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RESUMO 
 

O advento do crescimento urbano e o conseqüente “desenvolvimento das metrópoles” 
trazem consigo uma nova configuração para as várias cidades mundiais e, não obstante, para as 
cidades brasileiras. Estudos que retratam estas questões são cada vez mais necessários para uma 
melhor compreensão e entendimento por parte dos pesquisadores, especialistas e citadinos, por 
conta dos entraves advindos desse crescimento que tanto podem gerar melhorias para a 
população como também provocar problemas de diversas instâncias. Salvador, a capital do 
estado da Bahia, sempre representou uma importante metrópole a níveis regional e nacional, 
sendo atualmente a terceira cidade com a maior população do Brasil e a primeira de todo o 
Norte-Nordeste que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000, 
corresponde aproximadamente a uma população de 2.443.107 habitantes, perdendo em número 
somente para as capitais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O surgimento do bairro do 
Imbuí se deu com o crescimento metropolitano de Salvador, verificado principalmente a partir da 
segunda metade do século XX, onde os problemas urbanos de ordem estrutural e ambiental 
passam a configurar e influenciar a vida das pessoas que buscaram viver na comunidade do 
Imbuí. Inserida nessa perspectiva a área de estudo localiza-se na zona setentrional do município 
de Salvador e encontra-se entre as coordenadas geográficas de 12º56’ a 12º59’ de latitude sul e 
38º25’ a 38º28’ de longitude oeste. Este trabalho tem como objetivo analisar as transformações 
relacionadas ao meio ambiente ocorridas no bairro do Imbuí desde o seu surgimento, com o 
direcionamento do tema sendo realizado graças à fundamentação teórica de autores como Santos 
(2006), cujos trabalhos abordam de forma incisiva a questão dos processos econômicos e sociais 
inseridos no contexto metropolitano, fundamentais para a possível identificação e confrontação 
das principais causas responsáveis pela dinâmica ambiental observada. Por se tratar de um 
estudo de caso o trabalho utiliza uma abordagem metodológica indutiva, onde foram realizados 
levantamentos bibliográficos acerca do assunto, juntamente com a utilização de fotografias 
aéreas do local dos anos de 1976 e 1992. A partir da leitura e interpretação deste instrumental foi 
possível realizar a delimitação e comparação das áreas ocupadas, analisando o adensamento das 
edificações em substituição à cobertura vegetal, dunas e charcos existentes. Com o 
desenvolvimento da pesquisa pôde-se verificar que nem sempre o crescimento e o 
desenvolvimento urbano estão vinculados à “responsabilidade ambiental”, constatando-se que o 
que terminou ocorrendo no bairro do Imbuí foi uma ocupação desordenada e, portanto, 
inadequada do solo urbano do ponto de vista ambiental. Os critérios de planejamento utilizados 
pelos gestores públicos são, muitas vezes, desconhecidos pela população que reside no bairro, 
reconhecendo-se, entretanto, a necessidade de serem criadas novas áreas residenciais para 
fomentar o crescimento urbano, desde que estas estejam associadas à sustentabilidade ambiental. 
A busca de um melhor planejamento, regulação e/ou ordenação da ocupação e uso do solo do 
bairro do Imbuí passa pela preservação das áreas verdes e/ou úmidas como os remanescentes de 
Mata Atlântica, dunas e charcos, podendo haver, dessa maneira, mudanças nos padrões de 
convivência, contribuindo, ao mesmo tempo, para a melhoria das condições de vida da 
população residente e do meio na qual vive. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os crimes contra a natureza não se dão somente quando florestas inteiras são destruídas, 
animais são dizimados ou rios são poluídos, havendo casos de destruição menor como que a 
conta-gotas, mas que alcançam uma dimensão assustadora quando somados. A ação antrópica e 
o conseqüente crescimento urbano geram significativas transformações sobre os biomas 
presentes no bairro do Imbuí, uma vez que os processos de ocupação refletem a intensa 
utilização dos espaços, tendo como exemplo a considerável erradicação da vegetação, dunas e 
charcos nativos, interferindo de modo diferenciado na dinâmica e na qualidade ambiental como 
um todo. 

Segundo Santos (2006) “As Regiões Metropolitanas, onde se diversifica e avoluma a 

divisão de trabalho, conhecem uma aceleração e aprofundamento de uma série de processos 

econômicos e sociais”, e com a cidade do Salvador não ocorreu de forma diferente, onde, não só 
o surgimento do bairro do Imbuí, mas o grande crescimento metropolitano verificado 
principalmente a partir de meados do século XX, foi bastante influenciado em virtude desses 
fatores. 

O Imbuí surgiu a partir da primeira metade dos anos 70 e sofreu um crescimento bastante 
acelerado durante a década de 90. Um dos fatores que contribuíram para o surgimento do bairro 
foi a implantação do Centro Administrativo da Bahia (CAB) no mesmo período nas suas 
proximidades. Projetado com o objetivo de condensar em uma só área a administração pública 
estadual, o CAB foi implantado com a idealização de desafogar o então congestionado centro de 
Salvador, buscando, ao mesmo tempo, estabelecer uma nova centralidade para a cidade. 
 Com base nessa perspectiva e nesse sentido o presente trabalho tem como objetivo 
analisar as transformações relacionadas ao meio ambiente ocorridas no bairro do Imbuí desde o 
seu surgimento. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 Por se tratar de um estudo de caso o trabalho utiliza uma abordagem metodológica 
indutiva, onde foram realizados levantamentos bibliográficos em conjunto com o uso de 
fotografias aéreas verticais. Disponibilizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Bahia (CONDER) em 2008, as fotos aéreas, uma de 1976 e outra de 1992, serviram como 
instrumento de comparação e posterior análise para se chegar aos resultados. Entre as referências 
bibliográficas encontram-se reportagens de jornais e revistas, de datas mais recentes,  referentes 
ao bairro do Imbuí e que tratam do tema, as quais foram recorridas no sentido de enriquecer o 
assunto abordado. 
 
 
A RE-CONFIGURAÇÃO AMBIENTAL 
 
 Antes de ser devidamente formada e ocupada, a área compreendida pelo bairro do Imbuí 
era constituída genuinamente por “bolsões” de Mata Atlântica (floresta ombrófila), intercalados 
por charcos e dunas de areia.  
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 Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) em 2008, a Mata Atlântica pode ser vista como um mosaico diversificado de 
ecossistemas, apresentando estruturas e composições florísticas variadas em função de diferenças 
edafoclimáticas e de relevo existentes na ampla área de ocorrência; os charcos são massas d’água 
de dimensões inferiores à de um lago, possuindo aspectos semelhantes aos encontrados nos 
pântanos; e as dunas são montes de areia móveis depositados pela ação do vento 
(ECOSSISTEMAS, 2008), sendo que as situadas no Imbuí e em toda a cidade do Salvador são 
de origem marítima e estão localizadas na borda litorânea, podendo alcançar grandes altitudes 
(HUECK, 1972). 
 Comparando as duas fotografias aéreas, observa-se na figura 1, correspondente ao ano de 
1976, não havia qualquer tipo de construção no local. O rio das Pedras (mais conhecido como rio 
Cascão) já havia sido canalizado e o bairro ainda apresentava uma área de vegetação, dunas e 
charcos bastante considerável, apesar de já mostrar-se modificada em decorrência da expansão 
urbana; os charcos são tidos como os locais úmidos situados nas baixadas, formados pelo 
modelado do relevo de Salvador ser bastante acidentado. A partir da imagem verifica-se uma 
concentração maior da cobertura vegetal a norte-nordeste e das dunas de areia na parte sul-
sudoeste do bairro do Imbuí. 
 

Figura 1 –  Delimitação do bairro do Imbuí – Salvador – Bahia (BR), em 1976 
 (Fonte: CONDER, 1976) 
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 Analisando a figura 2, referente ao ano de 1992, constata-se uma grande mudança na 
conformação e extensão dos biomas, podendo-se perceber a intensa redução das áreas de 
vegetação, dunas e charcos existentes. Ao mesmo tempo identifica-se a elevada urbanização 
sofrida pelo bairro, com seus condomínios de prédios de apartamentos residenciais e shoppings, 
o que caracteriza o Imbuí como sendo um bairro comercial e residencial ao mesmo tempo. O 
canal do rio Cascão foi transformado num verdadeiro esgoto a céu aberto e poucas são as áreas 
restantes dos biomas presentes no bairro. 
   
 

Figura 2 – Espacialização das alterações ocorridas no bairro do Imbuí  
 Salvador – Bahia (BR), em 1992 

 (Fonte: CONDER, 1992) 
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 Além da redução da área das formações naturais (Mata Atlântica, charcos e dunas) 
devido ao crescimento urbano, houve desde o surgimento do bairro vários fatores que 
contribuíram para a formação de uma nova configuração no meio ambiente local. Em seguida 
são abordadas algumas notícias retiradas de jornais que contribuem para o entendimento acerca 
do assunto, e que confirmam, ao mesmo tempo, a “transformação” ambiental ocorrida no Imbuí.   
 Em 1977 existiam muitas pessoas que pescavam no rio ou charcos locais e os 
consideravam com maior quantidade de peixes, principalmente se comparado aos dias atuais. 
Com o início das construções, inclusive nos bairros que circundam o Imbuí, a água do rio Cascão 
que atravessa o bairro foi represada, os esgotos canalizados e as edificações passaram a despejar 
seus resíduos no rio (IMBUÍ, 1995); ainda neste período a antiga Represa do Saboeiro que 
guarnece o Cascão foi rompida, o que diminuiu o nível da água do rio, alterando a reprodução 
dos peixes. 
 O fato do rio Cascão tornar-se poluído alterou o aspecto dos peixes e, pela facilidade em 
se adaptar a águas sujas, a Tilápia ficou sendo encontrada em maior quantidade; desta forma 
muitas pessoas que continuaram pescando na região contraíram esquistossomose (POLUIÇÃO, 
1984). 
 Em 1988 um grupo de moradores do Condomínio Moradas do Imbuí realizaram a retirada 
indiscriminada de diversas espécies vegetais como flamboyants, abacateiros, palmeiras e 
jaqueiras. Segundo entrevistas com moradores contrários ao corte das árvores, o episódio teria 
iniciado quando uma mangueira secular tombou. Na época não foi feito nenhum tipo de consulta 
ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) ou à Secretaria de Meio Ambiente 
da prefeitura, órgãos responsáveis para que a poda fosse realizada de modo racional 
(MORADORES, 1988). 
 Em 2003 mais uma denúncia de “agressão ao meio ambiente” foi efetivada, dessa vez 
com relação às dunas localizadas na Rua dos Colibris próximo ao Loteamento Jardim 
Bolandeira. O Centro de Recursos Ambientais (CRA), atualmente Instituto de Meio Ambiente 
(IMA), chegou a receber a delação de violação contra a natureza, e atualmente a área encontra-se 
devastada após a retirada de areia por caçambas. Este acontecimento contribuiu para que 
ocorresse a desestabilidade da encosta com riscos de deslizamento, representando uma ameaça 
aos conjuntos residenciais existentes no local e que, por sua vez, foram erguidos numa faixa de 
terra que também deveria ser preservada (TRAGÉDIA, 2003). 

Por volta de quatro anos atrás (2004) foram ocupadas outras áreas de cobertura vegetal. A 
primeira delas localiza-se à margem direita do rio Cascão em frente à Avenida Jorge Amado, 
onde foi construído um condomínio destinado aos funcionários públicos estaduais. Outros 
condomínios dirigidos a servidores estaduais também foram entregues, um na região do Jardim 
Bolandeira e outro nas imediações do setor dois do Conjunto Guilherme Marback. A área situada 
em frente ao Condomínio Vivendas do Imbuí possuía uma mata fechada que, igualmente, foi 
desmatada para atender a fins imobiliários. 
 Diante das situações expostas pode-se verificar que o bairro do Imbuí ainda passa por 
diversas transformações. A intensificação da ocupação é refletida através das novas construções 
que se integram e começam a fazer parte do espaço local, com conseqüências consideráveis para 
a dinâmica social e ambiental da área. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O homem, na maioria dos casos, se ocupa do espaço e procura moldá-lo aos seus 
interesses e necessidades, como se o meio que o circunda fosse seu subordinado, não ocorrendo 
o contrário. Precisa-se que a sociedade atente para a questão e os problemas sofridos pela 
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natureza, compreendendo que é o homem que se encontra inserido e faz parte dela e não o 
inverso.  

É bem verdade que o surgimento do bairro do Imbuí contribuiu de maneira satisfatória 
para o desenvolvimento da cidade do Salvador e porque não dizer da região metropolitana, da 
dinâmica socioeconômica imposta e consequentemente vivida após a sua implantação. 
Entretanto, a ocupação e o uso inadequado do solo urbano refletem os critérios de planejamento 
adotados pela administração pública que, geralmente, apresenta-se ineficiência ou mesmo 
ausência, da gestão e controle de determinados locais. 

Tomemos como exemplo as áreas de dunas do Imbuí, que deveriam permanecer com os 
seus espaços preservados, mas que com o discurso do desenvolvimento fica relegado a segundo 
plano; no final o maior prejudicado com a evolução urbana termina sendo o meio ambiente, que 
tem as áreas dos biomas reduzidas, prejudicando a fauna e a flora existentes.  

O crescimento e o desenvolvimento urbanos são necessários, porém é preciso que estes se 
encontrem associados à sustentabilidade ambiental, através de um planejamento, regulação e 
ordenação do uso e ocupação do solo mais voltados para a questão ambiental. Os critérios de 
planejamento utilizados pelos gestores públicos são, muitas vezes, desconhecidos pelos 
moradores que residem no Imbuí, que reconhecem, entretanto, a necessidade de serem criadas 
novas áreas residenciais na cidade.  

No caso do bairro do Imbuí torna-se indispensável a preservação das áreas de Mata 
Atlântica, dunas e charcos ainda restantes, oferecendo ao mesmo tempo mudanças nos padrões 
de produção e consumo da população, contribuindo para a melhoria das condições de vida desta 
e do meio em que vive; cabe também aos órgãos e/ou entidades responsáveis, juntamente com o 
apoio da população, buscar métodos adequados e condizentes com a legislação ambiental 
vigente.  
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