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RESUMO

Salvador a partir da década de 70 exibe um caráter urbano e industrial seja pela
implantação do Centro Industrial de Aratu, pelo Polo Petroquímico de Camaçari como
por uma radical transformação urbanística caracterizada pelo sistema viário e pela
modificação do uso e ocupação do solo.

Entretanto, a política de Limpeza Urbana se resumia aos serviços de coleta, varrição e
disposição inadequada do lixo em um "grotão" situado em Canabrava, bairro distante
com baixa densidade demográfica e desprovido de urbanização. Esta área utilizada por
mais de 20 anos veio a poluir o solo, as águas superficiais e subterrâneas além de
concentrar um população de catadores - adultos e crianças que sobreviviam desta
atividade.

Em 1997, a Prefeitura decidiu intervir de forma enérgica e eficiente através do
Programa Sócio Ambiental que se apoia em três prjetos básicos integrados:

• Saneamento da área que visa a recuperação físico - ambiental com proposta de
utilização do espaço para fins recreacionais e de lazer;

• Inserção dos Catadores ao Mercado Produtivo objetiva dar ocupação e renda aos
Badameiros proporcionando dignidade e promoção social e humana;

• Projeto Criança Canabrava que visa reintegrar as crianças à sociedade fortalecendo a
cidadania e o sentimento de auto estima.
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