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RESUMO  
 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a responsabilidade da gestão pública no 
processo de ocupação e degradação da Lagoa do Prato Raso, no município de Feira de 
Santana – BA, a fim de identificar os impactos ambientais provocados pelo acelerado 
processo de urbanização, passando por profundas transformações, que determinaram 
mudanças na organização sócio-espacial. A Lagoa do Prato Raso foi escolhida como objeto 
de estudo pelo fato da mesma se encontrar numa área central da cidade, sendo de considerável 
importância na dinâmica ambiental e urbana do município e também por ser um retrato fiel do 
descaso da gestão pública referente ao planejamento das políticas públicas do município, o 
que se refere na inexistência de medidas sérias e eficazes contra a degradação desse bem 
natural. Procura-se verificar o cumprimento das propostas, projetos e leis nos âmbitos 
municipal, estadual e federal referentes a conservação, manutenção e revitalização dos 
mananciais hídricos do município. Com isto, a população convive com a inexistência de 
saneamento básico, poluição, inundações, que causam bastantes transtornos para aqueles que 
vivem em seu entorno.  
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URBAN PLANNING: AN ANALYSIS ON THE LAGOA DO 
PRATO RASO, FEIRA DE SANTANA - BAHIA 

 
ABSTRACT 
 

This study aims to assess the liability of public management in the process of 
occupation and degradation Lagoon Dinner Plate, in Feira de Santana - BA in order to 
identify the environmental impacts caused by the accelerated urbanization process, 
undergoing profound transformations, which led to changes in the socio-spatial organization. 
The Lagoon Dinner Plate was chosen as an object of study by the fact that it is in a central 
area of the city, being of considerable importance in environmental dynamics and urban and 
also for being a faithful portrait of the neglect of public management for the planning of 
public policy of the municipality, which refers to the absence of serious and effective 
measures against degradation of this natural asset. Wanted verify compliance of tenders, 
projects and laws at the municipal, state and federal regarding preservation, maintenance and 
revitalization of the city water sources. With that, the population coexists with the lack of 
sanitation, pollution, flooding, causing enough trouble to those who live around it. 
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INTRODUÇÃO 
 

A água é essencial para a vida humana, sendo um dos principais componentes para 
obtenção e manutenção da saúde. Relatos históricos documentam que a ocupação humana em 
determinadas áreas tem nos recursos naturais fator de elevada importância para fixar moradia. 

Devido às feições geomorfológicas e geológicas de seu terreno, Feira de Santana, 
segundo maior município em população do estado da Bahia e uma das maiores do nordeste 
brasileiro com quase 600.000 habitantes possui um número significativo de nascentes, rios, 
lagos e lagoas - IBGE (2010). 

Entre as principais lagoas do município, temos a Lagoa do Prato Raso. O objetivo 
principal desse estudo é investigar e avaliar a responsabilidade da gestão pública no processo 
de ocupação e degradação da Lagoa do Prato Raso, no município de Feira de Santana – BA, a 
fim de identificar os impactos ambientais provocados pelo acelerado processo de urbanização, 
passando por profundas transformações, que determinaram mudanças na organização sócio-
espacial. 

O referido corpo hídrico foi por muito tempo utilizado como reserva de água doce para 
a dessedentação de animais, uso doméstico como cozimento dos alimentos e para o lazer. 
Contudo, nos dias atuais, a lagoa é bastante diferente do que foi no passado devido às 
intervenções humanas como construções residenciais e comerciais, aterramento e despejo de 
efluentes poluidores dos esgotos urbanos. 

Esse descaso leva a população ribeirinha a viver em condições, muitas vezes, sub-
humana, convivendo com diversos tipos de transtornos e problemas, como inundações, mau 
cheiro e disseminação de doenças. 

Para alcançar o objetivo elencado, será realizado um estudo de caso de natureza 
descritiva de análise documental e para um enriquecimento maior do trabalho irá ser realizado 
um registro fotográfico, além da utilização de importantes gravuras disponíveis em outras 
obras.  

A relevância da Lagoa do Prato Raso é inestimável para a localidade pelo fato da 
mesma se encontrar numa área central da cidade, portanto de considerável importância na 
dinâmica ambiental e urbana do município. Portanto, o estudo visa provocar uma discussão 
acadêmica e política sobre a problemática ambiental e social que cerca essa lagoa. 
 
1. PLANEJAMENTO URBANO  
 

A vida urbana está passando por diversas transformações, com mudanças no modo de 
organização e do uso e ocupação do solo urbano e para isso é necessário uma nova postura de 
enfrentamento dos problemas advindos crescimento desordenado das cidades. 

A luta por uma nova visão das cidades e de planejamento vem de muitos anos. Em 
1988, a Constituição do Brasil estabeleceu uma nova política urbana para o país, mas só 
depois de 13 anos, em 2001, os instrumentos para implementar essa política foram 
regulamentados com a aprovação do projeto de lei chamado de Estatuto da Cidade. 

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) regulamenta as normas do capítulo de política 
urbana, da Constituição Federal de 1988, possibilitando ao poder público, principalmente os 
municípios, aplicar os instrumentos de política urbana que permitam o enfrentamento das 
questões urbanas, sociais e ambientais que afetam diretamente a qualidade de vida dos 
cidadãos brasileiros que moram nas cidades, de modo que seja possível construirmos cidades 
socialmente mais justas, democráticas e ambientalmente equilibradas. 



Até a promulgação da Constituição de 1988, a divisão político-administrativa chamada 
município não era expressamente mencionada como parte integrante da Federação, embora 
para muitos fosse de entendimento que a Federação Brasileira também compreendia os 
Municípios (constantemente entendidos como a célula-básica do país). Aquela Constituição 
esclarece definitivamente essa questão, inserindo, expressamente no seu artigo primeiro e 
também no artigo 18, o Município como ente federativo. 

O primeiro ponto de garantia da autonomia municipal está no art. 29: o Município 
reger-se-á por Lei Orgânica própria, ditada pela Câmara Municipal, que a promulgará. 
Rompeu-se, assim, a costumeira interferência do legislador ordinário estadual em assuntos de 
organização específica do Município. 

Em termos práticos, esse fato teve a importância de aumentar a autodeterminação 
municipal, garantindo-lhe independência administrativa, legislativa e financeira em relação a 
qualquer autoridade estadual ou federal no desempenho de suas atribuições exclusivas. Dessa 
forma, o Governo Municipal sobe de hierarquia e status na Federação, não sendo mais 
subordinado, e colocando-se na mesma categoria dos outros dois entes federativos. Sua 
vontade legislativa deve prevalecer sobre o Poder Legislativo Estadual e Federal - inclusive 
sobre a Constituição Estadual - em caso de conflito ou diferença legal. 

Ocorre, assim, uma mudança na forma de se considerar a propriedade, quebrando o 
paradigma de compreensão e interpretação individualista e absolutista, e substituindo-o pelo 
princípio do bem coletivo. Entre outros importantes temas ligados a regras de ordenação do 
solo dos municípios, encontra-se a obrigatoriedade de criar e desenvolver um Plano Diretor 
para cada ente federativo brasileiro acima de 20 mil habitantes, assim como as cidades com 
menos de 20 mil habitantes, mas que façam parte de regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, às áreas de especial interesse turístico ou integram regiões com importância 
econômica e ambiental. 

Nesse contexto, observa-se que o planejamento urbano está sendo mudado em virtude 
do esforço da sociedade, dos municípios, dos governos estaduais e de setores profissionais, 
bem como as organizações e os movimentos populares.  

O planejamento necessita ser referenciado por uma reflexão prévia sobre os 
desdobramentos do quadro atual. O planejamento é a preparação para a gestão futura, 
buscando-se evitar ou minimizar problemas e ampliar margens de manobra; e a gestão é a 
efetivação, ao menos em parte das condições que o planejamento feito no passado ajudou a 
construir. O planejamento urbano é um campo que congrega os mais diferentes profissionais. 
 
2. FEIRA DE SANTANA E A LAGOA DO PRATO RASO 
 

Feira de Santana nas décadas de 1970 e 1980 experimentou um acelerado aumento 
populacional por conta do crescimento da indústria, comércio e serviços. Essas décadas foram 
marcadas pelas consequências do Plano de Desenvolvimento Local Integrado - PDLI (1969), 
que visava atender a uma demanda criada pelo surto industrial da época, mas não foram 
implementadas grandes mudanças e estrutura urbana na cidade, somando-se apenas algumas 
ações pontuais para atendimento de emergência. No entanto, a implantação do Centro 
Industrial do Subaé - CIS, pela Lei Municipal de n.º 690 de 14 de dezembro de 1970, teve 
total apoio da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, do Banco do 
Nordeste do Brasil - BNB e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.  

Em relação ao espaço urbano, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU 
(2000) mostra que a demanda habitacional provocada pelo crescimento do comércio, da 



indústria e serviços de apoio às atividades de transporte, faz com a que população pressione 
os limites fixados na fronteira urbana, que em 1980 já extrapolavam a Av. Anel de Contorno. 
Decorrentes a estes fatores de crescimento, as ações de planejamento urbano não 
acompanharam no mesmo ritmo a sua rápida expansão, com isto o meio ambiente passa a ser 
um dos mais atingidos, principalmente no que se trata das lagoas do município. 

Na década de 1980 foi criado pela Prefeitura Municipal o PLANOLAR cujo objetivo 
era implementação do núcleo habitacional popular no Loteamento Jardim do Recreio, vizinho 
ao Condomínio José Falcão da Silva, com a distribuição de lotes e/ou material de construção, 
impulsionando, ainda mais, o processo de ocupação da área. Logo após, foram feitas invasões 
pela população de diversas classes sociais, tornando a ocupação nessa região desordenada e 
com forte adensamento. 

Conforme mostra o Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais - 
PEMAS (2001), a situação habitacional do município pode ser considerada grave, tanto pela 
quantidade de habitações que localizam-se em ocupações subnormais, quanto pelas 
implicações ambientais dessas ocupações desordenadas, visto que, grande parte dessa 
população vivem em áreas de preservação ambiental ou de mananciais hídricos. 
  
2.1. A Lagoa do Prato Raso 
 

A Lagoa do Prato Raso está localizada no bairro da Queimadinha, ao norte de Feira de 
Santana, dentro do Anel de Contorno, com fácil acesso pela Av. José Falcão da Silva (figura 
1) que é uma das principais vias de circulação da cidade PMFS (2002). 

A ocupação da área próxima a lagoa iniciou-se na década de 1940. De acordo com 
depoimento de Joabe Cerqueira (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE FEIRA DE 
SANTANA) as primeiras ocupações na Lagoa do Prato Raso surgiram a partir de um 
loteamento clandestino. Este que era dono das terras nas proximidades da lagoa (que acabava 
englobando, também, o manancial) começou a lotear suas terras para famílias humildes, 
emitindo, apenas, recibos que comprovassem a comercialização dos lotes, Santana (2009). É a 
partir disto, que nascem as primeiras habitações na região. Além disso, é notório destacar que 
a década de 1950 foi marcada pela chegada de água encanada na cidade. 

Na década de 1970 e 1980, determinados órgãos agiram em Feira de Santana com o 
alvo de atender o grande contingente populacional, dentre estes se sobressaem o INOCOOP - 
Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais, (que hoje se encontra inativo em Feira 
de Santana), e outros órgãos como Agentes financeiros a exemplo da Associação de 
Empréstimo da Bahia - ASPEB (inativo), Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de 
Habitação - BNH. Estes órgãos foram responsáveis pela construção dos conjuntos: Centenário 
(1972), Milton Gomes (1977) e José Falcão da Silva (1982). A edificação desses conjuntos foi 
um grande impacto para a Lagoa do Prato Raso, pois parte do recurso hídrico foi aterrado para 
a construção dos conjuntos José Falcão da Silva e Milton Gomes e os três conjuntos não 
dispunham de esgotamento sanitário e acabavam lançando seus dejetos na lagoa 
clandestinamente. Já o Condomínio Residencial José Falcão da Silva, apesar de possuir uma 
pequena estação de tratamento de esgoto lançava, também, seus dejetos sobre a Lagoa do 
Prato Raso, MOTA et. al (2007).  

Já em 1986, foi construída a Av. José Falcão da Silva, essa obra teve um forte impacto 
sobre a Lagoa do Prato Raso, pois a via foi feita em parte do território da lagoa do Prato Raso, 
dividindo o corpo hídrico em duas partes: Lagoa do Geladinho e Lagoa do Prato Raso (figura  
02).  



Pode-se constatar, também, a ausência de saneamento básico nas ocupações subnormais 
da Lagoa do Prato Raso, situado no Bairro da Queimadinha, onde dejetos são lançados 
diariamente nas ruas, fazendo um pequeno percurso até chegarem a lagoa, as inundações 
ocorridas e lixo depositado. 

Diante de todos esses impactos ambientais, é interessante pontuar a “resposta” da 
lagoa diante da degradação:  
 

A relação homem-meio é aqui muito interessante, visto que os 
moradores mais recentes estão invadindo a área de influência da 
lagoa, formando assim uma disputa pelo espaço, disputa esta entre o 
homem e a lagoa. O homem, por sua vez, tenta aterrá-la durante o 
período de estiagem, mas a mesma ‘insiste’ em voltar para sua área de 
origem no período de chuvas, Santo (1995).  

 
Sobretudo, é nítido observar que houve uma intensa ação antrópica sobre a lagoa 

nessas últimas décadas, fruto da ação de diversos atores sociais, que modificaram de forma 
marcante a estrutura natural da lagoa.  
 

 
 

Figura 01 - Av. José Falcão da Silva, Feira de Santana, Cunha (2013). 
 

 
 

Figura 02 - Domicílio sendo “invadido” pelas águas da Lagoa do Prato Raso, Feira de 
Santana, Cunha (2013). 



3. A ATUAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E A LAGOA DO PRATO RASO 
 

Existe um conjunto de normas legais que preveem formas de proteção as lagoas, mas 
nem sempre essas regras são cumpridas, tanto pelo poder executivo, como também pela 
população. Tal quadro não é diferente no objeto de estudo do trabalho, a Lagoa do Prato Raso.  

Como por exemplo, o novo Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651/12 no Capítulo II da 
Seção I estabelece uma faixa de ocupação mínima de trinta metros de largura no entorno dos 
lagos e lagoas naturais que deveria ser preservada com o propósito de preservar a qualidade 
da água, mas na Lagoa do Prato Raso é possível ver vários conjuntos habitacionais e 
residências sobre a área de influência da lagoa e até na área do próprio manancial. E o poder 
público, além da insuficiente ou inexistente fiscalização referente a ocupação da área ao 
entorno da lagoa, é também um dos principais agentes modificadores da paisagem, quando 
por exemplo, constrói e depois duplica a Av. José Falcão da Silva, dividindo a Lagoa do Prato 
Raso em duas partes.  

O descaso do poder público também é perceptível quando a questão é o saneamento 
básico, pois a Lagoa do Prato Raso é receptora de esgotos domésticos lançados, sem nenhum 
tratamento.  

É importante retratar o desrespeito às leis criadas para assegurar a proteção 
ambiental, e constatar-se que o município mesmo possuindo um Código do Meio Ambiente, 
que dentre várias atribuições, fornece embasamento jurídico para a proteção dos mananciais 
hídricos, em especial as lagoas e nascentes, não está sendo aplicado pelo Poder Público, muito 
menos, fiscalizado essas ocupações irregulares que ocorrem na Lagoa do Prato Raso, fazendo 
com que a dinâmica das lagoas existentes no município de Feira de Santana sejam alteradas. 

Essa intensa ação antrópica, descumpre assim os preceitos elencados pelo Código do 
Meio Ambiente do município de Feira de Santana:  

 
O solo somente poderá ser utilizado para destino final de 

resíduos de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de 
forma adequada, estabelecida em projetos específicos de transporte e 
destino final, ficando vedada a simples descarga ou depósito. (Lei 
complementar no 1.612/92, Capítulo V, Seção II, Artigo 80).  

 
Ainda constata-se que os programas habitacionais do município não tem sido 

satisfatórios, pois famílias de baixa renda continuam residindo em áreas ambientalmente 
frágeis, principalmente, no entorno e até mesmo nas lagoas do município, como acontece com 
a Lagoa do Prato Raso, infringindo as leis ambientais existentes. Essas famílias que ocupam a 
lagoa são também agentes causadores da degradação nestes ambientes, pois as mesmas não 
dispõem de saneamento básico, sobretudo de esgotamento sanitário, despejando seus dejetos 
líquidos e sólidos na própria lagoa, comprometendo, assim, a qualidade da água e, grande 
parte dos moradores dessa área, apresentam condições sócio-econômicas inadequadas para 
uma boa qualidade de vida, Santana, 2009 apud Santo (1995). 

A partir disto, pode-se observar, que esta situação contrapõe o que trata o Estatuto das 
Cidades, em seu art. 2º da Política Urbana, que estabelece a “garantia do direito das cidades 
sustentáveis”, abrangendo neste conceito, “o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações” (art. 2º, EC). 



A ação do poder público é tímida referente a Lagoa do Prato Raso, a única ação efetiva 
foi realizada as margens da Lagoa do Geladinho, manancial que fazia parte da Lagoa do Prato 
Raso, antes da criação da Av. José Falcão. Em 2009, foi criado o Parque da Lagoa Radialista 
Erivaldo Cerqueira, mas alguns anos após a criação do parque é notório o descaso do poder 
público municipal em relação ao corpo hídrico, pois o local além de não ter segurança 
suficiente para cobrir toda área do parque, trazendo assim insegurança aos frequentadores do 
local, os seus equipamentos encontram-se enferrujados e é visível observar que o mato ocupa 
boa parte do parque não cumprindo seu objetivo o que seria uma área de lazer para a 
população local. 

Diante disto, Vargas (2008) chama a atenção de que as políticas públicas voltadas para 
saúde, educação e moradia não conseguiram atingir toda a população, pois problemas 
presentes nos centros das grandes cidades também se apresentam em Feira de Santana. As 
agressões ao meio ambiente, especialmente no que diz respeito às lagoas do município, pela 
canalização e contaminação das águas, pela inexistência do saneamento que minimize esses 
fatores e pelo aterramento para construção de moradias irregulares, quando estas não são 
promovidas pelo poder público. Outros problemas sociais afligem a população, pois existe 
ainda um elevado número de pessoas que chegam à cidade diariamente, em busca de 
oportunidade de emprego e moradia. Isto faz com que este segmento da população engorde o 
mercado informal ou permaneçam à margem de qualquer atividade econômica, instalando-se 
em áreas próximas ao centro urbano, às margens das lagoas, em áreas destinadas por lei, à 
proteção do ambiente. Essas ocupações fazem com as lagoas, principalmente a Lagoa do 
Prato Raso, por situar-se próxima ao centro da cidade, fiquem iminentes a risco de extinção. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O crescimento desordenado de Feira de Santana atrelado a falta de políticas públicas 
voltados ao planejamento urbano, nas últimas décadas, tem sido o responsável pelo aumento 
da pressão das atividades antrópicas sobre os recursos naturais.  

Nota-se que a degradação da Lagoa do Prato Raso é o resultado do processo de 
produção do espaço, produção esta que não objetiva a melhoria da qualidade de vida da 
cidade e sim o “progresso urbano” visando atender aos anseios meramente capitalistas. Neste 
contexto estão inseridas as produções dos elementos da cidade a exemplo das habitações, 
mercadoria de grande valor para o capital imobiliário e outros empreendimentos comerciais, 
MOTA et al. (2007).  

Observou-se que a população existente no entorno da Lagoa do Prato Raso, contribui 
para que o ecossistema aquático se transforme em corredores de esgotos a céu aberto, locais 
de despejo de resíduos sólidos, com um enorme potencial de veiculação de inúmeras 
endemias, que assolam até, mesmo, esta população. 

Muitos destes fatores fazem com que a destruição ambiental cresça de forma 
desenfreada; pela ausência da consciência ambiental da população, que ainda é muito 
limitada; pela legislação ambiental que não é respeitada e muito menos fiscalizada pelo Poder 
Público; pela mínima efetividade de medidas mitigadoras nas questões de degradação 
ambiental. 

Contudo, a intervenção estatal é fundamental para viabilizar a equidade social. São 
necessárias a fiscalização e à efetivação de políticas ambientais eficazes, de forma que 
possam solucionar os problemas relacionados ao solo urbano e o desequilíbrio ambiental, 
como também a promoção da educação e conscientização ambiental.  
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