Secretaria do Meio Ambiente - Governo da Bahia -

Governo garante R$ 1.5 milhão para a revitalização do Rio Utinga
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O Rio Utinga tem cerca de 70 km de extensão e passa pelas cidades de Utinga, Wagner, Lajedinho,
Lençóis e Andaraí.

O governador Rui Costa anunciou o investimento de R$ 1,5 milhão para a revitalização do Rio
Utinga, em viagem que fez, nesta sexta-feira, 09, ao município de Utinga, na região da Chapada
Diamantina. Na ocasião, o gestor também inaugurou a recuperação da barragem Cabaceira do Rio
e assinou ordem de serviço para a ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade.
“Anunciei hoje a conclusão da licitação, com aplicação de investimento de R$ 1,5 milhão, para as
ações de enfrentamento à crise hídrica que afeta a sub-bacia do rio Utinga. As ações de
revitalização garantem fazer cobertura vegetal, recuperar matas, produzir mudas, além de garantir
educação ambiental para os produtores”, afirmou o governador.
Ao todo, o objeto da licitação garante a restauração de 110 hectares, em pequenas propriedades da
agricultura familiar e assentamentos de reforma agrária e comunidades tradicionais, e beneficiará os
municípios de Bonito, Wagner, Utinga, Lajedinho, Rui Barbosa, Lençóis, Iraquara, Andaraí e Nova
Redenção, prioritariamente em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e áreas destinadas a
Reserva Legal, identificadas como propícias e estratégicas.
O anúncio inclui ainda a construção de dois viveiros de produção de mudas, devendo ser
implantado no Assentamento São Sebastião de Utinga, com capacidade mínima de 40 mil mudas
anuais. Também integram as metas: capacitação de 90 pessoas em construção de viveiros
comunitários e gestão de viveiros, participação popular dos beneficiários em todas as etapas do
projeto e difusão da tecnologia de restauração.
De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema), o projeto de Revitalização da sub bacia foi dialogado com lideranças
locais, indígenas e quilombolas, prefeituras e secretarias do Estado, para desenvolver ações
conjuntas em prol do Rio Utinga. Para o Cacique Juvenal Payayá, que vive com sua comunidade na
área da nascente da bacia, “os investimentos para a melhoria do rio estão sendo positivos, porque o
governo está escutando as comunidades da região”, comentou.
O Rio Utinga tem cerca de 70 km de extensão e passa pelos municípios de Utinga, Wagner,
Lajedinho, Lençóis e Andaraí. Sua nascente fica localizada na comunidade Cabeceira do Rio, dos
indígenas da etnia Payayá, onde se forma uma grande represa.
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