido 

na literatura como é o ciclo de intermitência para a lagoa do Subaé. Não é claro se esta é anual 

ou plurianual, e qual a duração média desses períodos.  

Isso demonstra a importância da realização de estudos morfológicos na lagoa 

considerando suas variações climáticas. Os dados colhidos nesse estudo não levam em 

consideração essa variável, assim, as conclusões ressaltadas aqui dizem respeito à diminuição 

observada na lagoa, e não a respeito de sua origem.  

Isso aconteceu pelo fato da base de dados disponível para a lagoa do Subaé não ser 

compatível com as técnicas que mapeiam a relação entre a expansão/retração do espelho d’água 

e os ciclos de chuva. Em parte, isso acontece pela ausência de imagens seriadas com resolução 

adequada para fazer a fotointerpretação, e em parte pela irregularidade das chuvas, 

característica marcante do contexto semiárido nordestino.  
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3.3 CONCLUSÃO 

A lagoa do Subaé é um corpo lêntico com dinâmica ainda pouco delimitada, podendo 

ser classificada como lagoa intermitente ou mesmo temporária, levando em consideração suas 

características atuais.  

Todavia, na região em seu entorno há uma forte pressão antrópica, sobretudo urbana e 

industrial, indicando uma influência significativa desse vetor sobre as modificações físicas e 

morfológicas encontradas na lagoa do Subaé entre 1999 e 2017.  

A fotointerpretação das imagens selecionadas reafirma os dados obtidos na análise 

documental, uma vez que aponta que a construção civil industrial e residencial, além da abertura 

de vias, foi um dos processos que mais influenciou na fragmentação da lagoa do Subaé.  

Outro fator que é determinante para o estado atual da lagoa é o direcionamento de 

efluentes domésticos e industriais para sua área e entornos, também anteriormente 

caracterizado, que associado ao cenário de redução do espelho d’água fomenta a eutrofização 

do corpo hídrico.  

Todo esse processo de diminuição de seu corpo lêntico tem papel vital em sua dinâmica, 

como aponta Paiva (2016) ao dizer que a área é uma das características mais importantes a 

serem estimadas num lago, uma vez que o tamanho influencia diretamente na capacidade de 

diluição de materiais, sejam eles de origem natural ou antrópica.  

Para refinar essas análises, e mensurar o impacto dos processos supracitados na 

manutenção ecossistêmica na lagoa do Subaé, seria necessário a construção de uma base de 

dados regular sobre os aspectos bioquímicos da água, solo e biota da região. Todavia, existem 

apenas dados pontuais sobre essas características, que não podem assim servir de parâmetro 

para uma comparação temporal como a aqui delineada.  

Ao fim desse capítulo, evidencia-se as limitações da aplicação dos conceitos e técnicas 

ligadas à limnologia pautada em estudos internacionais em relação a lagoas do semiárido, como 

a lagoa do Subaé e as demais lagoas feirenses. Isso se dá por diversos fatores, como as condições 

climáticas irregulares típicas da região; pela característica de intermitência, grosso modo, dos 

corpos lênticos; pela inexistência de dados seriados limnológicos que permitam a análise 

temporal de suas particularidades; e também ao fato de que, não se pode realizar estudos desse 

tipo em uma lagoa em estado de degradação avançado, aterrada, restando, então, apenas 

análises das condições limnológicas dos fragmentos restantes dessa lagoa.  
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4. UMA LAGOA DE (DES)AFETOS:                                                                    

AFETIVIDADE, CONTEMPLAÇÃO E INDIFERENÇA 

 

 

Interrogar a memória coletiva de uma comunidade traz como prerrogativa o 

entendimento da constituição da mesma. Este capítulo intenta apreender a lagoa do Subaé a 

partir dos dados captados nas memórias dos moradores ribeirinhos.  

Aqui, estas memórias são colocadas como um ponto de vista, uma versão a respeito dos 

acontecimentos. Não é objetivo do trabalho, nesta medida, comprová-las ou desmenti-las, e sim 

compreender as maneiras com que os grupos que compõem a comunidade se relacionam e se 

recordam da lagoa do Subaé.  

Desta forma, no escopo do trabalho, as falas dos moradores compõem um dos discursos 

sobre o Subaé, que adiante será contraposto ao discurso oficial, advindo da literatura, da fala 

jornalística e da documentação estatal. Cabe aqui a ressalva, de que tanto a “história formal” 

quanto a memória da comunidade não são isentas de intenções, representações. Não são nem 

de longe sólidas, ao contrário, estão a todo momento sendo reconstruídas e ressignificadas.  

A comunidade pode então ser compreendida como um lugar de memória, uma vez que 

essas vivências não são captadas pela história no sentido mais pragmático. De acordo com 

Pierre Nora (1993), a singularidade dos lugares de memória é a ausência desses enquanto 

objetos na história. É aquilo que escapa da escrita da história.  

A importância de se valorizar memória e os conhecimentos da comunidade incide em 

possibilitar a escuta de indivíduos marginalizados na escrita da história. No que toca aos estudos 

ambientais, o conhecimento do meio acumulado a partir do trabalho, da subsistência, da 

observação cotidiana é bússola para a compreensão das dinâmicas dos ambientes.  

Aqui, é imprescindível a escuta dos velhos, que são os redutos da memória da 

comunidade. Bosi (1987) demarca a importância desses sujeitos na manutenção das alegorias, 

ritos e conhecimento do grupo no qual estão inseridos. Ela afirma que ao deixar se ser um 

membro ativo na sociedade, a produção deixar de ser um propulsor na vida presente, aos velhos 

cabe uma função social distinta: a de lembrar, de ser reduto da memória do grupo ao qual faz parte 

(BOSI, 1987, p.23). 

O ato de lembrar é uma prerrogativa do escopo social. Exigindo assim uma vinculação 

emocional, coletiva, que dê significado às memórias que são solidificadas ou não pelos 

indivíduos.  
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Halbwachs (1990) deixa claro que existe uma forte vinculação entre a memória 

individual e coletiva, de forma que o ato de lembrar não é uma tarefa desvinculada do grupo 

nos quais os sujeitos estão inseridos, todavia, é preciso haver uma concordância entre o que o 

indivíduo lembra e a memória coletivamente construída.  

Desta forma, pode-se perceber a memória coletiva como uma reconstrução do passado 

vivenciado pelo grupo, e, ao mesmo tempo, uma elaboração individual. O lembrar não implica 

na descrição dos acontecimentos, vivências, do passado; implica num processo latente de 

reconstrução e reinterpretação dessas reminiscências (BOSI, 1987, p.17). 

Bosi sinaliza o caráter mutável da lembrança, seja pela sua reelaboração constante, seja 

pela “diversidade dos ‘sistemas’ que a memória pode produzir em cada um dos espectadores 

do mesmo fato” (BOSI, 1987, p.13).  

O caráter fluido e plural da memória é reafirmado por Nora, que a contrapõem à história, 

que se objetiva total, analítica, crítica. Segundo ele, a memória está em permanente evolução, 

aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, assim, está vulnerável a todos os tipos de 

usos, manipulações e deformações (NORA, 1993, p.9).  

Halbwachs (1990) aponta que os dados que resistem nas memórias são aqueles 

rememorados pela maior quantidade de indivíduos no grupo. Desta forma, o que é lembrado, e 

o que é esquecido faz parte do diálogo entre a memória coletiva/individual, uma vez que a 

memória não tem alcance total sobre o passado, é incapaz de reconstituir fielmente os fatos 

pretéritos. Segundo o autor, a memória toma como ponto de apoio as diferenças entre as 

lembranças antigas e recentes, sendo sempre parcial e inacabada.  

A memória coletiva é, então, um exercício intrinsicamente dialético, o que se lembra, 

se lembra a partir do despertar das diferenças, das releituras e confrontação no interior dos 

indivíduos. A lembrança solicita uma “brecha entre o presente e o passado, que apareça um 

‘antes’ e um ‘depois’” (NORA, 1993, p.25), solicita dos testemunhos de outros para reconstituir 

os fatos dispersos na nossa memória.  

As informações advindas da memória das comunidades são de suma importância na 

construção de projetos de monitoramento ambiental e planejamento urbano, principalmente em 

áreas onde há lacunas ou inexistência de estudos regulares.  

Além disto, é possível mapear as relações entre a comunidade e os recursos 

disponibilizados na região, bem como as representações culturais que permitem compreender a 

apropriação do espaço pelas pessoas que ali vivem, as modificações que imprimem na paisagem 

e os rebatimentos destas modificações em seu cotidiano.   
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A investigação junto à comunidade que dá corpo a esse trabalho objetiva delinear o 

processo de ocupação da Lagoa do Subaé, a partir da narrativa dos moradores ribeirinhos, no 

período recortado para o estudo, que abrange os anos de 1970 a 2017.  

Como já dito anteriormente, este trabalho intenta valorizar os conhecimentos e 

posicionamentos da comunidade em relação aos conflitos ambientais na Lagoa do Subaé, 

favorecendo um melhor entendimento da lagoa, sua geografia, dinâmica e usos, salientando os 

principais “marcos” para a compreensão da degradação e auxiliando ações de educação 

ambiental na região. 

 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse é um trabalho de memória que teve como base entrevistas realizadas com 

moradores ribeirinhos. Ao todo foram realizadas 14 entrevistas, que se concentraram nos 

arredores da porção norte da lagoa do Subaé, que se situa no bairro Parque Lagoa Subaé. A 

opção de centrar as entrevistas nessa região se deu pelo fato de já ter sido identificado em 

estudos anteriores que essa é a região na qual se encontram os moradores mais antigos da região.  

As entrevistas tiveram como apoio um questionário semiestruturado, com registro e 

aprovação no Comitê de Ética – CEP/UEFS, sob o parecer número 2.687.849, 

CAAE: 86967618.0.0000.0053. As atividades junto à comunidade incluíram visitas de campo 

de reconhecimento, caminhadas guiadas e a gravação de entrevista com os moradores.  

As entrevistas buscam levantar dados acerca da ocupação da região, sobre a paisagem e 

a dinâmica da lagoa, no passado e hoje, e as relações que a comunidade mantinham e/ou 

mantém. O roteiro utilizado encontra-se no apêndice B deste trabalho. 

Como o intuito do trabalho foi apreender as memórias da comunidade, foi assegurado 

aos participantes identificarem-se, caso desejassem e autorizassem a divulgação dos dados 

transcritos nas entrevistas e de sua identidade. Da mesma forma, os participantes que optaram 

pelo anonimato tiveram sua identidade preservada, sendo empregado em substituição ao seu 

nome um código numérico, relacionado à ordem cronológica de realização das entrevistas. 

O método de campo utilizado na realização das entrevistas deriva da técnica conhecida 

como “bola de neve” (snowball). Esse método parte da localização de um informante-chave, 

conhecedora da realidade local específica, e da construção de uma rede de informantes 

indicados pelos próprios moradores da comunidade. Essa rede foi ampliada até que começou a 

saturar, seja por repetição de indicações ou saturação de respostas (BERNARD, 1998; 

VINUTO, 2014; BALDIN & MUNHOZ, 2011).  
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Assim, a técnica “bola de neve” é um instrumento válido para entender os personagens 

que as próprias comunidades visualizam como importantes para escuta. Nesta pesquisa, os 

grupos de moradores foram recrutados por tempo de moradia na comunidade.  

Os indicados informaram nomes ou regiões (ruas, quadras, casas) onde encontraríamos 

novos depoentes, sendo que o esgotamento se deu por meio da saturação das informações 

obtidas. Não houve a intenção de se realizar um estudo amostral estatístico ou quantitativo.  

As entrevistas gravadas com moradores do entorno da Lagoa do Subaé, foram transcritas 

conforme regem as normativas, sendo que as transcrições na íntegra, estão disponibilizadas 

online1, tanto para permitir ao leitor refazer o percurso de análise quanto para possibilitar a 

realização de trabalhos futuros.  

Os moradores entrevistados foram distribuídos em grupos de análise de acordo com o 

seu tempo de moradia no bairro, tendo-se assim: o grupo 1 – formado por moradores que 

nasceram e cresceram no Subaé, e residem na região há mais de 40 anos; grupo 2 – formado 

por moradores que se fixaram na região durante/após a instalação do loteamento Parque Lagoa 

Subaé, em 1984; grupo 3 – moradores que se mudaram para a região na década de 1990; e, por 

último, o grupo 4 – moradores que estão ali a partir de 2000.  

 

Quadro 3: Grupos de moradores organizados por tempo de moradia na comunidade 

Fonte: a autora, 2019.  

 

A divisão dos depoentes nos grupos descritos acima (quadro 3) tem a intenção de captar 

se há modificações entre as falas e representações sobre a lagoa do Subaé a partir do período 

de moradia na região.  

 

 

                                                             
1 Link de acesso à transcrição das entrevistas:  

https://drive.google.com/drive/folders/1EGpyPsWQSIE2W8jp_VRwi-c9Lw1VcSVZ?usp=sharing 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Nome 
Tempo de 

moradia 
Nome 

Tempo de 

moradia 
Nome 

Tempo de 

moradia 
Nome 

Tempo de 

moradia 

Valter 70 anos Lici 35 anos Joviane 25 anos Laudeci 15 anos 

Lorivaldo 67 anos Morador 1 35 anos Ari 22 anos Marcelo 7 anos 

Margarida 45 anos Morador 2 35 anos Ivonete  19 anos Evanei 3 anos 

  Marisete  34 anos Maria 19 anos   
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos dados colhidos na memória da comunidade é possível delinear o 

processo de ocupação da Subaé ao longo das últimas décadas, bem como compreender as 

relações (des)construídas com a lagoa. Destacam-se três momentos distintos na relação entre a 

lagoa e a comunidade, lastreados pelos seguintes sentimentos/posturas: afetividade, 

contemplação e indiferença.  

 

 

4.2.1 Afetividade: a lagoa enquanto espaço de sobrevivência  

 O primeiro momento é afetivo, ele corresponde à memória dos primeiros moradores 

(grupo 1 e 2), ligada a uma lagoa que é espaço de sobrevivência. Para esses moradores, a lagoa 

atendia a todas as necessidades cotidianas, era fonte de água, de trabalho, era lugar de lazer, de 

sociabilidade. 

Até meados da década de 1970, a região da lagoa do Subaé situava-se na zona rural do 

município de Feira de Santana, sendo ocupada por alguns pequenos sítios e uma fazenda, de 

posse da família Falcão. 

No passado, esta foi uma das maiores lagoas de Feira de Santana. Estendia-se por toda 

a depressão que drena a região onde hoje situam-se os bairros Santa Mônica II, Subaé e 35º BI, 

alagando-a na época de chuvas. Na estação seca, conforme o nível de água baixava a lagoa 

fragmentava-se, formando a Subaé e a Salgada, que mantinham comunicação por meio de uma 

rede de canais.  

De acordo com os moradores do grupo 1, mais que lagoas que se comunicavam entre si, 

a Salgada e Subaé na verdade seriam partes da mesma lagoa, uma vez “que a lagoa é uma só. 

A divisão tá no que o homem fez. Fez o loteamento e deu uma dividida, mas a lagoa era uma 

só” (informação verbal) 2: 

É, porque a lagoa Salgada, na verdade, eu não sei o nome técnico, eu dou o 

nome popular, dos que a gente sabe, é um braço do rio Subaé. Que forma a 

lagoa Salgada. Porque rio quando enche ele forma várias lagoas, então o rio 

Subaé tem esse braço aqui pra baixo que é bem grande, se vocês andar aí é 

                                                             
2 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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bem enorme e nesse braço do rio Subaé tem olhos d’água, tem vários olhos 

d’água. Que mantém isso aqui cheio. Isso aqui era cheio (informação verbal)3. 

 

A Lagoa Salgada escoava para a Lagoa Subaé, que por sua vez unia-se às demais 

nascentes para formar o Rio Subaé. As lagoas são assim área de nascente do rio Subaé. Segundo 

os moradores, as lagoas formam um “braço de rio”, que na altura do bairro Limoeiro se junta a 

outro braço, um riacho que se origina na nascente localizada no Bairro Brasília, na rua Pedro 

Suzart, para formar o rio Subaé, que daí corre por São Gonçalo dos Campo e Santo Amaro em 

direção à Baía de Todos os Santos. 

É a essa lagoa, una, que remete a fala dos moradores mais antigos. Não há uma divisão 

clara entre a Subaé e a Salgada nas lembranças, uma vez que os moradores transitavam entre 

ambas lagoas, que, durante parte da metade do século passado, se encontravam mais próximas.  

A diferenciação de nomes era utilizada como forma de localização espacial, já que a 

lagoa, como um todo, podia ser observada em regiões bem distintas. Desse modo, para facilitar 

o entendimento do leitor, neste trabalho, sempre que se falar da visão mais ampla, que engloba 

a Salgada e a Subaé, utiliza-se o termo Complexo do Subaé; enquanto que, genericamente, para 

fazer referência a qualquer uma das porções da Subaé, seja ao norte ou ao Sul da BR-324, 

aplica-se simplesmente o nome lagoa do Subaé. 

A construção da BR-324 – Rodovia Eng° Vasco Filho, uma importante interligação 

estadual entre Feira de Santana e Salvador, provocou o primeiro abalo na Lagoa do Subaé, 

quando a separou em duas partes, nos anos 40 do século passado. Em seguida, a construção da 

Estrada do Calundu comprometeu completamente a ligação que havia com a vizinha lagoa 

Salgada (SILVA, 2014). 

O corte da BR-324 é apontado pelos moradores como o primeiro impacto sofrido pela 

lagoa do Subaé, porque o aterramento feito para a elevação da estrada impediu a circulação de 

água e isolou sua nascente, que ficaria na porção norte. Embaixo da estrada construída foram 

colocadas manilhas, que deveriam ligar as partes da lagoa, mas na prática foram insuficientes 

para a manutenção da dinâmica local.  

Os moradores afirmam que a fragmentação provocada pela BR-324 foi responsável por 

“matar a lagoa”, a partir da ciência de que a construção impediu que a água corresse à porção 

norte, assim como aterrou parte de suas principais nascentes, especialmente quando da chegada 

de fábricas e empresas na região. Em 1973 a estrada foi duplicada, aumentado ainda mais suas 

                                                             
3 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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reverberações sobre a fragmentação da lagoa e tornando a comunicação entre esses fragmentos 

mais difícil.     

Não há uma estimativa do tamanho da lagoa antes do corte da BR-324, a partir dos dados 

obtidos nas entrevistas. Após a instalação da rodovia, os moradores apontam que a porção sul, 

por sua vez, media mais de 200 metros de largura, e sua profundidade variava entre 0,5 a 2 

metros, sendo a área da prainha (ou bacia) indicada como a área mais profunda da lagoa. 

Apesar de oscilar entre o período de cheia e seca, a lagoa não secava completamente. A 

respeito disso, Lorivaldo, nascido e criado nas proximidades da lagoa, lembra que foi de 1975 

para cá que “começou a aterrar e as indústrias jogando água pra dentro4”, aí “deu pra secar e 

ficar só os cascão na bacia” (informação verbal5).  

A despeito do impacto desta fragmentação e da diminuição da circulação da água na 

lagoa do Subaé, esta continuava atendendo as necessidades da comunidade. Até meados da 

década de 1980, havia no entorno da lagoa do Subaé menos de uma dezena de famílias, que 

ocupavam alguns sítios e casas nas proximidades da Estrada de Tanquinho.  

A lagoa era o centro da vida na comunidade, e ainda possuía uma borda vegetada, com 

a existência de árvores como jurema e candeia, as quais derrubavam para retirar lenha, e dentro 

dela junco e palma, sem qualquer sinal de taboa. 

De acordo com os moradores, nestes primeiros tempos, a água da lagoa servia para tudo. 

Valter lembra que a água da lagoa da Subaé era doce, dava até para beber, enquanto na Salgada 

era salobra.  De acordo com ele “todo mundo aí usava água da lagoa. A lagoa ali, e ali da 

Salgada. Pra beber, pra lavar roupa, o povo lavava roupa aí na lagoa” (informação verbal)6.  

Ele afirma ainda que a lagoa deixou de ser usada como fonte de água potável há cerca 

de 60 anos, sendo substituídas por fontes e cisternas, mas, suas águas continuaram a ser 

utilizadas para banho, lavagem de roupa e dessedentação de animais. 

Lorivaldo lembra que “antigamente, a água da gente tomar era a água do poço, os 

barreiro de barro do meu avó, que fazia na olaria, bebia água era do barril, de tanque. Começar 

a cavar cisterna [inaudível] de engenho, cisterna”. Ele acrescenta que “Pegava água de poço, 

pegava água lá naquele condomínio, acima daquele condomínio lá em cima, vinha 

                                                             
4 O morador faz referência ao despejo de esgoto e efluentes industriais na Lagoa do Subaé. 
5 Entrevista concedida por PEREIRA, Lorivaldo. Entrevista IV. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivos .mp3 (22 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 

dissertação. 
6 Entrevista concedida por OLIVEIRA, Valter. Entrevista III. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de Santana, 

2018. 1 arquivos .mp3 (18 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A desta dissertação. 
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[incompreensível] na cabeça, na cabeça ou com o carro de mão, muitos anos. Depois cavou 

cisterna aqui” (informação verbal)7. 

Margarida, moradora do bairro desde 3 de junho de 1973, data exata que ela lembra 

explicitando um certo orgulho, descreveu o cotidiano das primeiras famílias a fixarem-se ao 

redor da lagoa. Segundo ela, cada uma mantinha seus pequenos roçados de feijão, mandioca, 

fumo, aipim, batata, além de frutas como mamão e caju (informação verbal)8. Já Valter relatou 

que “todo mundo aí vivia da roça [...] Feijão, tudo quanto é plantação. Feijão, mandioca, fumo, 

aipim, batata, plantava tudo. Mamão, cajueiro. Plantava tudo” (informação verbal)9. 

Além dos roçados, criavam animais como ovelhas, porcos, bodes, jegues, burros, 

cavalos e algumas cabeças de gado. Os animais pastavam entre as gramas e a vegetação rasteira 

em torno da lagoa, que para a comunidade representava um espaço comum de pastoreio e 

bebedouro.  

A partir da década de 1980, com a implantação do Loteamento Parque Lagoa Subaé, 

novos moradores chegam à região, que ainda era pouco povoada. Marisete começou a morar 

no Subaé em 1984. Segundo ela,  

Nessa época tinha, tinha era cinco famílias, não aqui dentro do loteamento, 

aqui no loteamento só tinha três famílias, e por fora do loteamento tinha umas 

cinco família e tinha um sítio, um sítio lá que tem várias casinhas já foram 

muitos que é o sítio de Dona Zinha e depois do loteamento na estrada calundu 

já tem moradores com suas chácaras e seus sítios. [...] Aqui foi um loteamento, 

não foi invasão, as pessoas viam placas nos ônibus, na própria imobiliária e 

vinham comprar, aqui tem gente de todo lugar, tem gente de Anguera, tem 

gente de Ipirá, tem gente de até de Rio Verde tem gente, tem gente de todo 

canto, de Nazaré das Farinhas, tem gente de todo lugar aqui (informação 

verbal)10. 

A chegada de novos moradores não alterou a estrutura rural da área, tendo em vista 

principalmente a dificuldade de acesso à região. Assim, os roçados, a pesca e a criação de 

animais continuaram a fazer parte do cotidiano dos moradores, como podemos observar no 

relato abaixo:  

                                                             
7 Entrevista concedida por PEREIRA, Lorivaldo. Entrevista IV. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivos .mp3 (22 min). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
8 Entrevista concedida por SANTOS, Margarida. Entrevista VI. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivos .mp3 (19 min). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
9 Entrevista concedida por OLIVEIRA, Valter. Entrevista III. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de Santana, 

2018. 1 arquivos .mp3 (18 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A desta dissertação. 
10 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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 [...] as pessoas criava muita cabra, muita ovelha [...] gente que tinha suas duas, 

três tarefa de terra aqui pra dentro de Tanquinho, da Salgada criava suas duas 

cabecinha de gado. Na época da..  do sol a fontezinha não dava, vinha dá água 

aqui na lagoa, você via aquele monte de gente cada qual com sua vaquinha 

pra dá água aqui na lagoa, quando a lagoa era lagoa né?! (grifo da autora) 

Dava água a suas ovelhas, seus gados aqui na lagoa, aqui tinha era 

desenvolvimento econômico, de pequenos produtores, com boi, cabra e 

ovelha. Hoje os pequenos produtores, agricultores não pode mais nem criar 

esses animais porque não tem onde dá água, onde pastar mais (informação 

verbal)11. 

  

 Marisete intenta deixar claro que a lagoa foi durante muito tempo fonte de renda para 

os moradores. Seu relato aponta que a lagoa era extremamente importante para a criação de 

gado, oferecendo área de pasto e bebedouro a quem não poderia comportar estes animais, 

devido a limitação do tamanho de suas terras. Assim, toda essa área se estabelecia como uma 

área comum de convivência e trabalho.  

Ao falar sobre estas atividades, fica explícito o seu descontentamento em relação ao 

estado atual da Subaé, em comparação ao passado, no qual a lagoa e “sua borda” eram capazes 

de favorecer o acesso à terra para as famílias mais carentes da região. A “borda” da lagoa é 

descrita por Marisete da seguinte maneira:  

Aqui é caatinga. Aqui não tem mata. Aqui tem caatinga. Era é licuri, jerema, 

é calumbi, é caatinga de porco, são essas arvores. Tinha juá de boi, não? São 

essas arvores típicas de caatinga. Agora ela tinha arvores grandes, ela tinha a 

parte que tinha árvore grande era cá pra cima, fora da aba da lagoa. [...] Aqui 

não tem tendência de árvores grandes, quando eu cheguei aqui em volta da 

lagoa não tinha. Tinha isso que tô lhe dizendo, tinha muito dendê, tinha muito 

pé de dendê aqui. [...] Vou te mostrar um pé de pau que é típico de nascente, 

só nasce onde tem nascente, e tinha muito dele. [...] Planta nós tinha muito. 

[...] Nós tínhamos, muito aqui, licuri, nós tinha muito gua.. gua.. essa... é... 

quixaba, tinha muito esse... é... juá de boi, tinha uma paixão por um pé de juá 

de boi que tinha aqui! Quixaba, já destruíram tudo. Tinha muita frutinha assim 

de... que a gente chupava, frutas naturais que a gente chupava, eu acho que 

vocês não conhece o que é isso. [...] Tinha umas frutinhas vermeinhas que eu 

esqueci o nome, muitas frutinhas silvestres tinha aqui, comestíveis, destruíram 

tudo. Alecrim, tinha muita coisa boa aqui. Destruíram tudo. Orquídea, tinha 

cada um pé de licuri aqui, tinha cada orquídea linda, dava os cacho, lindo 

(informação verbal)12. 

 

Essa flora, segundo ela, era povoada por uma infinidade de aves, pequenos animais 

como lagartos, cobras, sapos, tatus, preás, teiús, pequenos roedores e até mesmo jacarés. É 

                                                             
11 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
12 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane 

B. Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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vívida a lembrança das cobras, em função do temor ao perigo constante que estas ofereciam à 

sua família, em decorrência da precariedade da residência no período. 

Os demais animais citados por ela aparecem enquanto narra suas peripécias para 

conseguir alimento para si e para os filhos em tempos difíceis: cameleões, lagartos, nambus, 

sabiás, tatus, gias. Além destes, os pássaros que habitavam a lagoa naquele período faziam parte 

da paisagem, principalmente as garças, nambus e patos. Dona Marisete lembra que ali era 

“quaiado de garça, pato d’água”.  

Além dos registros de fauna e flora citados acima, também eram encontrados na região 

animais como gato-do-mato, sariguê, além de pássaros como papa-capim, quero-quero, gansos, 

dentre outros. Lorivaldo recorda principalmente das aves que o pai caçava, quando ele era 

criança, para complementar a alimentação da família. 

Ao lembrar da dificuldade das famílias no passado, superadas em grande parte com os 

recursos retirados da lagoa e seu entorno, Lorivaldo ficou visivelmente emocionado. Sua fala 

dirigia-se a essa lagoa idílica da sua infância, que matava a fome da família e era o espaço das 

folias e brincadeiras.  

Quando questionado ao estado atual da lagoa, ele afirmou não ir perto da lagoa há muitos 

anos, desde que a poluição começou a impedir que as atividades de outrora fossem realizadas. 

Esse distanciamento da lagoa no presente é recorrente no primeiro grupo, suas narrativas 

centram-se no passado, porque para eles a lagoa é pretérita. A lagoa de hoje é a negação de tudo 

que significou no passado. É ao passado que se dirige sua afetividade, em um saudosismo 

dolorido, pincelado de alguma esperança de que algum dia a lagoa volte a ser o que foi.  

A pesca era abundante tanto na Salgada quanto na Subaé, esse é o tema mais recorrente 

nas falas dos moradores de todos os grupos, devido a persistência da atividade a despeito da 

degradação da lagoa ao longo do tempo. Pescava-se traíras, piabas, muçum, tilápia e camarão, 

usando anzol, redes, e, em períodos de seca quando a água baixava formando poças, até mesmo 

de mão. Além dos moradores locais, a pesca atraía pessoas de regiões próximas como a Santa 

Mônica, o Sim e de Tanquinho.  

A pesca é apontada pelos depoentes como atividade popular com dupla função: 

subsistência e lazer. Segundo eles, pescava-se principalmente para alimentação, não havia 

comercialização do pescado. Lorivaldo conta sobre a rotina dos pescadores: 

botava de noite os anzol na boia e de manhã cedo pegava.  Oxe, tinha gente 

que tinha que ir cedo, senão se fosse mais tarde, todo lugar que você pendesse 

era anzol no lugar de alguém. Era muitos botador de anzol, sabe? Botava de 

noite pra poder pegar de manhã cedo. Dia amanhecendo e o povo cada um 
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tava tirando o seu. Botava, botava anzol de noite, pegava de manhã. 

(informação verbal)13.  

 

Para além de espaço de renda e sobrevivência, a lagoa era o espaço de lazer para a 

comunidade. Valter lembra que “o divertimento da gente aqui, final de semana, é... até dia de 

semana, até dia de semana também, era aí na lagoa, tomar banho, era uma coisa maravilhosa. 

Daqui, daqui até lá embaixo” (informação verbal)14. Sua fala descreve os momentos de lazer 

na lagoa, onde as pessoas reuniam-se, tomavam banho, tanto os moradores quanto pessoas de 

fora que costumavam passar o dia. Também era comum fazer festas nas barracas que existiam 

ali.  

É possível perceber nessas memórias que a lagoa e os recursos retirados do seu entorno 

são colocados como a principal saída para a situação de pobreza e de fragilidade social que 

essas famílias enfrentavam, de forma que a relação com a Subaé é mais profunda, emotiva. 

Transmite a importância do Subaé no cotidiano da sua família, na retirada de lenha das árvores 

em sua borda, na caça de animais, na pesca, nos banhos e folias nos fins de semana. 

Lembrar da Subaé é, ao mesmo tempo, lembrar das diversas formas de enfrentamento 

da pobreza, da fome, como também rememorar aventuras e momentos marcantes vividos pela 

comunidade.  

 

4.2.2 Contemplação: a lagoa vive aos olhos 

Este segundo momento corresponde à memória dos moradores do grupo 3. Este é o 

período de abandono da maioria dos usos que se fazia da lagoa. Para esses moradores, a lagoa 

é espaço de contemplação. A emoção suscitada nos depoentes vem da beleza impressa na 

paisagem, do ar puro que se conseguia ali. 

Com a expansão do loteamento Parque Lagoa Subaé de um lado, e do CIS-BR 324 do 

outro, a fragmentação e ocupação da lagoa do Subaé aumentou a degradação da região. Dentre 

os principais fatores podemos elencar a abertura de vias no bairro, a contaminação por fossas 

domésticas e o aterramento em decorrência de obras estatais e civis.   

                                                             
13 Entrevista concedida por PEREIRA, Lorivaldo. Entrevista IV. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivos .mp3 (22 min). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
14 Entrevista concedida por PEREIRA, Lorivaldo. Entrevista IV. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivos .mp3 (22 min). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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Ari, presidente de uma das associações de moradores existentes no bairro, explica que 

quando se mudou para a região, ainda na década de 1990, a lagoa já estava “em decadência”. 

Ari relata não só o impacto causado pela BR-324 na lagoa do Subaé, mas também o da Avenida 

Periférica, rua principal do loteamento, que cortou a lagoa, fragmentando-a ainda mais: 

Aqui também foi feito um corte aqui dessa lagoa passava para o lado de lá, do 

lado de lá que é o minador. O minador, o sangramento é do lado de lá, que já 

pertence ao Subaé. Aqui dentro é parque lagoa Subaé. O que aconteceu foi o 

seguinte: criou o parque lagoa Subaé, que era uma fazenda dos Falcão. Eles 

criaram o parque lagoa Subaé que era deles e criaram essa avenida periférica 

que vem de lá de baixo, vai e sobre direto até o final de linha. Assim do jeito 

que eles fizeram, precisava realmente da avenida principal, aí a água parou de 

vim de lá pra cá, ói, a água parou de minar, do minador de lá, parou de passar 

pro lado de cá, porque alteou essa avenida no meio. Deu pra entender? Fez 

essa avenida ai no meio. E a água da chuva daqui não passava pra lá por causa 

dessa avenida periférica, que é a avenida principal do bairro (informação 

verbal)15.  

 

É possível perceber que a construção de estradas e vias sem preocupação com o impacto 

na lagoa alterou sensivelmente sua dinâmica. Além disso, contribuiu para a sua fragmentação, 

além de aterrá-la. 

Segundo Marisete, a ocupação dentro da área da lagoa tem como prejuízo direto para os 

moradores a enchente, hoje menos potentes por conta do aterramento das nascentes. Ela relata 

que 1988, presenciou um grande alagamento no bairro no período de chuvas, que causou danos 

em várias casas, deixando alguns moradores desabrigados: 

Em 88 aqui deu uma chuva que até a minha rachou. Que tá aqui longe. Até a 

minha rachou. Eu dei socorro não foi a uma nem duas pessoas aqui dentro de 

casa. Que as casas caiu. Eu amontoei gente aqui dentro de casa, em 88. Oia 

que não tinha muita gente, e não tinha calçamento. Tinha onde a água escoar. 

[...] Eu já vi água no pé da minha parede aí, oh, em 88 a água veio pra minha 

parede e não tinha calçamento, com calçamento ela encobre minha casa, se 

vim uma chuva, uma tempestade daquela, aqui. O povo não tem consciência 

de você chegar e dizer poxa, será que vai... com o calçamento? E a água vai 

pra onde? Se a lagoa ta aterrada? (informação verbal)16 

 

                                                             
15 Entrevista concedida por ASSUNÇÃO, Ari. Entrevista V. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de Santana, 

2018. 1 arquivos .mp3 (24 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A desta dissertação. 

16 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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Assim, existe a possibilidade de perdas materiais em decorrência das chuvas para os 

moradores, porém, esse não é um fator que seja preponderante para causar a diminuição do 

avanço das construções na área da lagoa.  

Há uma grande tensão nas falas dos moradores com relação à ocupação no bairro. 

Apesar dos moradores terem conhecimento e admitirem que moram “dentro” da lagoa, há uma 

preocupação em marcar em suas falas se as residências foram construídas em lotes comprados 

ou em áreas de invasão.  

Não cabe neste trabalho discutir os tipos de ocupação, porém, é necessário ressaltar que 

esse conflito é pertinente no modo como a comunidade compreende o processo de ocupação da 

lagoa.  

O loteamento, independente dos impactos que trazem para a lagoa, é visto pela 

comunidade como área de ocupação legal, autorizada pelo Estado. Desta forma, a ocupação 

seria mais “correta”, dando respaldo para os moradores denunciarem os moradores que ocupam 

áreas não regulamentadas, que recebem um tratamento depreciativo e, em algumas medidas, 

culpabilidade sobre a degradação da lagoa. A esse respeito, Marisete relata que  

É um homem que invade e dá ao povo. Diz que ele vende, não sei, mas é tudo 

invasão. E ali na vila nova, agora vila nova, ali é tudo invasão. Ali atrás 

daquele paredão, ali é tudo invasão, não é loteamento não. Portelinha, o povo 

chama de Portelinha aí em baixo. Ali é invasão (informação verbal)17.  

 

Uma região conhecida como Portelinha é apontada pelos moradores como principal área 

de ocupação não regulamentada na região. Segundo eles, ela situa-se no entorno de um outro 

fragmento da Subaé, que vem sendo sistematicamente aterrado para dar conta do crescimento 

urbano nessa região, mas nas falas não há exatidão sobre a localização desta área. 

Os moradores do segundo grupo afirmam que quando se mudaram para a região já havia 

serviço de luz elétrica, embora a água encanada tenha demorado mais alguns anos para ser 

totalmente implantada no bairro.  

A principal fonte de água potável eram as fontes construídas em algumas das 

propriedades mais antigas, assim, as fonte de Dona Olerina, de Dona Edina, de Toin, e de Dona 

Maria, serviam à comunidade. Com a inexistência do serviço de água encanada na região, as 

fontes continuaram a ter grande importância para os moradores até meados da década de 1990: 

[...] quem abastecia água aqui era uma fonte ali de dona Luci e dona Zinha, 

era quem dava água aqui e um olho de água que tem desse lado aqui que é 

doce, desse lado aqui da lagoa, do rio é salgado, mas aqui aonde o rio 

                                                             
17 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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desemboca aqui, tem um olho de água ali doce, a gente lavava roupa lá, 

panhava pra beber, tudo lá (informação verbal)18. 

Como não havia serviço de esgoto na cidade até a década de 1980, os moradores do 

Subaé, assim como no restante da cidade se valiam de fossas sépticas para o trato dos dejetos 

domésticos.  

As fossas instaladas nas proximidades da lagoa findaram por contaminar o manancial, 

em decorrência do não seguimento dos parâmetros adequados para a construção, e devido ao 

nível do lençol freático na região ser bastante raso.  

Marisete lembra que a utilização da fossa representava um perigo à saúde dos moradores 

“porque nossas fossa aqui, se você cavar aqui 50 cm dá água, então era rezar pra não chover, 

porque quando chovia aqui a merda corria solta aí nas ruas, que as fossas tudo vazava” 

(informação verbal)19.  

A contaminação por esgoto doméstico é apontada como umas das principais causas do 

abandono do uso da água da lagoa, em decorrência dos recorrentes casos de verminoses e outras 

doenças nos moradores que insistiam em recorrer à Subaé. De acordo com os relatos, após a 

chegada da água encanada na região, os moradores foram orientados a aterrar e abandonar o 

uso das cisternas, em vista da água estar contaminada e imprópria para o consumo. 

A questão do esgoto é a mais saliente no que diz respeito aos impactos na lagoa, seja 

pela instalação tardia que possibilitou o avanço do uso das fossas de forma incorreta, seja pelo 

impacto causado pela própria obra gerida pela EMBASA. Marisete tem arquivos de fotos e 

descreve como foi esse processo: 

Ah, esgoto foi agora 2010, pra cá, que começaram fazer, aí levaram mais de 

4, 5 anos pra fazer, de 2015 pra cá que a gente tem esgoto [...] Esgoto virgula, 

30% de esgoto, eles dizem que tem 30%, eu acho que só tem 20% de esgoto, 

não tem esgoto na unidade toda. [...] Esse esgoto aqui que começou por dentro 

do rio, eu fiquei desesperada que eu ia em Frei Monteiro, eu ia em Meio 

Ambiente, nesse órgão aí que só tem sigla (informação verbal)20.  

  

Segundo ela, a construção da rede de esgoto do bairro foi responsável por revirar o fundo 

da lagoa, alterando sua configuração e contribuindo para a diminuição do espelho d’água, 

potencializando o assoreamento na região em decorrência da movimentação de sedimentos.  

                                                             
18 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
19 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
20 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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Ari ainda aponta que o sistema de esgoto instalado na região, além de não cobrir todo o 

bairro, continua sendo um problema cotidiano para os moradores, uma vez que o tamanho dos 

canos é pequeno para a vazão e porque falta ligação entre as caixas receptoras em alguns 

trechos:  

Esgoto não tá 100% não. Falta esgoto em muitos lugares. E mal feito o esgoto. 

Por sinal esse esgoto é muito mal feito, é cano de 100. Entope todo dia aí. 

Tudo aí tem esgoto, de fora a fora. E pra o bairro tem algumas ruas que não 

tem esgoto mas são poucas. A maioria toda tem. Só que entope direto, esses 

cano é uma dor de cabeça danada. Porque eles fizeram um trabalho de cano 

de 100, cano de 100 é isso ói, ele entope. E aí as caixas de passagem, por 

exemplo, aqui só tem caixa de passagem até aí na porta do restaurante. Daí 

pra baixo não tem caixa de passagem e não tem esgoto. Agora lá embaixo já 

tem em tudo, daí pra lá. Aí tem umas 40, 30 casas aí que não tem esgoto 

(informação verbal)21. 

 

É necessário ressaltar que a presença do sistema de esgoto não implicou no descarte 

adequado de efluentes domésticos nem mesmo o abandono da utilização das fossas sépticas. 

Em diversos pontos do bairro é possível observar esgoto correndo a céu aberto, em direção à 

lagoa. 

Nesse momento, a poluição e o aumento da ocupação já haviam desmantelado grande 

parte das relações estabelecidas entre a comunidade e a lagoa. Segundo os moradores, os casos 

de verminoses foram os responsáveis pelo abandono gradual do uso da lagoa para lazer e/ou 

trabalho. Sobre isso, Ari revelou que 

por sinal tem muita gente doente aí, por que aquela verme que é contraminosa 

tem bastante aí nessa lagoa, o que tem demais aí é isso. [...] Sistozoma. Tem 

muita gente aí, tem gente que ficou aleijado com a sistozoma, e que vivia aí 

na lagoa pescando, pescando de rede, pescando de anzol, e pegou essa 

sistozoma (informação verbal)22 

 

O distanciamento com a lagoa pode ser percebido na fala dos demais moradores, que 

enfatizam a “sujeira” da lagoa ao falar da poluição, e especialmente os casos de 

esquistossomose, verminose bastante perigosa, causada pelo esquistossomo ou chistossoma 

(Schistosoma mansoni ou Shistosoma americanum), muito comuns em áreas com saneamento 

precário. 

                                                             
21 Entrevista concedida por ASSUNÇÃO, Ari. Entrevista V. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de Santana, 

2018. 1 arquivos .mp3 (24 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A desta dissertação. 

 
22 Entrevista concedida por ASSUNÇÃO, Ari. Entrevista V. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de Santana, 

2018. 1 arquivos .mp3 (24 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A desta dissertação. 
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O trecho do relato de Marisete transcrito abaixo descreve as modificações que ela 

percebeu na lagoa do Subaé nesse período: 

Era um espelho de água lindo, olha, de lá da ponte até onde aqui onde tá essas 

fábrica de salgadinho, até o asfalto, era um espalho de água lindo, agora em 

volta dela tinha esse capim especifico de colchão em volta dela todinha. Aí 

com a poluição foi chegando, é a taboa, primeiro veio aqueles, aqueles, 

aqueles bolfo que eu esqueci o nome, aquela pranta aquática que dá na 

poluição, e aí, a taboa comeu aquela pranta aquática e ficou só a taboa 

(informação verbal)23.  

 

O surgimento da taboa é um indicativo do aumento da matéria orgânica advinda do 

despejo de efluentes domésticos e industriais na lagoa, tendo em vista que esta é uma vegetação 

aquática típica de locais poluídos. Contrastante com a diversidade vegetal descrita por Marisete 

como flora natural da lagoa do Subaé até os anos 1980, os moradores do grupo 3 apontam 

apenas a jurema e a taboa como plantas da região.  

Um hábito corriqueiro e nocivo de alguns moradores da região são as queimadas na 

taboa, que provocam a expulsão e morte dos animais que resistem em habitar a lagoa, agravando 

o desmantelamento do ecossistema dos ambientes ciliares. Isso posto, fica claro como a redução 

da diversidade da fauna e da flora na região é consequência direta da degradação ambiental na 

lagoa do Subaé.  

Joviane nos relatou que se mudou para o Subaé em 1992, mas, antes disso, morava na 

Santa Mônica II, e costumava passear na lagoa. Foi a impressão da beleza da Subaé que lhe 

motivou a comprar o lote e construir sua casa ali, defronte para a lagoa. 

A despeito dos processos de degradação da lagoa mencionados anteriormente, a Subaé 

ainda ocupava uma grande extensão, em comparação à porção atual, e ainda possuía um espelho 

d’água constante, mesmo com as variações sazonais.  

De acordo com Ari, “na lagoa dava na cintura. Na cintura, nos peito da pessoa”. Além 

disso, segundo ele, a lagoa “não ficava cheia o ano inteiro. É.. mesmo durante esse tempo. 

Quando eu cheguei aqui, a lagoa estava cheia, a lagoa estava cheia. Mas, é... ela enche, enchia 

com a água de chuva, porque tinha cerca até lá no meio da lagoa. E aí, um mês, dois meses, 

baixava” (informação verbal)24. 

                                                             
23 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
24 Entrevista concedida por ASSUNÇÃO, Ari. Entrevista V. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de Santana, 

2018. 1 arquivos .mp3 (24 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 

Apêndice A desta dissertação. 
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A beleza da Subaé é ressaltada constantemente pelos moradores do grupo 3, que 

afirmavam também que a lagoa possuía uma água suja, salobra, sem serventia. A admiração da 

paisagem, assim, se descola da lagoa cotidiana: eles assistem à degradação, à contaminação a 

distância.  

 

4.2.3 Indiferença: isso pode ser chamado de lagoa? 

Ao mesmo tempo em que narra com saudosismo a beleza e a importância da lagoa do 

Subaé no passado, a comunidade corrobora a ideia da necessidade do progresso, matizada na 

chegada dos equipamentos urbanos, como saneamento, iluminação pública, e principalmente 

asfaltamento. 

Em lugar da memória dos usos dos moradores mais antigos, a lagoa para os moradores 

recentes e quem a visita, passa a ser caracterizada de forma negativa, suja, muitas vezes usada 

como depósito de lixo, descarte de animais mortos, além de receber esgoto de todo tipo.  

Para alguns moradores, principalmente os que passaram a morar ali a partir da década 

de 1990, como Dona Maria, a expansão urbana foi positiva, uma vez que acabou com o matagal, 

com as águas empoçadas. Ela deixa evidente sua alegria com o calçamento da rua em que mora 

há poucos meses.  

Assim, é possível perceber que há na comunidade um desejo de higienizar a Subaé. O 

mato, a taboa, e principalmente, a lagoa repleta de lixo e entulho é vista como símbolo do atraso, 

da ausência da urbanização.  

A implantação de uma filial do Atacadão, na região, é um tema bastante recorrente na 

fala dos moradores. Trata-se da segunda loja na cidade da rede brasileira de supermercados 

atacado-varejista, pertencente ao grupo Carrefour. Os moradores alegam que a construção 

invadiu e aterrou uma área de nascente da lagoa.  

Além disso, para ligar o supermercado, que fica nas margens da BR-324, ao bairro, foi 

asfaltada a Avenida Periférica, que passa dentro da área da lagoa, o que implicou em uma maior 

fragmentação da mesma. Joviane, lembra que, antes do Atacadão, a Periférica 

Era... era...só dividia uma pista e umas manilhas, uma pista não, uma 

estradinha que tinha de terra e tinha umas manilha que a água passava por 

baixo, mas essa taboa aqui emendava com a de lá, a de lá tá acabando tudo, 

porque eles murou lá e tá aterrando né? (informação verbal)25 

 

                                                             
25 Entrevista concedida por GONÇALVES, Joviane. Entrevista II. Entrevistadora: Natane Brito Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivo .mp3 (12 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita 

no Apêndice A desta dissertação. 
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Além de um novo corte na lagoa, a especulação imobiliária na área cresceu, e por conta 

disso os terrenos que ficam na margem da avenida foram murados e ocupados, e segundo os 

moradores vêm sendo progressivamente aterrados, conforme aponta Joviane: 

É.. o pessoal invadindo a lagoa. Do outro lado mesmo lá, oh, invadiram muito 

lá, aquela cerca que desce lá, uma cerca branquinha, cês tá vendo? Ela passa 

pelo meio da lagoa. [...] É, igual loteamento, igual ao que te falando, do outro 

lado lá era tudo vegetação assim fazendo e tudo, olha lá agora tão fizeram 

aquilo lá, cortaram o morro, aquele muro lá, te vendo? Cortaram o morro tudo, 

tirou terra lá que botaram no Atacadão ali, entendeu? E fizeram aqueles muro, 

acabou com tudo né? Ali aquela empresa branca, do muro branco também não 

tinha e já ta tendo. Aqui ó, aqui aquelas empresa grande ali ó, aqueles prédio 

grande, ali muraram tudo [inaudível] tá tudo aterrando ali ó?! (informação 

verbal)26 

 

A progressiva perda de grandes áreas, que há pouco tempo pertencia à lagoa, para 

grandes empresas é descrita como mais um forte baque na já agonizante Subaé. A instalação 

dessas empresas na área de lagoa promoveu o aterramento, principalmente nas áreas situadas 

nas margens da BR-324, contribuindo para a redução da comunicação entre as duas partes da 

lagoa, cercando e afunilando o espelho d’água, já pressionado pela construção de residência na 

outra margem. Ela completa que: 

Foi em 2005, é... começaram a fazer essa segunda etapa. 2001 eles já 

começaram a roçar, e a gente em cima, em cima, em cima, deixa a aba, deixa a 

aba, deixa a aba, que tinha uma carreira de casa desse primeiro loteamento que 

a gente queria que desmanchasse, botemo na cabeça do povo que tinha que sair 

aquela carreira de casa, o povo ficou um bocado de tempo esperando que tinha 

que sair essas casas, tinha que sair essas casas, mas aí minha fia, entrou, foi os 

anos passando, os ano passando, os ano passando, os ano passando e eles não 

obedeceu foi nada. Até o pedaço que deixou, que o próprio fi de Zé falcão me 

disse essa área da lagoa vai ficar lá pra você fazer o trabalho que tu tanto deseja, 

oxe, não se se foi com permissão dele, não sei se foi a imobiliária, invadiram e 

venderam foi tudo. E acabou com tudo, acabou com aba todinha. [...] Ai, agora 

pra acabar de ficar lindo e maravilhoso, quando a gente tá pensando que vai 

destruir a clebe pra mode dá passagem pra cá e a princesinha, vem o atacadão e 

construiu dentro da nascente. Que o atacadão tá dentro! Aí quando construiu o 

atacadão os homi já queria fazer muro, aproveitou, não, já construíram o 

atacadão, agora vou fazer um muro. Aí cabaram de tomar a lagoa. Que ali 

ninguém comprou nada. Ali é tudo invadido. Se a aba, se a preservação 

ambiental é... é aba, aba não se compra (informação verbal)27.  

 

                                                             
26 Entrevista concedida por GONÇALVES, Joviane. Entrevista II. Entrevistadora: Natane Brito Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivo .mp3 (12 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita 

no Apêndice A desta dissertação. 
27 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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A aba a que Marisete se refere é as margens da lagoa, região de 15 a 30 metros que pelo 

Código Ambiental de Feira de Santana está demarcado como área de proteção permanente, não 

podendo assim ser comercializado ou utilizado para construção civil. 

O aterramento provocou o assoreamento da lagoa, reduzindo assim sua profundidade, 

contribuindo para alterar o caráter de perenidade que a Subaé possuía no passado, período em 

que, segundo Marisete, a Subaé 

Nunca secou toda, de quando eu tô aqui, 35 anos, nunca secou. [...] tem o que, 

uns 5 anos mais ou menos que ela tá seca, que ela começou a secar. O ano 

passado ela ficou mesmo zerada. O ano que eu vi zerada foi o ano passado. 

Zerou mesmo final do ano (informação verbal)28. 

 

Sobre a diminuição de água na lagoa, Joviane corrobora a fala de Marisete, sinalizando 

os diversos acontecimentos que culminaram nesse cenário. Ele relata que a Subaé era 

Sempre, sempre cheia, é.. nunca chegou a secar totalmente não. Aí de uns anos 

pra cá que ela secou mesmo, o último ano mesmo, antes dessas chuvas que 

deu agora ela secou totalmente, entendeu? Porque antes também essa água 

aqui vem lá do outro lado do Subaé, do bairro Subaé. [...] Do outro lado da 

pista, é da BR 324, e... então tem empresas invadindo ali da beirada da pista, 

aí não tão deixando mais a água passar mais pra cá, entendeu? Ali tem até 

aquele muro que você vê ali daquele lado, tão aterrando tudo pra cá 

(informação verbal)29.  

 

Marisete aponta que o principal motivo para a lagoa secar, quase completamente nos 

últimos anos, não seria por conta da irregularidade de chuvas na região e sim por conta do 

aterramento na lagoa, oriundo dos processos descritos acima:  

Não, não foi falta de chuva, falta de ter feito a drenagem que a gente pediu pra 

fazer, fia. Se ela tá aterrada? A lagoa tem água, mas embaixo da terra. Ela não 

secou porque não tem água, ela tá cheia de água, só que tem que tirar a terra 

de cima dela, de cima da água. Rio não seca. Aterra e a água corre por baixo. 

É tão provado isso que o asfalto que fizeram do atacadão aí você vai ver ali já 

fizeram mais de 500 vez o asfalto. Já fizeram mais de 3 vez. Já descavaram 

aquela pista todinha ali e meteram pedra, pedra, agora com essa pista de 

cooper que fizeram alí, fizeram uma pontinha assim, um reguinho assim oh, a 

água tá correndo lá. É só tirar aquilo ali, tirar o entulho de dentro dela, meter 

a maquina ai, drenar toda que a água volta. Ela não tá seca não. Ela tá aterrada 

(informação verbal)30. 

 

                                                             
28 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
29 Entrevista concedida por GONÇALVES, Joviane. Entrevista II. Entrevistadora: Natane Brito Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivo .mp3 (12 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita 

no Apêndice A desta dissertação. 
30 Entrevista concedida por DA SILVA, Marisete Ferreira. Entrevista I. Entrevistadoras: Luana Brito e Natane B. 

Araujo. Feira de Santana, 2018. 2 arquivos .mp3 (24 min e 49 min). A entrevista na 

íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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Apesar do grande impacto ambiental causado à lagoa, os moradores não veem o 

Atacadão de forma negativa, já que este, além de sanar as demandas comerciais de um bairro 

em expansão, trouxe a valorização da área. Joviane, contradizendo suas falas anteriores, nas 

quais denuncia o aterramento ao longo da Avenida Periférica e a fragmentação da lagoa, 

ressalva que a presença do Atacadão 

é positiva porque assim o Atacadão mesmo, teve o Atacadão que já melhorou, 

a gente tem um ponto de referência que antigamente ninguém nem conhecia a 

lagoa Subaé, hoje em dia você fala onde é, é no Atacadão, onde tem o 

Atacadão novo, entendeu? Ai já fizeram o asfalto naquela pista, então, tá 

calçando, calçou o bairro, então de qualquer forma melhora, mas vem a 

degradação, vem junto né? (informação verbal)31 

 

Desta forma, percebe-se que o desejo de preservação da região por parte de alguns 

moradores está condicionado às demandas do progresso e da higiene. Joviane comenta a esse 

respeito que: 

Olha, é uma coisa assim que tem que expandir, não tem como né? É o 

progresso chegando. Eu que particularmente preferia do jeito que era quando 

eu cheguei aqui, que era só natureza, só o mato, mas infelizmente o progresso 

chega e vai mudando tudo, a cara de tudo, entendeu? (informação verbal)32. 

  

Assim, a ideia de progresso é extremamente paradoxal, e reside entre o saudosismo da 

beleza da Subaé e a ansiedade do seu regaste pela urbanização no futuro. Essa ansiedade 

traduzia-se nas expectativas dos moradores com relação ao projeto de criação de um parque no 

fragmento principal da lagoa do Subaé, no bairro Parque Lagoa Subaé.  

Os moradores, tomando, por exemplo, as modificações ocorridas em outras lagoas 

feirenses, como a Lagoa Grande e a Lagoa do Geladinho (Complexo do Prato Raso), anseiam 

que a lagoa volte a ter um espalho d´água, seja higienizada, voltando a ser uma nova área de 

lazer para o bairro, através da construção de pistas de cooper, ciclovias, brinquedos e outros.  

O principal argumento para justificar as boas chances de sucesso da obra, é a 

permanência da pesca na região. Apesar do avanço da poluição, a pesca ainda é realizada. Os 

pescadores atuais são vistos como “aventureiros” que se arriscam nas águas sujas da lagoa em 

busca de peixes como traíras e tilápia. A pesca é, assim, a atividade que resiste na região, 

independentemente do conhecimento da população sobre o avanço da contaminação na lagoa, 

bem como do quase desaparecimento do espelho d’água. Sobre essa questão, Valter conta que   

                                                             
31 Entrevista concedida por GONÇALVES, Joviane. Entrevista II. Entrevistadora: Natane Brito Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivo .mp3 (12 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita 

no Apêndice A desta dissertação. 
32 Entrevista concedida por GONÇALVES, Joviane. Entrevista II. Entrevistadora: Natane Brito Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivo .mp3 (12 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita 

no Apêndice A desta dissertação. 
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tem, vei, lá tem. Tem uns poucos dias aí,  que pegaram o peixe da tala aí que 

veio de lá, [incompreensível] pegaram mei mundo de peixe. Aí tem peixe, tem 

peixe, que uma vez um menino pegou aí quase uma carroça de peixe. O que 

tá faltando aí é ajeitar ela pra ela [incompreensível] de ter muito peixe. Aí 

tinha peixe muito (informação verbal)33. 

 

O fato de “ainda ter peixe” sinaliza para os moradores a possibilidade de retorno à fatura 

do passado, a partir da urbanização da lagoa no presente. Os moradores não deixam claro suas 

expectativas com relação ao monitoramento da qualidade da água na lagoa, nem ao retorno a 

atividade de banho, por exemplo.  

A lagoa reabilitada voltaria a ser um espaço de contemplação, que valorizaria o bairro, 

e por tabela as residências. Mas sem utilidade de suas águas no cotidiano dos moradores. 

Apenas Marisete relata um descontentamento em relação a como o projeto do parque foi gerido, 

sem diálogo com a comunidade, e sem prevê um retorno da lagoa enquanto geradora de fonte 

de renda para comunidade.  

É preciso ressaltar que mesmo nos exemplos citados acima, as lagoas foram 

revitalizadas no sentido estético. Seus entornos se transformaram em áreas de lazer e realização 

de exercícios físicos, mas as águas continuam poluídas, e em alguns casos recebendo esgoto.   

Ficam evidentes os traços de indiferença que marcam este terceiro momento. Ele é 

bastante perceptível entre os moradores do grupo 4, que passaram a habitar uma lagoa 

degradada, com espelho d’água quase integralmente aterrado, transformado em depósito de 

lixo. Uma lagoa que pode não se assemelhar mais com a imagem que se espera para uma lagoa, 

uma lagoa sem água.  

Para esses moradores, resta o anseio de higienização, de revitalização, de qualquer coisa 

que a aproxime de uma lagoa ideal, de um espaço que valorize o bairro no sentido traçado pelo 

“progresso” ou por uma projeção de desenvolvimento urbano. Os usos que se espera do Subaé 

neste momento são muito diferentes daqueles relatados no passado. 

 

4.3 CONCLUSÃO 

A partir dos relatos dos moradores foi possível traçar alguns marcos para o processo de 

ocupação e degradação da lagoa do Subaé, bem como os usos da lagoa pela comunidade entre 

1970 e 2017. Esses são evidenciados nos gráficos abaixo:  

                                                             
33 Entrevista concedida por OLIVEIRA, Valter. Entrevista III. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivos .mp3 (18 min). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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Quadro 4: Gráfico quali-quantitativo sobre as percepções físicas da lagoa a partir da 

memória dos moradores 

 

Elaboração: a autora 
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Quadro 5: Gráfico quali-quantitativo sobre os usos da lagoa do Subaé a partir da 

memória dos moradores 

  

Elaboração: a autora 
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Os moradores mais antigos apontam que a primeira expansão imobiliária na região não 

foi o loteamento Parque Lagoa do Subaé, e sim o conjunto Santa Mônica II, ainda na década de 

1970. Esse fato despertou para o entendimento de que as bordas da lagoa hoje são muito 

diferente da lagoa do passado, e obrigou a refletir sobre a extensão da lagoa do Subaé no 

passado.  

A comunidade também reafirmou a condição da lagoa do Subaé enquanto nascente do 

Rio Subaé, e explicitou a dinâmica existente entre a lagoa Subaé e Salgada, afirmando inclusive 

que as duas seriam na verdade lagoas residuais da grande lagoa do passado.  

Uma mudança importante para entender a modificação dessa dinâmica é a salinidade da 

água. Os moradores do grupo 1 afirmam que a água da Subaé era doce, potável. Do grupo 2 em 

diante, salobra. Essa mudança de salinidade pode ser explicada pela mudança de fluxo de água 

na Subaé, que após o corte da BR-324 passou a receber menos água da nascente que fica na 

região norte da estrada, fazendo com que a porção sul fique mais confinada, tornando-se mais 

salina. De acordo com Lorivaldo, no passado, a água da Subaé não ficava parada, como está 

hoje, ela “sangrava para formar o rio” (informação verbal)34.  

Outro fator que estima-se ter colaborado para a salinização da porção sul da Subaé é a 

sua conexão com a Salgada, haja vista que havia um fluxo de águas entre as lagoas. Com a 

diminuição de recebimento da nascente de água doce da Subaé porção norte, há que se 

considerar um potencial desequilíbrio, que favoreceu a Subaé, ao sul, apresentar água salobra. 

É possível perceber que a dinâmica da lagoa Subaé sofreu grandes interferências 

antrópicas nas últimas décadas, o que resultou na fragmentação, redução e assoreamento de seu 

espelho d’água. Também foram relatadas alterações na salinidade e no regime das águas, que 

se tornaram intermitentes, refletindo diretamente na fauna, flora e nos usos que a comunidade 

faz(ia) da Subaé.  

Assim, nota-se que a “memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como 

Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é por natureza, 

múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada”. (NORA, 1993, p.9).  

É possível notar que existem diferentes grupos de memórias na comunidade do Subaé. 

Esses grupos não são homogêneos, de forma que as lembranças e impressões sobre a lagoa 

divergem mesmo entre moradores que a habitaram num mesmo período. De acordo com Bosi, 

                                                             
34 Entrevista concedida por PEREIRA, Lorivaldo. Entrevista IV. Entrevistadora: Natane B. Araujo. Feira de 

Santana, 2018. 1 arquivos .mp3 (22 min). A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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isso se deve ao fato de que a “memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a 

família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os grupos 

de convívio de referências peculiares a esses indivíduos” (BOSI, 1987, p.17).  

No capítulo seguinte, intitulado Uma narrativa documental do ímpeto industrial ao 

retrato da degradação, será apresentada uma análise do processo de degradação e ocupação da 

lagoa do Subaé, construída a partir de documentos diversos. Aqui, pode-se delinear os 

principais marcos temporais do processo abordado, bem como as percepções e pressões 

relacionadas às questões ambientais pela mídia feirense. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É seguro afirmar que a história de Feira de Santana se confunde com a história de suas 

águas.  A relação entre o espaço urbano e a água é, em linhas gerais, conflitante. Ao longo do 

tempo, o crescimento da cidade implicou na invisibilização, poluição e degradação dos corpos 

hídricos, ao mesmo tempo em que as crescentes aglomerações humanas passaram a demandar 

maior consumo de água.  

A existência de uma grande lagoa que integrava o que hoje é a lagoa Salgada e os 

fragmentos da lagoa do Subaé, e que neste trabalho chamou-se por Complexo do Subaé, é 

afirmada pela memória da comunidade ribeirinha e pelo modelo digital de elevação de terreno 

da região.  

Desse grande corpo lêntico, que integrava-se à área de drenagem que compõe as 

nascentes do rio Subaé, restaram a Salgada e a Subaé fragmentada. A Subaé, que no passado, 

possuía regime perene, mesmo com alteração do nível do espelho d’água entre os períodos 

chuvoso e seco, também era capaz de se comunicar com a Salgada, através de canais e, 

especialmente, pela unificação de seus corpos quando da elevação das águas na estação de 

chuvas.  

A construção da BR-324, com o objetivo de criar uma ligação rápida entre Feira de 

Santana e Salvador, cortou a lagoa do Subaé em duas porções, alterando permanentemente a 

dinâmica da lagoa e comprometendo a livre circulação de água em seu interior.  

Os impactos dessa intervenção foram acentuados na década de 1970, com a duplicação 

da estrada, visando a integração entre o CIS, recém-instalado, e os demais centros ao redor da 

capital. Do ponto de vista econômico, gerou-se um forte otimismo na região, tornando Feira de 

Santana um atrativo para aqueles que procuravam trabalho e melhores condições de vida, 

demandando um rápido crescimento urbano feirense, principalmente, pelas migrações de 

retirantes nordestinos fugidos da seca.  

Como consequência do boom populacional, a malha urbana feirense expandiu-se 

rapidamente nas décadas seguintes, modificando a paisagem e as dinâmicas do até então campo. 

Devido à proximidade do CIS com a lagoa do Subaé, a implantação de infraestrutura para as 

indústrias também criou um novo vetor de crescimento urbano na região sudeste da cidade.  

A expansão urbana em direção à Subaé pode ser mensurada pelo surgimento e 

ampliação dos loteamentos e conjuntos habitacionais. O primeiro a ser registrado é o loteamento 
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Santa Mônica II, ainda na década de 1970, como forma de expansão (para fora do anel de 

contorno) do bairro Santa Mônica, que se situava nas bordas do Complexo do Subaé.  

Neste período apenas algumas famílias habitavam nas margens da lagoa, que era o 

centro da vida da comunidade. É difícil discernir nos relatos dos moradores se falam da lagoa 

do Subaé ou da Salgada, porque essa separação entre elas ainda não estava consolidada e pelo 

fato das famílias transitarem cotidianamente entre ambas.  

A lagoa era lugar de trabalho, de pesca, de lazer. A água da lagoa atendia a todas as 

necessidades básicas e do seu entorno se retirava o necessário para garantir a sobrevivência. Os 

roçados e o pastoreio eram realizados tanto nos terrenos como em áreas comuns nas margens 

da lagoa. Apesar desse senso de pertencimento à comunidade, a porção de terra já tinha, no 

papel, dono: a família Falcão.  

Na década de 1980, os Falcão lotearam suas terras na margem da lagoa do Subaé, dando 

origem ao sub bairro Loteamento Parque Lagoa do Subaé. Os novos moradores começam a 

chegar em 1984, integrando-se à dinâmica rural da territorialidade, em parte pelo isolamento 

causado pelas dificuldades de acesso à região neste período.  

O aumento populacional traduziu-se na elevação do esgoto doméstico descartado na 

lagoa e nas suas margens, tendo em vista a ausência de esgotamento sanitário na região, assim 

como em grande parte da cidade. Além deste, com a expansão do CIS para as margens da BR-

324, as fábricas também fizeram acelerar a contaminação da lagoa, ao destinarem dejetos 

industriais sem tratamento.  

Esta contaminação é destacada nas fontes documentais pelas doenças decorrentes do 

processo, que acometiam a população do bairro, além do aparecimento das taboas na região. 

Posto isso, cabe apontar que, gradualmente, o abandono das atividades que a comunidade 

costumeiramente realizava na lagoa e dos usos de suas águas foi uma resposta natural à 

poluição.  

A despeito disso, a lagoa marca a memória dos moradores mais antigos pela beleza e 

por ser um espaço de enfrentamento da fome, em virtude da fragilidade socioeconômica 

enfrentada por grande parte da população ribeirinha do período. Essas estratégias são 

evidenciadas nas falas dos moradores entrevistados e nas matérias de jornais analisadas.  

Cabe aqui pontuar que embora esses moradores afirmem que o consumo de água da 

lagoa para beber foi abandonado a mais de 60 anos, sendo utilizados em seu lugar apenas fontes 

e poços, os jornais descrevem que a população mais pobre utilizava a água da lagoa para 
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consumo até a década de 1990, período em que as denúncias de contaminação da água já 

estavam em evidência na mídia feirense.  

Na década de 1990 houve também a expansão do loteamento e, por tabela, do 

desmatamento das margens da lagoa para construção civil. Apesar da contaminação, a lagoa do 

Subaé ainda mantinha um espelho d’água permanente, e atividades como a pesca eram 

realizadas. A lagoa, agora “suja” passa a receber lixo e entulho de toda sorte.   

Em 2010, a ampliação da rede de esgoto para o setor sudeste da cidade, que no primeiro 

momento deveria coibir o descarte incorreto de esgoto na lagoa, transformou-se em uma forte 

agressão ao meio ambiente. Durante as obras, o espelho d’água foi cortada, revirado e 

assoreado.  

A partir de 2012, as denúncias de crimes ambientais na lagoa do Subaé ganham espaço 

cativo na mídia feirense. Diversas empresas passam a aterrar a lagoa para a construção e 

implantação de suas sedes/polos, e também há a retomada da venda de lotes pelo Consórcio 

Morada/Falcão, para além da cota de inundação, que agravaram a degradação da lagoa. Neste 

período, há o registro de assentamentos não autorizados que fomentam ainda mais a ocupação 

da lagoa.  

Apesar das denúncias, a letargia e a conivência dos órgãos públicos de proteção 

ambiental não barraram estes processos, nem muito menos puniram os infratores, abrindo assim 

um precedente para que a ocupação da lagoa continuasse. No mesmo período, a comunidade 

passa a se organizar no sentido de tentar barrar a degradação ambiental na região, embora essa 

organização não seja coesa. 

A aceleração da degradação da lagoa do Subaé a partir de 2014 fica evidente pela 

diminuição significativa do espelho d’água. Aterrada e ocupada, a lagoa do Subaé passa a 

apresentar agora um caráter intermitente, restando apenas uma pequena “poça d’água” 

constante.  

A retração do espelho d’água é evidenciada pelos dados geográficos modelados no 

capítulo 3, que apontam o processo de fragmentação e diminuição do espelho da Subaé. Esses 

dados são confirmados pelas informações advindas da memória dos moradores, que afirmam 

que a água da lagoa era doce, e com o tempo torna-se salobra, fato que reflete o aumento da 

concentração de sais em decorrência da diminuição do volume de água circulando neste corpo 

hídrico.  

Em 2016, a construção da filial do supermercado atacadista, Atacadão, nas margens da 

BR-324, provocou imenso debate na mídia feirense, com denúncias de vereadores, engenheiros 
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e geógrafos sobre o fato dessa obra ter sido liberada dentro de uma porção da lagoa. A pressão 

desses grupos fez com que a obra chegasse a ser embargada, mas a prefeitura acatou um estudo 

realizado pela empresa interessada, afirmando que o local da obra não seria lagoa.  

A partir de 2014, é quando os dados morfométricos apontam a aceleração do processo 

de retração da lagoa, o que mais uma vez é apoiado pelas fontes documentais e orais. Entre 

2017 e 2016, há uma acentuada perda de área na Subaé, justamente no período de aterramento 

para a construção do supermercado Atacadão, suprecitado.  

A construção foi concluída, fomentando a especulação imobiliária da área, o 

asfaltamento de vias que cortam o espalho d’água na lagoa, e a atração de novos moradores. 

Através da análise de dados atravessados pelas diversas fontes neste trabalho, é possível apontar 

que, em certo momento, na disputa pela expansão urbana e detenção do espaço pelo setor 

privado, até a existência da Subaé passou a ser questionada.  

A despeito de toda degradação na lagoa, e de seu quase desaparecimento, a expansão 

urbana e industrial na região é encarada por parte dos moradores, especialmente os do grupo 3, 

como reflexo da chegada do progresso, que finalmente passa a integrar aquela região deslocada 

ao corpo urbano. Desse processo, surge a ironia: a lagoa do Subaé passa a ser referenciada na 

cidade pelo supermercado que a aterrou.  

Pressionado pelas denúncias de crimes ambientais e pelos constantes ataques da mídia, 

a prefeitura municipal anunciou a construção de um parque que deveria demarcar os atuais 

“limites” da lagoa e frear sua ocupação, além de oferecer um espaço de lazer para a população. 

Prometido a décadas, o anuncio do parque criou uma grande expectativa entre os moradores, 

que ansiavam a substituição da lagoa suja, seca e poluída por um belo espelho d’água, parecido 

com o que havia ali no passado. A construção de outros parques do tipo na cidade contribuiu 

para a excitação popular, que via ali uma forma de valorização urbanística da região.  

Cabe aqui ressaltar que este projeto do parque não foi construído em diálogo com a 

comunidade local, e aparece como uma solução do poder público para diminuir a pressão sobre 

as questões ambientais na região. Alguns moradores inclusive expressam sua insatisfação com 

o projeto, já que mais que a lagoa embelezada, desejam o retorno da lagoa que possibilitava a 

consolidação de uma fonte de renda complementar.  

Além das questões supracitadas, a ideia do parque intenta proteger apenas uma pequena 

parte da lagoa, ao mesmo tempo que legitima a ocupação de todo o resto, de forma que nem 

mesmo os limites impostos pelo Código Ambiental do município são observados pelo parque 

ou pelas obras geridas pela prefeitura.  
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Até o final da pesquisa, a execução do parque continuava como promessa e como uma 

pulsante frustação, uma vez que a prefeitura realizou apenas a construção de uma pista de 

cooper e o plantio de algumas mudas na borda da lagoa. Grande parte da pista foi destruída 

pelas chuvas de julho de 2017, ficando inutilizada. Além disso não foi instalada nenhuma 

infraestrutura que possibilitasse a realização de qualquer atividade de lazer na região, como 

iluminação pública, nem anunciada qualquer intervenção no espelho da lagoa.  

Nota-se que os dados obtidos por diferentes metodologias saturam-se e complementam-

se, em especial os marcos temporais do processo de ocupação, apesar de trazer à tona diversas 

vozes e discursos sobre a lagoa do Subaé. 

A história ambiental da lagoa do Subaé pode ser entendida como um processo de 

conversão do rural em urbano a partir da lógica de reorganização capitalista da natureza 

(ARRUDA, 2018). A transformação da lagoa em espaço urbano e industrial revela as 

desigualdades na apropriação da natureza, dos recursos e bens naturais, em especial a água.  

Este trabalho caracterizou as relações entre a comunidade ribeirinha no passado rural, 

marcado pelo uso cotidiano na lagoa para sobrevivência, fonte de água e peixes, enquanto 

espaço de lazer e trabalho. Essas relações foram reconfiguradas a partir da expansão urbano-

industrial em direção à Subaé a partir da década de 1970.  

Esse processo alinha-se ao forte crescimento populacional que a cidade de Feira de 

Santana passou entre as décadas de 1960 e 1990, com a atração de grandes fluxos populacionais, 

fugidos das secas e esperançosos com a oportunidade de absorção no novo mercado de trabalho 

demandado pela criação do Centro Industrial do Subaé, vendido pelas elites locais como 

símbolo do progresso que inevitavelmente chegava a região.  

 A rápida expansão da malha urbana implicou na conversão dessas bordas rurais, antes 

isoladas, em suas dinâmicas próprias, do contexto urbano. Há aqui uma radicalização no 

processo de domesticação da natureza (WOSTER, 2003), com grandes transformações na 

paisagem e no meio natural em um curto espaço de tempo. Pode-se apontar como agentes desse 

processo o Estado, o capital privado e a comunidade.  

Na lagoa do Subaé, a fragmentação é o maior reflexo do avanço da urbanização na área 

que antes era o “espaço natural”. Essa fragmentação começou de forma gradual, com cortes 

para a construção de vias, acelerando-se na mesma medida que aumenta a pressão por moradias 

(a baixo custo) na cidade. Essas obras, geridas e executadas pelo Estado refletem a 

desimportância com que as lagoas são tratadas pelo setor público.  
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A fragmentação por vias aconteceu não apenas na Subaé, mas em diversas outras lagoas 

feirenses, como o Complexo do Prato Raso, a Pindoba, a Grande. Pode-se admitir que a 

condição de maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste foi conquistado pela cidade às 

custas do esquartejamento desses corpos hídricos e do desmantelamento das dinâmicas e 

comunicações entre eles.  

O capital privado é o principal agente nas modificações na lagoa do Subaé, seja pela 

criação de loteamentos, seja pelo aterramento e despejo de resíduos industriais. O aval e/ou 

conivência do setor público, com ausência de fiscalização e implantação de infraestrutura, atuou 

de forma direta e indireta na ocupação e degradação da área.  

 Na ocupação do Subaé, observa-se o uso da população de baixa renda na ocupação de 

áreas ambientais. Longe de ser um processo desordenado, este atende às ordens do capital. As 

classes mais pobres são empurradas para áreas de fragilidade ambiental pela especulação do 

solo urbano e pelo ordenamento urbano que é sobretudo desigual.  

 A degradação ambiental, gerada pela ocupação dessas áreas pelas comunidades 

periférica, é reflexo da incapacidade do Estado de promover saneamento. Assim, pode-se 

entender as comunidades periféricas como primeiro estágio da domesticação da natureza, 

abrindo-a para a introdução da exploração capitalista, que acentua os impactos ambientais, 

impossibilitando a continuidade das relações comunidade-natureza criadas anteriormente. É 

preciso degradar para ocupar.  

 A degradação da lagoa do Subaé está longe de ser um caso isolado. Ela faz parte de um 

processo maior, que abrange diversas lagoas e corpos hídricos da cidade, como nascentes e 

riachos. Entende-se aqui a ocupação e o desaparecimento das lagoas e mananciais feirense 

como um projeto.  

Projeto que, gestado pelos órgãos públicos, reflete as demandas do capital em torno da 

organização e uso do espaço urbano. Além disso, reflete os ideais de modernidade que matizam 

as modificações urbanas em Feira de Santana desde o século XIX, demonstrando a permanência 

dos pressupostos higienistas no planejamento urbano e na mentalidade da sociedade feirense.   

 Essa pesquisa é mais um instrumento da/para comunidade e a toda sociedade feirense, 

é mais uma tentativa de que se olhe com relevância ao patrimônio sociocultural e natural que 

margeia e fornece pano de fundo às vivências, é desejo que este possa ser a pá de terra a menos 

que desencadeie o processo de desaterramento da compreensão, revitalização e valorização 

destes bens finitos assegurados pela natureza.   
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS 
 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA TERRA E 

DO AMBIENTE – PPGM 

 

PESQUISA SOBRE AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO SUBAÉ 
 

Entrevistado: ______________________________________    Idade:__________ 

 

1. A quanto tempo você mora neste bairro?  

2. Quando você começou a morar neste bairro, existiam muitas casas? Quantas? 

3. Existiam muitos loteamentos na região? Você se lembra o nome deles ou quando 

surgiram? 

4. Como era Lagoa do Subaé? Ela ficava cheia o ano inteiro ou apenas nos períodos 

chuvosos? As águas eram rasas ou profundas? Eram boas para o consumo ou salobras? 

5. Na sua opinião, a lagoa aumentou ou diminuiu seu tamanho com o passar do tempo? 

Porque você acha que isso aconteceu? 

6. Havia muita vegetação em volta da lagoa? Árvores? Que tipo de plantas você se lembra? 

Existia taboa na lagoa ou no seu entorno? 

7. Existiam muitos animais vivendo na região? De quais você se lembra?  

8. Quais eram as aves que existiam nessa região? 

9. As pessoas costumavam pescar na Lagoa do Subaé? Quando? Se sim, porque e quando 

essa atividade foi interrompida? 

10. Que tipo de peixes eram encontrados no Subaé? Havia abundancia de peixes no 

passado?  

11. Você saberia dizer se ainda existem peixes no Subaé? 

12. Quais eram as atividades que as pessoas que viviam aqui faziam para sobreviver? 

13. As pessoas costumavam trabalhar na lagoa, com lavagem de roupa, pesca, olaria, por 

exemplo? 

14. As pessoas utilizavam a lagoa para lazer? De que maneira? 

15. Existiam roças ou plantações? Se sim, o que era plantado? As pessoas plantavam para 

subsistência ou para comercialização? 

16. As pessoas criavam animais? Quais? am criados soltos? 

17. A partir de quando começou a haver serviço de luz elétrica, água encanada e esgoto no 

bairro? 
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18. Existem muitos poços na região? Eles eram muito usados no passado? E atualmente? 

19. No passado, como os moradores descartavam o lixo? Como isso é feito hoje? 

20. Existem muitas empresas/fábricas na região? Elas são recentes? Você se lembra quando 

elas foram instaladas?  

21. No passado, a lagoa era importante para os moradores? De que maneira? 

22. Hoje, você considera a lagoa do Subaé importante para você? Para o bairro? De que 

maneira? 

23. Na sua opinião, a lagoa traz algum benefício ou prejuízo para você, e para o bairro? 

24. O que você aponta como maiores causas de degradação na Lagoa do Subaé? 

25. Acontecem problemas nas casas, como rachaduras, nos períodos chuvosos? 

26. Existe ou existia alguma associação de moradores no bairro?  

27. Existiram campanhas de preservação da Lagoa do Subaé no bairro? Você participou de 

alguma delas? Quais eram as principais ações dessas campanhas? 

28. Você conhece o projeto de requalificação da Lagoa do Subaé proposto pela prefeitura? 

29. Você acha que esse projeto vai ser bom para a lagoa? E para a comunidade? 

30. Existem áreas de lazer como praças, parques no bairro? Eles estão em bom estado de 

conservação? 

31. Como você avalia a expansão imobiliária no bairro? Você tem intenção de se mudar? 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Eu, Natane Brito Araujo, mestranda do curso de pós-graduação em Modelagem em Ciências da 

Terra e do Ambiente - PPGM da Universidade Estadual de Feira de Santana, convido você a 

participar de nossa pesquisa intitulada “História Ambiental da Lagoa do Subaé, Feira de 

Santana - Ba (1960-2017)”, sob a orientação da Professora Marjorie Cseko Nolasco do 

Departamento de Ciências Exatas (DEXA) e do Programa de Pós-Graduação em Modelagem 

em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM-UEFS). O objetivo do estudo é historicizar o 

processo de ocupação e degradação da Lagoa do Subaé, entre o período de 1960 e 2017, sendo 

que esse trabalho pode ajudar na preservação dos rios e lagoas que são importantes para a 

história da cidade e para as comunidades que vivem em seu entorno.  Caso aceite participar, 

você responderá a uma entrevista em local e horário de sua escolha, respeitando a sua 

privacidade, sendo que caso opte pelo anonimato em nenhum momento seu nome aparecerá, 

garantindo o sigilo das informações prestadas. A entrevista será gravada com a sua permissão, 

sendo que você poderá ouvir ou ter acesso à transcrição da entrevista, podendo desistir de 

responder as perguntas a qualquer momento e consertar ou retirar o que falou sem que isso 

cause prejuízo ou problema para você. Este estudo visa dá voz à comunidade em relação aos 

conflitos ambientais na Lagoa do Subaé, favorecendo um melhor entendimento da poluição na 

Bacia do Subaé e auxiliando ações de educação ambiental na região. A pesquisa não causará 

nenhum problema para a sua saúde, mas caso sinta algum desconforto por causa de emoções 

relacionadas à sua experiência os dados relatados. Em caso de risco jurídico relacionado as 

informações relatadas, daremos apoio necessário deixando você à vontade para parar a 

entrevista, se sentir necessidade. Essa pesquisa não acarretará nenhuma despesa a você, as 

pesquisadoras responsáveis juntamente com a UEFS prestarão todo o suporte necessário a 

eventuais danos decorrentes da pesquisa. A transcrição das falas será guardada no Núcleo 

Laboratório de Estudos Ambientais (LEA) do PPGM-UEFS na UEFS por cinco anos, após esse 

tempo o material será destruído. A nossa conversa será utilizada apenas nessa pesquisa, e ao 

terminarmos gostaríamos de apresentar os resultados em reuniões com vocês e em congressos, 

caso você permita. No momento em que houver necessidade de esclarecimento de qualquer 

dúvida sobre sua participação na pesquisa, você pode entrar em contato com as pesquisadoras 

através do telefone, (75)3161-8371 Laboratório de Estudos Ambientais (LEA) do PPGM-

UEFS, Campus Universitário em Feira de Santana - BA Km-03, BR-116. Em caso de dúvidas 

sobre a pesquisa do ponto de vista ético, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa CEP/UEFS (75 3161-8067 ou e-mail: cep@uefs.br), o CEP é o órgão responsável 

por acompanhar e avaliar os projetos de pesquisa desenvolvidos na instituição, a fim de haja 

uma efetiva proteção dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Se estiver de acordo com a 

participação na pesquisa, o(a) senhor(a) deverá assinar este termo de consentimento em duas 

vias, ficando uma contigo e a outra comigo . Agradecemos à colaboração. 

Feira de Santana, ___de___________de 2018. 
_______________________________                                                                                                                         

      Natane Brito Araujo 

 ( Pesquisador responsável)   
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ANEXO 

 

PARECER DO CEP/UEFS 
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