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Observou-se com o desenvolvimento do processo de urbanização ocorrido a partir da década de 40 até 

os dias atuais na Enseada dos Tainheiros, em conjunto com fatores recentes como lançamento de 

efluentes industriais e domésticos, destinação inadequada de resíduos sólidos, aterramentos, são 

impactos cumulativos que só poderão ser mitigados com um plano de recuperação de caráter sistêmico 

do trecho, em conjunto com educação ambiental e políticas públicas efetivas. 

Apesar das décadas de 50 e 60 apresentarem o maior número de impactos, estes apresentam um 

processo de continuidade relevante, demonstrado pela maior média dos fatores por impacto na década 

de 70. 

Figura 2 – Principais Impactos associados a Área de Estudo 

O Subúrbio Ferroviário de Salvador é composto por aproximadamente 22 bairros, com cerca de 600 

mil habitantes, sendo banhada pela orla costeira da vertente da baía de Todos os Santos e 

conformada por praias arenosas e enseadas. Composta na década de 40, por comunidades 

tradicionais e veranistas, a região sofreu grande expansão urbana com a ligação férrea e a 

construção da Av. Afrânio Peixoto, intensificada pela ação de classes mais populares, assentadas 

sem planejamento territorial, maximizando riscos geológicos e impactos, principalmente nas zonas 

costeiras. O objetivo deste trabalho foi analisar de forma crítica a costa associada à ocupação de 

palafitas, denominada Alagados, na Enseada dos Tainheiros, levando em consideração os impactos 

nas suas ocorrências históricas. A enseada dos Tainheiros foi escolhida como área de estudo, uma 

vez que apresenta atualmente fatores de impacto associados ao adensamento populacional e a ação 

de industrias de pequeno e médio porte. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica extensa, associando os fatores históricos e/ou ambientais a 

área de estudo e comparando o crescimento demográfico da área. Concomitantemente, In situ, foi 

realizado o preenchimento de fichas de campo no intuito de caracterizar a região para subsidiar a 

avaliação histórica. A Rota estabelecida para o estudo in situ, foi realizada por um percurso terrestre 

margeando a enseada, percorrendo-se um trajeto de cerca de 5 km.  

Os impactos foram avaliados historicamente, utilizando como base de análise, um protocolo de 

avaliação subjetiva, pontuando de acordo com os seguintes fatores: (I) Magnitude do Impacto; (II) 

Dificuldade de Recuperação e (III) Efeitos Cumulativos. A cada fator, foi atribuída uma pontuação 

entre 0 a 4 pontos, correspondente ao potencial de impacto: “Alto” (4); “Médio” (3); “Baixo” (2) e 

“Insignificante” (1). 

Historicamente, o processo de ocupação da zona costeira na Enseada dos Tainheiros teve início na 

década de 40, por meio de imigrantes à procura de emprego devido à intensificação da 

industrialização da região. Este processo deu origem às primeiras invasões, passando esta região a 

ser denominada como Alagados, em virtude dos tipos de construções utilizadas, predominantemente 

composta por pequenas moradias de madeira, geralmente de um vão, instaladas em palafitas na 

zona de entremarés. Os impactos gerados na região tiveram caráter cumulativo, até que na década 

de 60 a efetiva participação da população, fez com que as empresas jurídicas se sensibilizassem 

com a situação dos Alagados e consequentemente houve as primeiras intervenções. A instalação de 

indústrias na década de 60 e 70 e atualmente a falta de saneamento e educação ambiental culminam 

como os principais aspectos associados aos impactos observados na Enseada dos Tainheiros. 

Não é possível avaliar de forma comparativa os impactos associando-os às décadas, uma vez que 

deve-se discutir a evolução dos mesmos em relação ao desenvolvimento da região. Todavia, o 

período compreendido entre as décadas de 50 e 70 tiveram maior quantidade de impactos 

significativos e, na sua maioria cumulativos, de acordo com o Quadro 1 

Período 

(Década) 
Impactos Continuidade 

Fatores Somatório 

dos 

Fatores 

Média por 

Impactos I II III 

40 Intensificação urbana Até tempos atuais 2 4 4 10 10,0 

50 

Lançamentos de efluentes industriais Até  década de 70 4 4 3 11 

10,3 Destinação inadequada de resíduos sólidos Até tempos atuais 3 3 4 10 

Pesca com bomba Até a década de 90 4 3 3 10 

60 

Contaminação da cadeia trófica por metais 

pesados 
Até a década de 80 4 4 4 12 

10,7 
Mortandade de fauna e flora Até a década de 80 4 4 4 12 

Lançamentos de efluentes domésticos Até tempos atuais 3 2 2 07 

Aterros Até tempos atuais 4 4 4 12 

70 Consolidação de ocupações na linha da costa Até tempos atuais 4 4 4 12 12,0 

Quadro 01 – Protocolo de Avaliação Subjetiva dos Principais Impactos observados historicamente na Enseada dos 

Tainheiros: (I) Magnitude do Impacto, (II) Dificuldade de Recuperação, (III) Efeito Cumulativo 

Figura 1 – Localização das Áreas de Estudo  - Enseada dos Tainheiros – 

Salvador, Bahia / Brasil. 

Consolidação de residências na zona costeira. Fonte: Teixeira, 2002 

Residência de Palafitas Instalação de Industrias 

Deposição de Resíduos Sólidos Deposição de Resíduos Sólidos 

Deposição de Efluentes domésticos Aterramento 


