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Resumen – Este trabajo tiene como objetivo analisar la degradación  ambiental en el 

manglar del río Passa Vaca ocasionado por la expansión urbana de la ciudad de 

Salvador, en virtud de la importancia de ese ecosistema para el desarollo y la 

manutención de la vida en la costa atlantica de esa ciudad. Entre los principales 

agentes contaminadores, fueron identificados la presencia de contaminantes diversos,   

los cortes y terraplenes de areas del manglar, y la polución provocada por los desechos 

de la alcantarilla y de los detritos que son traedos por el mar. Esa desagregación en la 

APP (Area de Proteción Permanente) del manglar del río Passa Vaca parece ser 

inadvertida por los órganos responsables por la sustentabilidad y la administración del 

medio ambiente. 

Palabras llaves:  Manglar, Impactos ambientales y Expansión urbana. 



 

Abstract- The main purpose of this paper is to analyze the Rio Passa Vaca swampy 

environmental degradation resulting from urban expansion at the city of Salvador, 

Bahia. Looking for the real importance of this ecosystem to the development and life 

preservation on the atlantics offshore of the city. Among those polluters agents that are 

active, were identified the presence of pollutants, like the cut and land covering in 

swampy areas and the pollution produced by garbage drain and the residue brought up 

from the sea. This degradation at the Rio Passa Vaca swampy PPA (Permanent 

Protection Area) seems to be unknown by the organization which are responsible for 

the environmental support and administration. 

Key-words: Swampy, environmental impacts and urban expansion. 

 

Resumo - O presente trabalho tem como objetivo analisar a degradação ambiental no 

manguezal do Rio Passa Vaca decorrente da expansão urbana da cidade de Salvador., 

Devido a importância desse ecossistema para o desenvolvimento e a manutenção de 

vida na orla atlântica desta cidade. Dentre os principais agentes poluidores foram 

identificados à presença de poluentes, o corte e o aterro de áreas do manguezal e à 

poluição provocada pelo lixo dos esgotos e os resíduos trazidos pelo mar. Esta 

degradação na APP (Área de Proteção Permanente) do manguezal do Rio Passa Vaca 

parece ser despercebida pelos órgãos responsáveis pela sustentabilidade e a 

administração do meio ambiente.  

Palavras-chave: Manguezal, Impactos ambientais e Expansão urbana. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Um dos indicadores ecológicos mais significativos na zona costeira do município de 

Salvador, o manguezal (fig. 1), vem sofrendo impactos ambientais, devido à construção 

de grandes empreendimentos e de novas e grandes avenidas, promovendo assim, a 

expansão do espaço urbano de forma acelerada a partir de 1970. 

 

 

 



Figura 1 

Os impactos ambientais intensos e diversificados na APP (Área de Proteção 

Permanente) do rio Passa Vaca localizado na Bacia Hidrográfica de Jaguaribe, são 

decorrentes da falta de controle por parte dos órgãos ambientais e do grande 

crescimento urbano nas últimas décadas, sendo estes os principais responsáveis pelas 

modificações das condições ambientais que não são propícias às condições de vida 

tanto do homem quanto dos outros seres que do mangue necessitam para dar 

continuidade as suas espécies. 

O presente trabalho consiste na identificação dos impactos ambientais na área, tais 

como: lançamento de esgotos domésticos, desmatamento e aterros, contaminação da 

água, resíduos sólidos, dentre outras agressões, as quais ameaçam a sobrevivência 

dos manguezais.  

 



A expectativa do trabalho é contribuir para a minimização dos impactos ambientais, 

assim como a preservação desse remanescente ecossistema que é fundamental para 

o desenvolvimento e a manutenção da vida na orla atlântica de Salvador.   

 
2. METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho seguiu os moldes de uma 

pesquisa experimental, levando em consideração o rigor científico, uma vez que se 

trata de estudo acadêmico, desenvolvido por bacharelandos do curso de Geografia da 

Universidade Católica do Salvador, Estado da Bahia, Brasil. 

 

A pesquisa obedeceu as seguintes etapas:  a) levantamento bibliográfico amplo, 

envolvendo o máximo das informações existentes, englobando publicações técnicas e 

científicos, mapas, fotografias aéreas, etc; b) pesquisa de campo; c) levantamento 

fotográfico; d) e por fim elaboração de mapas temáticos, etapa ainda em execução, 

razão pela qual não são aqui apresentados. 

 

3. ÁREA DE ESTUDO - O MANGUEZAL DO RIO PASSA VACA 
 
As diferentes formas de produção e 

organização do espaço em Salvador, 

capital do Estado da Bahia identificam os 

principais problemas ambientais na cidade 

em função das especificidades do sítio 

urbano. A expansão acelerada do espaço 

urbano da cidade de Salvador ocorreu a 

partir de 1968. No início da década de 70, a 

cidade ocupava o equivalente a 30% do 

território do município (SEPLAN – 

Secretaria de Planejamento e Meio Urbano – 

2003). Com a implantação dos parques industriais e a construção de grandes avenidas 

a malha urbana sofreu mais que uma triplicação. 
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O processo histórico de ocupação do solo em Salvador, resultou em vários impactos 

ambientais, entre eles a redução de diversas áreas de manguezais. O manguezal do 

rio Passa Vaca – objeto deste estudo -, situado em uma zona estuarina na bacia do rio 

Jaguaripe, na orla atlântica de Salvador, foi um dos ecossistemas afetado pelo 

processo da expansão urbana. A intensidade deste crescimento promoveu a 

descentralização das atividades e predominância dos processos informais de criação 

do espaço urbano e vem ocasionando um desequilíbrio ecológico e descontinuidades 

na reprodução de várias espécies marinhas do manguezal. 

 

São perceptíveis os impactos ambientais na área de estudo, muito embora, a área 

analisada seja uma APP (Área de Proteção Ambiental) – de acordo com o Código 

Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de novembro de 1965) que definiu as Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e reconhecem as florestas e as demais formas de 

vegetação brasileiras como bens de interesse comum a todos os habitantes do país, 

impondo limites ao direito de propriedade.  

 

Segundo os dados obtidos na Prefeitura Municipal de Salvador, através do 

levantamento realizado pela SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Meio Urbano 

(opcit Caetano, 2003, 19), “da área original - do manguezal do rio Passa Vaca - de 

mais de 50 mil metros quadrados mantidos até quase o final dos anos 1980 restam 

atualmente, em torno de 14 mil metros quadrados”.  

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO  DO  PROBLEMA 

 

Ao longo da década de 90, a expansão urbana atrelada a especulação imobiliária 

somada à implantação de grandes e diversos empreendimentos inclusive a construção 

de condomínios de classe média alta (foto 01), bem como a duplicação da pista da Orla 

Marítima de Salvador, fez com que ocorresse um avanço sobre o manguezal na região 

estuarina do rio Passa Vaca. (foto 02). Estes foram os fatores que mais contribuíram 

com os processos impactantes na área de estudo, no entanto o desmatamento de 
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matas ciliares, a poluição das águas do rio Passa Vaca (foto 03), inundações da área e 

o aterro do manguezal, também contribuíram para o agravamento do problema. O 

manguezal é considerado por vários autores como um dos indicadores ecológicos mais 

significativos na zona costeira. O seu papel de proteger a costa, de conter sedimentos 

oriundos das bacias hidrográficas e de ser habitat de inúmeras espécies biológicas o 

caracteriza como um verdadeiro berçário do mar, conforme (cetesb, 1985, opcit  

AFONSO, 1999a, 111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O manguezal, sistema que funciona como elo entre mar e terra, atua como 

fixador de sedimentos, como filtro biológico e como “viveiro natural” para 

reprodução de algumas espécies marinhas.”  

 

Sabe-se que as zonas estuarinas enfrentam os mais diversos impactos ambientais com 

o crescimento das cidades, de acordo com (Afonso, 1999b, 116 e 117) os estuários são 

definidos como: 

“Corpos d’água semi-fechados, conectados 

ao mar, dentro dos quais as águas dos 

oceanos são definidas significativamente 

pela água doce proveniente da drenagem 

terrestre” (Pritchard, 1967 opcit, Afonso, 

1999b) são os ecossistemas mais ricos da 
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(foto 03) Poluição através do lixo na área 
do manguezal do rio Passa Vaca.                   
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(foto 01) Especulação imobiliária de luxo na 
área do manguezal do rio Passa Vaca.  

  (foto 02) Impacto sobre o manguezal do rio 
Passa Vaca causado pela duplicação da pista 
e a construção da ponte (espécie de túnel) 
sobre o estuário do Passa Vaca. 



zona costeira e também os mais vulneráveis aos distúrbios provenientes de 

atividades poluente não controladas. Seu excepcional valor advém da combinação 

de fatores que produzem condições únicas: confinamento, pequena profundidade, 

salinidade, circulação, marés e alta capacidade na ciclagem (armazenamento de 

nutrientes). São principalmente afetados, por fatores que alteram os padrões 

naturais de salinidade, correntes e ciclos de nutrientes, tais como lançamento de 

efluentes industriais e municipais, bloqueio na circulação das águas pela 

construção de pontes e docas. Lançamentos de resíduos tóxicos e derramamento 

de óleo proveniente de terminais lá localizados.” 

   

Tendo em vista que toda ocupação altera o meio natural, no entanto quando isso 

acontece de modo muito intenso, alteram-se demais as dinâmicas próprias do solo, da 

vegetação, da circulação das águas, entre outros. 

 

Os efeitos impactantes causados pela ação antrópica indevida no manguezal do rio 

Passa Vaca provocaram mudanças da paisagem do lugar dando uma nova 

configuração espacial. A extinção do mangue e todo seu ecossistema é uma dessas 

configurações. Na área estudada a agressão ao meio natural parece ser despercebida 

pelos órgãos responsáveis pela sustentabilidade e a administração do meio ambiente, 

entre eles IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis), CRA (Centro de Recursos Ambientais da Bahia) e a SEMARH (Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos). O produto destas agressões 

ameaça a sobrevivência do manguezal. Medidas efetivas devem ser tomadas 

imediatamente para conservação, preservação e conscientização da importância deste 

ecossistema para a natureza, devido ao risco de extinção do manguezal e o 

conseqüente comprometimento do equilíbrio da zona costeira atlântica, da cidade do 

Salvador. 

 

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente estabelecida na Lei nº 6.938/81, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988a, através do Art. 225, afirma que: 

 



 “Todos têm direitos a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”.  

 

A farta legislação ambiental e a inserção de diversas instituições ambientais parecem 

terem esquecidos das agressões da APP do rio Passa Vaca. Vários são os casos 

indicados de degradação da área, entretanto, as próprias autoridades locais e órgãos 

competentes autorizam a ocupação do solo de maneira irreverente colocando em risco 

todo o ecossistema do lugar.  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, 1988b, Art. 23, VI, afirma que: 

 

 “é competência comum da União, Estados e Municípios proteger o meio 

ambiente”.  

 

Todavia, alguns casos de degradação 

ambiental da área em estudo são causados com 

a autorização da prefeitura do município em 

parceria com o governo do Estado (foto 04) e a 

conivência dos moradores locais. Podemos citar 

como exemplos, a duplicação da pista e a 

construção da ponte, os inúmeros 

empreendimentos como condomínios de luxo, 

construídos no vale, ou seja, na planície de 

inundação do rio Jaguaribe, enquanto que nas 

vertentes a ocupação é de baixa renda e de maneira informal e acelerada. Do ponto de 

vista ambiental esses empreendimentos são ilegais, mas foram autorizados pelos 

órgãos competentes, muito provavelmente por ingerência das construtoras que 

conseguem através de “lobby” político derrubar o parecer do técnico do órgão 

ambiental. 

 

(Foto 04) Construção no estuário do rio 
Passa Vaca autorizada pela Prefeitura 
Municipal de Salvador 
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Outra forma de poluição do estuário dos rios Passa Vaca e Jaguaribe pode ser vista na 

praia de Jaguaribe. Lixo de todo tipo (latas, garrafas, sacos plásticos, lixo doméstico, 

etc.) que vem do rio e são lançados ao mar, onde devido às oscilações da maré que 

carregam os resíduos, são espalhados por grande extensão da linha de praia. Estes 

detritos são lançados pela população, o que demonstra a falta de educação ambiental 

da comunidade local, tida como de classe média-alta, assim como, a falta de respeito 

com a natureza. 

 

Vários projetos foram criados para a Orla Marítima de Salvador, como por exemplo, o 

Plano Diretor de 1970, Projeto Orla de 1980, Projeto Metropolitano de Salvador de 

1990, entre outros. Todos esses planos ignoraram a existência do manguezal do rio 

Passa Vaca.  

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU - Sistema de Áreas de Valor 

Ambiental e Cultural – SAVAM - Áreas de Preservação Permanente – APP – tinham 

como diretrizes e propostas para o Manguezal do rio Passa Vaca: I - Preservação da 

área do manguezal; II - Recuperação da vegetação do manguezal; III - Implantação de 

núcleo de educação ambiental. 

 

Entretanto, faltou à política governamental cumprir o que estava no seu Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano – PDDU e em suas leis. Os impactos ambientais no 

manguezal do rio Passa Vaca continuam a acontecer sem nenhuma intervenção dos  

órgãos ambientais e num flagrante desrespeito as políticas governamentais.  

 
As medidas preservacionistas em ação no ecossistema em estudo são ações da ONG 

Nativos de Itapuã que iniciou uma política pública de preservação do manguezal, 

juntamente com o Poder Público e o Ministério Público, e possibilitaram o surgimento 

do Parque Ambiental do Manguezal do Rio Passa Vaca. Entretanto, mesmo com a 

criação do Parque, a área continua sendo impactada, sem nenhuma fiscalização.  

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Atualmente o homem tem se dado conta de que é preciso mudar a maneira de se 

organizar e preservar os recursos naturais para progredir sócio-ambientalmente. 

Entretanto, isso requer profundas mudanças na maneira como o homem vem 

realizando o progresso material e partilhando seus benefícios, em direção a uma forma 

mais justa que não ameace nenhum ecossistema ou, ainda, a sustentação de diversas 

comunidades. 

 

Os fatores que mais contribuem para os impactos ambientais no Município de Salvador 

é a falta de educação ambiental que leva a conscientização do problema, juntamente 

com o não cumprimento das leis. Essas agressões no manguezal do rio Passa Vaca, 

demonstra a falta de ações educativas as quais promoveriam conservação e 

preservação ecológica no parque. Todavia, elas são quase inexistentes, logo a 

natureza sofre as conseqüências em seu ecossistema.  

 

É fundamental que as pessoas adquiram a consciência de cidadania, e que 

independente de leis e fiscalização que tomem a iniciativa de preservar. É inadmissível 

que numa região onde o nível de escolaridade é alto, não se tenha noção dos 

problemas causados sobretudo pelo lixo e pelos esgotos não tratados. 

 

Vale lembrar, que vida sustentável significa progresso para todos com a preservação 

da natureza. Contudo, é justamente a consciência da responsabilidade de cada sujeito 

social, tendo como prioridade a preservação do meio ambiente, uma das melhores 

medidas para a resolução dos problemas ambientais. Nesse sentido, o seu, o nosso 

papel é fundamental.  
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