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RESUMO 
 
 

           Esta dissertação visou refletir o processo de transformação da Paisagem do Dique do 
Toróro, espaço de valor significativo para a história da cidade. O olhar se voltou, 
principalmente, para o tratamento dispensado à vegetação ao longo do processo histórico. O 
recorte temporal da pesquisa compreendeu o início do século XIX até o ano de 1998, ocasião 
em que foi realizado o último projeto de requalificação da área. Para o entendimento dessas 
transformações, utilizou-se o conceito de paisagem da Geografia Cultural, bem como as 
categorias de análise do espaço propostas pelo prof. Milton Santos – estrutura, processo, 
função e forma.  As pesquisas teóricas foram realizadas, na maioria das vezes, em A Tarde, 
um dos maiores e mais antigo jornal do país. Ao longo do trabalho buscou-se explicitar como 
se realizou o processo de inserção da vegetação no espaço público brasileiro, bem como todo 
o potencial ecológico e biológico inerentes a vegetação a ser utilizada no espaço público das 
cidades contemporâneas. A pesquisa buscou também, identificar a problemática da 
arborização urbana.  Outro ponto abordado voltou-se para o caso específico do uso da 
vegetação no espaço público da Cidade do Salvador. Por último, algumas considerações 
foram abordadas visando chamar atenção para o uso racional e/ou a inserção e manutenção do 
verde nas cidades contemporâneas. O trabalho de campo foi realizado através de visitas 
sistemáticas ao espaço recortado da cidade no período de junho a dezembro de 2006. Tal 
trabalho consistiu na aplicação de questionários, realização de entrevistas, bem como leitura 
direta da paisagem.  
 

 

Palavras chave: Paisagem Urbana. Vegetação Urbana. Espaços Públicos. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper intends to show the transformation process of the “Dique do Tororó” Landscape, a 
space of great significance as far as the history of the city is concerned. The bigger focus is on 
how the vegetation around has been treated along the historical process of this particular 
location. The temporal mark of the research is from the beginning of the nineteenth century 
until the year 1998, when the last project of re-qualification of the area was performed. In 
order to understand these transformations, the concept of Cultural Geography Landscape was 
used, as well as the categories of space analysis proposed by Professor Milton Santos: 
structure, process, function and shape. The theoretical researches were carried out especially 
in the “A Tarde” newspaper, one of the most important and oldest newspapers in the country. 
All through the paper, one tries to explain how the insertion process of vegetation in Brazilian 
public spaces took place, as well as the ecological and biological potential inherent to 
vegetation for use in the public spaces of contemporary cities. It also aims at identifying the 
problematic aspect of urban tree planting and the utilization of vegetation in the public spaces 
of the city of Salvador. Last but not least, some considerations regarding awareness for the 
rational use and/or insertion and maintenance of the green in today’s cities are addressed. The 
field work was carried out by means of systematic visits to the cut-out space of the city, 
during the period from June to December 2006. It consisted in the application of 
questionnaires, realization of interviews and some direct reading of the landscape. 
 
 

Keywords: Landscape Uban; Vegetation Urban; Spaces Publics. 
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Dedico este trabalho aos meus pais, Ester e Gil, como são carinhosamente  
chamados, com humildade e sabedoria, me ensinaram a dar os primeiros  
passos em direção ao conhecimento. 
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1  INTRODUÇÃO  
 
 

Este estudo trabalha com o conceito de Paisagem da Geografia Cultural, aplicado às 

transformações ocorridas em uma área urbana no centro da Cidade do Salvador – o Dique do 

Tororó. Para entender a origem de tais mudanças, as categorias do método geográfico 

propostas por Milton Santos (1995) – forma, função, estrutura e processo – foram aqui 

aplicadas. 

O objetivo maior deste trabalho incide sobre a vegetação dentro do contexto histórico 

da área, ou melhor, analisa como a vegetação foi sendo tratada ao longo do tempo. A pesquisa 

procurou verificar de que forma a paisagem do Dique foi sendo transformada, a partir do 

século XIX, século este que marcou a introdução dos elementos vegetais no espaço urbano 

das cidades brasileiras, até os dias atuais. Para melhor entendimento da paisagem hoje 

existente, partiu-se do pressuposto de que ali outrora existia vegetação característica da Mata 

Atlântica. Foram levados em consideração também, os processos sociais, a atuação do poder 

público e os fatores culturais, que direta ou indiretamente interferiram em tais mudanças.   

A escolha do Dique do Tororó como referencial empírico desta pesquisa justificou-se 

por este ser um ambiente natural, que passou por várias modificações ao longo de sua história. 

Parte-se da premissa de que sua proximidade com o centro da cidade e o crescimento dela, 

favoreceram o surgimento de uma área bastante impactada do ponto de vista dos recursos 

naturais e sociais. 

Acreditou-se que as perdas na qualidade botânica foram significativas neste espaço, 

pois o que se percebe no último projeto paisagístico inaugurado, no ano de 1998, pela 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), é que se trata de uma 

intervenção paisagística, remanescente de outras existentes no passado. Verifica-se a 

predominância de espécies botânicas ornamentais, nativas brasileiras, ou não, com a função 

puramente estética e psicológica, sem haver preocupações de ordem ambiental. Ademais, 

temos a considerar tratar-se de uma área densamente povoada e com grande fluxo de veículos. 

O espaço tratado como objeto de estudo desta pesquisa situa-se próximo ao centro da 

cidade, mais precisamente, na Avenida Vasco da Gama, s/n – Tororó. No seu entorno, 

existem bairros importantes da cidade: Brotas (Engenho Velho), Nazaré (Jardim Baiano, 

Tororó) e o bairro do Garcia. As avenidas Vasco da Gama e Costa e Silva, que contornam 

toda a área do espelho d’água, são importantes vias de acesso a locais distintos e 

significativos da cidade. 
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Figura 1  

Elaboração - Nilton Santana 

 

 

Como a pesquisa pretende analisar a paisagem do Dique ao longo de sua história, foi 

necessário investigar, através de periodizações, os acontecimentos mais importantes a nível 

local, regional, nacional e global que direta ou indiretamente agiram para moldar a paisagem 

ao longo do seu processo de formação. As periodizações analisadas tiveram como recorte 

temporal o início do século XIX (1810) até o ano de 1998 do século XX. 

O Dique foi estudado a partir de cinco momentos importantes. O primeiro deles se deu 

no início do século XIX, década de 1810, quando foi realizada a ligação do bairro de Brotas 

com o bairro de Nazaré, acesso conhecido, atualmente, como Ladeira dos Galés e o 

surgimento do Largo da Fonte Nova. O segundo aconteceu também, no século XIX, na 

década de 50, quando se deu a construção da Estrada do Centro ao Rio Vermelho, passando 

pelas margens do espelho d’água. Já o terceiro momento ocorreu, na década de 50 do século 

XX, com a implantação no local do Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova). O quarto se 

situa na década de 1960, quando ocorreu o primeiro projeto de urbanização da área. O último 
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período analisado foi o momento de implantação do derradeiro projeto de requalificação da 

área, inaugurado em 04 de abril de 1998. 

Situado em um vale, próximo ao centro da cidade, o Dique do Tororó, um lago de 

forma sinuosa (lagoa, espelho d’água), com águas calmas e que já foi estruturado pela 

vegetação; hoje se encontra rodeado por vias de circulação e algumas árvores densas e belas, 

entre as quais paineiras (Ceiba pentandra), flamboyants (Delonix regia ) e ipês ( Tabebuia 

sp.), que emolduram a paisagem. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), possui, atualmente, 110 mil metros quadrados de espelho d’água, 25 mil 

metros de extensão e se apresenta como único manancial no centro da cidade, por isso seu 

tombamento. Possui pelo menos 455 anos e é chamado de Lagoa Sagrada pelos adeptos do 

Candomblé. Apesar de tamanha importância, não foi poupado dos impactos advindos do 

crescimento nem sempre ordenado da cidade. Nesse processo de crescimento urbano, a 

vegetação foi sendo gradativamente eliminada e/ou substituída para ceder lugar às inúmeras 

edificações implantadas na área como resultantes da ocupação humana. As modificações não 

foram sentidas só na fisionomia vegetal; houve também alteração no espelho d’água, que 

perdeu muito de sua extensão devido às razões supra citadas. Todo esse processo de 

transformação resultou, após o último projeto de requalificação, na existência de uma nova 

paisagem no contexto urbano da Cidade do Salvador.  

Por que na produção do espaço urbano não se investe na qualidade da vegetação?  

Essa é a questão maior desse trabalho. A vegetação encontrada na área urbana é um bem 

social considerável para a manutenção da qualidade de vida das pessoas. A partir dessa 

premissa, o que se verifica de modo geral, é o desprezo do potencial de grande importância 

para os espaços públicos que as espécies vegetais trazem consigo. Na prática, o que se 

observa é a presença de intervenções que, na sua maioria, não investem na escolha apropriada 

das espécies botânicas. A utilização de tais espécies não só complementaria as edificações 

propostas, como poderia atuar, com seu potencial ecológico e biológico para amenizar a 

problemática ambiental enfrentada pelos grandes centros urbanos. Utiliza-se, frequentemente, 

a vegetação exótica com elevada representação quantitativa de poucas espécies, ou modismos, 

como a que está sendo mais cotada nos projetos paisagísticos do momento: mini-íxora (Ixora 

coccínea ”Compacta”), pingo-de-ouro (Duranta repens) e grama esmeralda (Wild zoysia), 

em detrimento, por exemplo, da vegetação nativa, que pode fazer a integração da cidade à 

paisagem regional. 

Embora se saiba da importância das áreas verdes e se conheçam as inúmeras funções 

que elas desempenham no ambiente urbano, tais como, melhoria do clima, da qualidade do ar, 
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estabilização das encostas, qualidade das águas, prevenção de enchentes, aumento da 

diversidade da propagação da vida silvestre e melhorar a imagem da cidade (SPIRN, 1995), a 

vegetação assume nos espaços públicos, um papel de pouca relevância. 

Além do objetivo geral, outros objetivos foram contemplados ao longo do estudo, tais 

como: repertoriar os tipos de vegetação utilizados nos diferentes momentos da produção do 

espaço; justificar as escolhas da vegetação nos projetos, relacionando-as com a dinâmica 

social (relações políticas, econômicas e culturais); analisar a contribuição desta vegetação 

selecionada para o espaço público em questão. 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo consiste na 

introdução do trabalho, onde estão explicitados o problema de pesquisa, a localização da área 

de estudo, a justificativa, os objetivos e os procedimentos adotados.  

O segundo capítulo trata do referencial teórico – conceitual e dos procedimentos 

metodológicos adotados. Discute-se as categorias de análise do espaço, o conceito de 

paisagem no contexto da Geografia Cultural, descrevendo-se em seguida, as etapas de 

desenvolvimento do trabalho através do método histórico de procedimento. 

O terceiro capítulo subdividido em três partes discute o papel da vegetação no espaço 

urbano. Inicialmente, apresenta-se a história da vegetação no espaço público brasileiro. Em 

seguida, aborda-se todas as funções possíveis exercidas pelas plantas no espaço urbano, 

através de uma revisão da literatura. Na seqüência, faz-se uma abordagem sobre a 

problemática da arborização urbana. 

O quarto capítulo discorre sobre a vegetação no espaço urbano de Salvador em duas 

etapas. A primeira, trata das iniciativas de utilização e implementação da vegetação, nos 

espaços públicos da cidade, a partir Edward Parker, idealizador da Praça Dois de Julho 

(Campo Grande), até Dr. Guillard Muniz que atuou na Prefeitura, de 1940 até 1975. A 

segunda faz uma abordagem da situação atual das áreas verdes 

No quinto capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, enfocando as 

transformações da paisagem do Dique do Tororó em função da vegetação, nos séculos XIX e 

XX, respectivamente. 

As considerações finais desenvolvem reflexões e sugestões que poderão ser  aplicadas 

oportunamente, no manejo adequado e racional das espécies botânicas no espaço urbano das 

cidades contemporâneas, as brasileiras e, em especial, na cidade de Salvador.  

Pensou-se na importância desta pesquisa como contribuição para agregar novas 

informações sobre como a paisagem em questão foi sendo transformada pelo homem ao longo 

de determinados contextos históricos, e qual o papel que a vegetação assumiu dentro deste 
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processo. Outra contribuição é chamar a atenção para outras funções do verde na cidade que 

não apenas o embelezamento, de modo que a vegetação possa assumir integralmente todo seu 

potencial.            
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2  REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

 

O referencial teórico desta investigação apóia-se nos pressupostos de Milton Santos 

(1985) relativos às categorias de análise do espaço geográfico (estrutura, processo, função e 

forma) de Carl Sauer (2000) e de Paul Claval (1999) a partir das considerações desenvolvidas 

sobre o conceito de paisagem na Geografia Cultural. Importantes, também, foram os conceitos 

de Cosgrove (1998; 2000) em relação ao binômio cultura e natureza bem como aqueles de 

paisagem dominante e alternativa.  

 

 

2.1 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE DO ESPAÇO 

  

 

Segundo Santos (1985), o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social 

em permanente processo de transformação. O espaço do Dique, objeto desta pesquisa, sofreu 

várias transformações ao longo do processo histórico relacionadas com às necessidades da 

sociedade. 

As quatro categorias tratadas por aquele professor, foram resgatadas levando-se em 

consideração a dinâmica social (relações políticas, econômicas e culturais) em cada momento 

histórico da urbanização da área. Ao longo do processo histórico, as formas criaram, no local, 

uma paisagem bem peculiar cuja singularidade, efetivamente, não aparece em nenhum outro 

local da cidade, pois é nesta área que está edificado o Estádio Otávio Mangabeira, mais 

conhecido como Fonte Nova. Além do Estádio – como resultantes do último projeto de 

requalificação, inaugurado no ano de 1998 – surgem as esculturas do artista plástico Tati 

Moreno, formas que fazem deste locus, um espaço único e individualizado. Outro aspecto que 

faz do Dique um grande diferencial na paisagem da cidade é a presença de elementos naturais 

importantes para os citadinos, como o espelho d’água e os remanescentes da cobertura vegetal 

resultantes de momentos distintos de sua urbanização, considerando que este é o único 

remanescente de área natural no centro da Cidade do Salvador. 

Outra forma que faz do Dique um lugar diferente é a presença da Usina Geradora de 

Energia, construída no início do século XX (1926). Ao longo do processo histórico assumiu 
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várias funções, mas manteve a forma original; permaneceu como uma rugosidade1 por um 

determinado tempo. Outra forma impar na Cidade da Bahia é a Fonte do Tororó, situada na 

margem oeste do Dique, uma das primeiras fontes de abastecimento de água da cidade, 

tombada no ano de 1981 e que se mantém na paisagem como um símbolo da memória da 

Cidade. 

Hoje, pode-se verificar formas distintas marcando, de modo significativo a paisagem 

do Dique e algumas com valor histórico. Santos (1985, p. 55) afirma que “uma vez criada e 

usada na execução da função que lhe foi designada, a forma frequentemente permanece 

aguardando o próximo movimento da sociedade, quando terá toda a probabilidade de ser 

chamada a cumprir uma nova função”.  Este foi o caso da antiga Usina Geradora de Energia. 

As formas, governadas que são pelo presente, estão expostas às transformações do 

mundo moderno; neste sentido, algumas têm as funções modificadas, outras mantém-se na 

paisagem, preservando a história do lugar como é o caso da Fonte do Tororó, cujo espaço 

externo  foi transformado em 1969 no Parque Infantil Visconde de Sabugosa,  situado na 

margem oeste do Dique. Hoje, esse espaço inaugurado em 2001, é conhecido como Praça 

Mário Sérgio Luz Brasil, numa homenagem a esse funcionário da Prefeitura Municipal. Esta é 

a prova de que uma forma só se torna relevante, quando a sociedade lhe confere uso social. 

No caso da Fonte, a estrutura social atual não lhe conferiu nem um outro valor, pelo menos 

até então. Outras formas surgiram, principalmente, no último projeto de requalificação da 

área, para satisfazer às necessidades da sociedade atual, a exemplo da presença dos 

restaurantes, bancas de revistas e as esculturas do artista plástico Tati Moreno, já referidas.  

Ainda é Santos quem afirma (1985, p. 52): “forma, função, processo e estrutura devem 

ser estudados, concomitantemente, e vistos na maneira como interagem para criar e moldar o 

espaço através do tempo”. Foi estudando essas categorias que se buscou identificar o tipo de 

vegetação que fez parte da paisagem em cada momento (processo) da produção desse espaço, 

bem como observando sua contribuição para o espaço e seus freqüentadores. Segundo 

Wagner e Mikesell (apud CORRÊA, R.L.;ROSENDAHL,Z., 2000. p.136) “a evidência da 

influência humana é mais surpreendentemente revelada nas características da vegetação”, 

pois, na medida em que essa é alterada e/ou substituída, constata-se que ela apresenta padrões 

distintos de acordo com a especificidade das comunidades humanas. Ainda, segundo os 

mesmos autores, plantas cultivadas ajudam na leitura das identidades de determinadas 

culturas.  A supressão da vegetação nativa no Dique do Tororó está diretamente relacionada 

                                                 
1 Forma remanescente de períodos anteriores (MILTON SANTOS, 1985) 
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com a ocupação da área. À medida que o tempo foi passando, a vegetação foi, 

gradativamente, cedendo lugar às novas formas surgidas em função das demandas sociais de 

cada momento. 

          Como a paisagem manifesta o trabalho materializado da sociedade e é formada pelos 

fatos do passado e do presente, essa manifestação de formas apresenta indícios importantes 

para o entendimento da nova paisagem cultural.  

 

 

2.2 O CONCEITO DE PAISAGEM NA GEOGRAFIA CULTURAL 

 

 

           Foi ao longo do século XIX que as transformações na paisagem do Dique foram, 

gradativamente, se concretizando e o local passa a ser cogitado como área de lazer para toda a 

cidade. Isto fez com que, a despeito da ausência de grandes investimentos para atender a tal 

função, a paisagem fosse, continuamente, alterada, deixando suas marcas. Trata-se de um 

lugar de passagem para muitos, de lazer e prática de esportes para tantos outros, espaço 

apropriado para os rituais dos cultos afros brasileiros, principalmente, o Candomblé, enfim, 

área bastante aprazível e de funções diversas, com formas importantes sobrepostas no seu 

espaço resultando, na atualidade, uma paisagem de valor cultural inestimável para todos, rica 

em símbolos e valores. 

           Paisagem foi o conceito chave para o desenvolvimento desta pesquisa, já que é nesta 

que o homem imprime suas marcas ao longo do processo histórico. A sua leitura pode revelar 

pontos importantes sobre como ela foi sendo construída ao longo do tempo. A vegetação 

assume papel de destaque na formação de determinadas paisagens. Dentro do contexto 

urbano, esse papel passa a ser muito mais importante, principalmente por ser um ambiente 

bastante modificado, cujas plantas além de elevar a qualidade da ambiência urbana, fazem 

com que os citadinos lembrem-se, de forma positiva, do que restou de natural na paisagem da 

cidade. Wagner e Mikesell (2000, p.141) afirmam: “... poucas paisagens culturais atuais são 

inteiramente produtos do trabalho de comunidades contemporâneas. A evolução de uma 

paisagem é um processo gradual e cumulativo – tem uma história”. 

 Segundo Sauer (apud CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z., 2000), a paisagem inclui 

as características da área natural e as formas sobrepostas na paisagem física pelas atividades   
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do homem – a paisagem cultural. A área em estudo apresenta tais características de modo 

bastante evidente, seja na área natural (espelho d’água) ou, também, nas formas importantes 

construídas pelo homem, símbolos de grande valor para a cidade, para os baianos, como  o já 

referido Estádio Otávio Mangabeira. Dessa forma, o Dique apresenta hoje, também, uma 

paisagem cultural rica em história. 

Nesse contexto, mais uma vez recorre-se a Santos para quem “A paisagem é um 

conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por frações de ambas, seja 

quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou qualquer outro critério. A paisagem é sempre 

heterogênea” Santos (1996, p.65). A paisagem do Dique não foge a esta heterogeneidade, 

revelando, de modo marcante, uma sobreposição de tempos diferentes, expressos através de 

suas formas, o que só reforçam as diferenças existentes nos elementos ali presentes que 

carregam consigo significados distintos. 

O fato da metrópole demandar muitas funções faz com que muitas formas surjam. A 

heterogeneidade da paisagem é algo importante no momento em que há um debruçar-se para 

uma análise da produção do espaço, principalmente, o urbano, tão acrescido de instrumentos 

de trabalho. Como a cidade apresenta várias formas de produção, é natural que esta 

diferenciação se manifeste no espaço, principalmente na contemporaneidade, cujo 

desenvolvimento de novas tecnologias, só veio aumentar a heterogeneidade da paisagem. Essa 

distinção de elementos vai sendo criada ao longo do tempo, pois a paisagem não é criada de 

forma instantânea. Ao se proceder à análise de momentos diferentes do Dique, observa-se 

tanto acréscimos, quanto substituições de objetos surgidos ao longo do processo histórico. 

Com a vegetação não foi diferente. Hoje, tem-se uma paisagem bem distinta da dos anos 70, 

por exemplo, cuja estrutura social foi modificada.  Como explicita Milton Santos, “[....] 

paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos que tem idades diferentes, é 

uma herança de muitos diferentes momentos” (SANTOS, 1996, p.66). 

O Dique é um local, onde a materialização do trabalho fez surgir uma paisagem bem 

heterogênea, e esta heterogeneidade aumenta, a depender do ponto de onde o observador se 

coloca. A diversidade de formas e objetos é bem grande nesse lugar. As formas das 

edificações presentes revelam as diferenças sociais do habitante da área.  Na produção do 

espaço urbano, fundem-se os interesses do capital, a ação do estado e a luta dos moradores. 

Esta manifestação de momentos distintos no Dique é evidente, seja pelo interesse do capital, 

seja pelo interesse do Estado ou pela necessidade dos próprios moradores. 

Como a paisagem é o visível, é a reprodução de diferentes meios de produção 

materiais e imateriais, a do Dique é bastante reveladora. Seja no sentido do fornecimento de 
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indícios, de como se deu a ocupação da área, seja no acompanhamento de como os produtores 

desse espaço trataram a vegetação. A supressão da vegetação original foi algo que marcou 

profundamente essa paisagem; aliás, a vegetação é que primeiro sucumbe ante a presença do 

homem, que nela interfere ora para dispor de espaço para as edificações e vias de circulação, 

ora para implantação de culturas vegetais diversas, como foi o caso das hortas ou, 

simplesmente, para o cultivo de plantas ornamentais, cuja função estética é culturalmente 

mais valorizada em relação ao cultivo de espécies nativas, consideradas muitas vezes como 

“mato”, termo com que se qualifica e se nomeia o vegetal que não serviria para nada. 

Como a paisagem urbana é considerada artificial, a artificialidade do Dique é marcada, 

sobretudo, pela quantidade de elementos culturais, cujo grau de diferenciação se estabelece à 

medida que o homem vai aprimorando suas técnicas. Ao longo do processo histórico, a 

transformação do natural em artificial parece que se instala desde a origem do Dique, pois 

para alguns ele teria sido construído pelos holandeses quando estiveram na Cidade do 

Salvador e permaneceram por um ano. Construído ou não pelos holandeses, ninguém sabe ao 

certo; o que não se pode negar é que os elementos naturais são os responsáveis pela atração 

dos freqüentadores, que para lá se dirigem com o propósito de relaxar, motivados na sua 

maioria pela beleza do espelho d’água e pelos  exemplares arbóreos, verdadeiras esculturas 

vivas, como as paineiras e da falsa seringueira (Ficus elástica), cujos  portes majestosos 

marcam, de forma imponente a paisagem local. 

Assim, a heterogeneidade dessa paisagem não é marcada só pelas formas distintas de 

suas edificações, pelas vias de circulação e outros objetos, mas também pela vegetação, que 

apresenta formas, portes e comportamentos distintos, isso sem falar na sua origem, já que 

tanto procedem de países estrangeiros, caso do chorão (Salix babylonica), vindo da China, 

como os que vêm do Brasil, caso dos ipês.  

Nesse estudo tratou-se, também, da questão da repetição, dos modismos – tudo se 

parece na cidade moderna, na expressão de Lefebvre citado por Serpa (2004). Ainda 

conforme Henri Lefebvre (apud SERPA, 2004 p. 24), “[....] não é necessário um exame muito 

atento das cidades modernas, das periferias urbanas e das novas construções, para constatar 

que tudo se parece”. Ainda segundo Serpa, 

[...]esses espaços repetitivos resultam de gestos e atitudes também repetitivos, 
transformando os espaços urbanos em produtos homogêneos, que podem ser 
vendidos ou comprados.Não há nenhuma diferença entre eles, a não ser a 
quantidade de dinheiro neles empregada. Reina a repetição e a qauntificação. 
(SERPA, 2004, p.24).  
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Esta homogeneização do espaço é fortemente reforçada pela prática freqüente do 

cultivo das mesmas plantas que estão sendo utilizadas nos projetos de paisagismo, no 

momento atual. O plantio freqüente de espécies botânicas que estão na moda parece ter 

construído, na Bahia, um grande e único jardim, composto exclusivamente de grama 

esmeralda, mini-ixora, pingo-de-ouro e fícus-benjamina (Fícus benjamina) Essas espécies, 

exceto o fícus, marcam com suas presenças a cena do Dique do Tororó, como de resto em 

qualquer outro espaço público da cidade.   

Para Denis Cosgrove (1998, p.100), “ao mesmo tempo, paisagem lembra-nos que a 

geografia está em toda parte, que é uma fonte constante de beleza e feiúra, de acertos e erros, 

de alegria e sofrimento, tanto quanto é de ganho e perda”. A paisagem do Dique responde 

bem a essas variáveis; o ponto em que se posiciona o observador é que vai definir se a 

prioridade é visualizar a beleza, a feiúra, os acertos e erros, as alegrias e o sofrimento. 

A paisagem do Dique dentro desse pensamento, é uma fonte de beleza, beleza esta 

representada, principalmente, pelo espelho d’água que, outrora foi estruturado pela vegetação, 

o que o deixava mais bonito ainda, principalmente pela sua extensão, muito maior do que se 

apresenta atualmente. Como fonte constante de perda – a maior delas provocada por 

sucessivos aterros, favoreceram, a redução do espelho d’água. Associando-se a áreas 

edificáveis, ou à áreas culturais, os aterros reduziram não só o tamanho do Dique, mas 

também a vegetação que revestia a área. A redução da vegetação está, portanto, diretamente 

relacionada aos aterros. Se essa prática se fazia necessária para ampliação dos espaços de 

cultivos ou para edificações, era porque as áreas vegetadas já tinham sido suprimidas. Diante 

de tal quadro, só restava o espelho d’água como possibilidade de  local para ampliação, o que 

resultava sempre nos aterros. 

O referido autor considera que o local é um lugar simbólico onde muitas culturas se 

encontram e talvez entrem em conflito. No caso do Dique, esse choque de culturas pode ser 

resgatado das esculturas dos Orixás pois, para alguns seguidores de religiões Evangélicas, as 

esculturas não deveriam existir; eles não aceitam a cultuação aos Orixás, e acham que as 

estátuas desrespeitam outras religiões e simbolizam o negativo. Os evangélicos não 

conseguem nem apreciar o caráter artístico das obras. É nesse local também, que se 

encontram árvores de países de diferentes culturas, neste caso sem apresentar conflitos, muito 

pelo contrário, de tão utilizadas no espaço urbano brasileiro, estas espécies já fazem parte da 

paisagem baiana, como algo natural do país. É o caso das figueiras muito utilizadas para 

arborização pública e disseminadas até no meio rural. As espécies nativas convivem, 
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harmoniosamente, com as exóticas no Dique, o que favorece a diversidade vegetal, o que só 

vai beneficiar o local. 

Cosgrove (1998, p.98) afirma ainda que, a paisagem está ligada a uma nova maneira 

de ver o mundo. Nesse sentido ela é “uma criação racionalmente ordenada, designada e 

harmoniosa, cuja estrutura e mecanismo são acessíveis à mente humana, assim como ao olho, 

e agem como guias para os seres humanos nas suas ações de alterar e aperfeiçoar o meio 

ambiente”. O Dique é um bom exemplo de guia de como se alterar uma paisagem, pois 

apresenta problemas sérios de ordem ambiental, entre os quais: o fluxo intenso de veículos 

que circulam na área diariamente, gerando poluição do ar e sonora, e os problemas 

enfrentados pela baixa qualidade da água da lagoa, cuja coloração esverdeada, é provocada 

pela proliferação intensa de algas (floração da água). Este fenômeno, sem solução até o 

momento e cuja origem desencadeia pontos de vista divergentes, incomoda e muito aos 

usuários. 

Segundo o mesmo autor (1998, p.102), “[...] qualquer intervenção humana na natureza 

envolve sua transformação em cultura, apesar de essa transformação poder não estar sempre 

visível, para um estranho”. A modificação da natureza em cultura é fortemente expressa na 

lagoa do Dique, que de objeto natural passa a ser objeto cultural, à medida que as ações do 

homem começaram a atuar de forma a mudar a sua função, principalmente quando este 

passou a ocupar as suas margens de forma desordenada, o que fez com que seu espelho 

d’água fosse bastante reduzido. Outro fato que faz com que o espelho d’água do Dique 

assuma um papel cultural é o seu valor como uma lagoa sagrada, pelo menos para alguns 

adeptos do Candomblé, e para alguns católicos também – que, em determinadas épocas do 

ano, costumam presentear as divindades ali existentes com oferendas compostas dos mais 

variados objetos: da água de cheiro, à comidas e flores. Esse valor cultural do espelho d’água 

não é algo visível para quem não conhece a história da cidade, e, assim, o vê como 

remanescente de algo natural. As esculturas dos Orixás colocadas dentro e na margem da 

lagoa vem marcar, de forma visível a transformação do natural em cultural. Em outros 

momentos, as plantas também tinham uma função importante para a cultura Afro, pois eram 

utilizadas nos seus rituais como algo de valor sagrado. Com a urbanização do Dique, essas 

plantas já não fazem mais parte da paisagem local. 

Em relação ao tipo de paisagens, Cosgrove refere-se àquelas marcadas pelo poder – as 

paisagens dominantes, bem como paisagens alternativas, ou subdominantes. Para o mesmo 

autor (1998, p.116), “por sua natureza, as culturas alternativas são menos visíveis na paisagem 

do que as dominantes, apesar de que, com uma mudança na escala de observação, pode 
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parecer dominante uma cultura subordinada ou alternativa”. Os Orixás marcam a paisagem do 

Dique como representantes de uma cultura subdominante, dentro de uma cidade cuja maioria 

da população considera-se católica. A presença dessas esculturas na lâmina d’água e na sua 

margem parece representar para a maioria dos freqüentadores da área, bem como, para alguns 

moradores da cidade, independente de religião, a cultura da Bahia, já que tais figuras fazem 

parte da história da Cidade, cuja população na sua maioria é negra. Esta representação dos 

Orixás na paisagem parece indicar uma cultura dominante, quando na realidade não é. O 

Dique representa bem essa questão, pois a cultura afro está tão impregnada na paisagem, que 

parece ser a dominante da Cidade. 

O exercício do poder pode também, ser manifestado por intermédio da vegetação. As 

palmeiras imperiais (Roystonea oleracea), que igualmente, fazem parte da paisagem do Dique 

hoje, por longo tempo foram símbolos de uma cultura dominante, já que representavam o 

poder dos colonizadores, no período do Brasil Colônia. Hoje difundidas por todo o país, 

apesar de seu valor histórico e de toda sua imponência, já não representam mais uma cultura 

dominante, embora continuem com forte presença no paisagismo contemporâneo. A 

hegemonia do fícus, principalmente, nas cidades de médio e pequeno porte do interior baiano 

pode ser encarada como símbolo da cultura dominante neste momento. 

Claval (1999 p. 31), reportando-se a Sauer, no que concerne a sua visão sobre a 

cultura, afirma que: 

                                               Como os seus contemporâneos, Sauer vê a cultura, primeiramente, como o conjunto 
de instrumentos e de artefatos que permitem ao homem agir sobre o mundo 
exterior, mas vai mais longe que eles: a cultura é também composta de associações 
de plantas e de animais que as sociedades aprenderam a utilizar para modificar o 
ambiente natural e torná-lo mais produtivo. Estas transformações não são inocentes. 
Desde que conduzidas sem prudência, ameaçam o equilíbrio profundo da natureza e 
conduzem a catástrofes ecológicas. A aptidão para gerenciar com sabedoria o 
ambiente é, para Sauer, um dos traços maiores segundo os quais as culturas devem 
ser julgadas.  

 

 O que se observou ao longo da história do Dique, foi exatamente uma falta de 

prudência no gerenciamento dos recursos naturais da área, o que culminou com a instalação 

de problemas ecológicos sérios, a serem discutidos no capítulo 5.  

Refletindo ainda, sobre paisagem, Claval (1999, p.315) explicita:  

                                               [....]a paisagem na maioria dos casos, não é um produto planificado da atividade 
humana. Nenhuma concepção estética global presidiu sua elaboração; a 
preocupação da beleza só pode se exprimir na escala das edificações, dos jardins ou 
dos parques, mas só em alguns casos é aparente.  

 

A preocupação com a beleza, no caso do Dique, reside notadamente nos jardins, em 

função do agrupamento das plantas, com predominância das tropicais, remanescentes de 
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outros projetos ou não e que se harmonizam com as edificações propostas, o que, desde já 

sugere uma paisagem pensada e elaborada para a atração dos visitantes.  

Sobre a paisagem, Duncan (1990; 1992, apud CLAVAL, 1999, p.316) afirma que, 

“[....] a leitura das paisagens em diversos níveis só é possível enquanto nenhuma das lógicas 

que presidem a elaboração do espaço humanizado pode eliminar as outras. É o que caracteriza 

o mundo técnico de ontem”. Esta possibilidade de leitura foi perfeitamente possível ao se 

analisar a área em estudo, já que a paisagem do Dique é formada por objetos com idades 

diferentes. Este estudo se configurou a partir da constatação das técnicas expressas nas formas 

existentes. 

A lógica de se pensar a vegetação nos espaços públicos, centrada na questão ambiental 

é o norte que direciona os projetos atuais. Esta proposta juntamente com a questão estética 

fizeram com que a presença de árvores nativas e até de valor histórico cultural, caso do pau-

brasil (Caesalpinia echinata), fossem encontradas mais facilmente nos projetos da atualidade. 

No caso do Dique, a espécie arbórea mais utilizada no último projeto foi o pau-brasil. 

Permaneceram as paineiras, os chorões, as figueiras e os flamboyants, alguns bastante 

danificados, seja pelo tempo, seja pela falta de manutenção, espécies que lembram outros 

tempos do Dique, outros momentos da paisagem da cidade. 

Ainda, segundo Cosgrove (1998, p.108), “todas as paisagens possuem significados 

simbólicos, por que são o produto da apropriação e transformação do meio ambiente pelo 

homem”. A simbologia da paisagem do Dique é bastante forte, seja pelo comprometimento 

com a expressão da cultura dominante, seja a da cultura alternativa.  A simbologia desta 

paisagem ficou mais fortemente marcada a partir do momento em que o processo de 

urbanização se intensificou, fato ocorrido a partir da década de 60 quando a área começou a 

ser pensada não mais exclusivamente para os moradores da cidade, mas também para o 

turista. E foi nessa década que a vegetação exuberante, principalmente a constituída de 

árvores nativas e frutíferas, vem a ser substituída por novas plantas de valor ornamental, 

consideradas mais atrativas para os visitantes, e verdadeiros símbolos da beleza planejada dos 

espaços públicos da atualidade. A vegetação anterior, como se sabe, identificada com 

propostas outras, passa a assumir um novo sentido – componente de um projeto de 

embelezamento voltado para a atração do turista. Esta mudança de ponto de vista provoca um 

novo olhar dos grupos dominantes, seja o próprio Estado, sejam os atores que lidam com a 

promoção do turismo na Cidade. 

Outro símbolo importante na paisagem do Dique – os barcos –se mantêm ao longo do 

processo histórico como um símbolo de resistência.  
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Para Claval (2004), as paisagens comportam ao mesmo tempo indícios e signos. Os 

primeiros são formas sem intenção, os segundos são intencionais, mas muito raros. Os signos 

de que as paisagens são portadoras transmitem mensagens intencionais, geralmente muito 

fáceis de ser decifradas por pessoas familiarizadas com a cultura local. A simbologia do 

Dique é muito forte principalmente para os praticantes das religiões Afro e para os adeptos do 

Catolicismo. Para estas pessoas a simbologia presente naquelas águas é muito significativa; 

vários deuses são cultuados alí, o que reveste esta lagoa de função sagrada. A simbologia para 

esses adeptos, também se expressa na vegetação, principalmente em se tratando do 

Candomblé.  

As antenas da telefonia celular são outro símbolo presente na paisagem do entorno do 

Dique – indício de modernidade, de um novo estilo de vida da população. O celular é hoje, 

um objeto disponível para qualquer cidadão que vislumbra na posse de tal objeto uma fantasia 

de status, o que faz com que ele se torne algo bastante sedutor nesse início de século. 

Como afirma Vallaux (apud SAUER, 2000), o grau de transformação das paisagens 

naturais pode ser considerado como medida verdadeira e exata do poder das sociedades 

humanas. Este poder foi muito intenso no transcorrer do processo histórico do lugar, pois a 

transformação da paisagem do Dique foi marcada, sobretudo, pela ação de atores distintos 

(Estado, morador, iniciativa privada), com poderes também diferenciados, o que favoreceu 

assim uma transformação muito grande do espaço inicial. Conforme aponta Claval (1999), ao 

se observar a paisagem, observa-se também, o choque dos contrastes, e é este choque de 

contrastes que chama à atenção na paisagem do Dique.  

Segundo Sauer (2000), um questionamento comum nos estudos culturais busca saber 

até que ponto o homem está vivendo harmoniosamente na natureza e até que ponto ele está 

estabelecendo limites restritos para as futuras gerações, vivendo além dos recursos locais que 

ocupam? Em relação ao Dique o homem foi além dos seus limites. Usou os recursos naturais 

da forma mais agressiva possível, eliminando, assim, toda vegetação nativa do entorno e 

poluindo o seu espelho d’água.       

Como mostra Claval (1999), as paisagens culturais do mundo atual refletem não 

apenas evoluções locais, mas também grande número de influências devido às migrações, 

difusão, comércio e trocas. As mudanças na paisagem do Dique tanto foram estruturais, 

quanto funcionais. Na verdade, tudo isto atende não só a uma lógica local, mas também a uma 

proposta mundial, principalmente depois do advento da globalização. Muito do que se faz 

hoje nos parques públicos através do mundo está expresso também, na paisagem do Dique. A 

presença de objetos de arte, prática muito difundida nos parques públicos contemporâneos 
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ocorre também, no Dique, com a instalação das esculturas dos Orixás. A redução do número 

de plantas nesses espaços é outra lógica da contemporaneidade, o que também se constata no 

Dique. O único diferencial do Dique em relação a estes espaços modernos é a presença do 

espelho d’água, mas que apresenta uma beleza que o individualiza em relação a qualquer 

outro lugar do mundo. 

Para Sauer (2000, p.87) “com o tempo as seqüências de paisagens culturais tendem ao 

equilíbrio, podem resultar numa condição de equilíbrio, onde não mais ocorrem mudanças 

significativas, como se fosse uma forma clímax”. Nesse caso, teria o Dique chegado a sua 

forma clímax com esse último projeto de requalificação? Que mudanças ainda poderiam 

alterar de forma considerável a sua paisagem? Só o tempo pode revelar os destinos de uma 

área já tão culturalmente transformada.   

 

 
2.3 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL 
 

 

Para a realização deste trabalho foi necessária a consulta a diversas fontes, com que se 

buscou levantar informações no sentido de analisar de forma profunda o objeto de estudo – o 

Dique do Tororó.           

O levantamento da documentação foi realizado através de: livros, revistas, periódicos, 

dissertações, teses, planos diretores, mapas, projetos urbanísticos elaborados e ou implantados 

na área, fotos. Nessa oportunidade, foram realizadas consultas em bibliotecas de várias 

instituições de Ensino e Pesquisa de nível Superior, órgãos públicos nas esferas: municipal, 

estadual, federal e privada, além de arquivo do autor deste trabalho. Buscou-se, ainda, manter 

contatos com outros profissionais que contribuíram com informações importantes para a 

construção da pesquisa tais como: historiadores, professores, profissionais envolvidos direta 

ou indiretamente com as questões tratadas neste estudo. 

O maior volume de informações sobre a área em pesquisada foi obtido através da 

consulta ao Jornal A Tarde, maior periódico do Norte e Nordeste do país. Foram realizadas 

visitas sistemáticas, num período de seis meses, à Biblioteca Pública do Estado, bem como à 

Biblioteca do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O segmento temporal utilizado teve 

como ponto de partida o quinto número de lançamento do jornal, publicado no dia 19 de 

outubro de 1912, até a inauguração do projeto de requalificação do Dique no mês de abril 

1998. Todas as notícias publicadas a respeito da área em estudo, bem como o uso da 



 30 

vegetação no espaço urbano da cidade do Salvador, foram devidamente fotografadas, com 

câmara digital, o que favoreceu dessa forma, o uso do computador para leitura e posterior 

seleção. Deste levantamento documental surgiram dois capítulos da dissertação: os capítulos 4 

e 5. 

 

 

2.4 METÓDO DE PROCEDIMENTO HISTÓRICO 

 

 

Como a pesquisa tratou de um estudo de caso, adotou-se, o método de procedimento 

histórico, pois foi através da história da área que se tornou possível analisar as transformações 

que ocorreram ao longo do tempo.  Os movimentos sociais, os meios de produção de épocas 

distintas ditaram a forma e a função que hoje o Dique assumiu. Para o entendimento desse 

processo adotou-se o método proposto por Vasconcelos (1999), baseado nas seguintes etapas: 

 

1. Estabelecimento de uma periodização das longas durações, o que se concretizou após as 

informações levantadas, nas etapas marcadas, sobretudo por momentos importantes na 

transformação da paisagem do Dique: 

        
          1.1. Periodizações: 
           
          Século XIX: 

 
          1 .Déc. de  10 – Ligação do bairro de Nazaré com o bairro de Brotas (1810); 
 
          2. Déc. de 50 – Construção da estrada do Rio Vermelho passando pelo Dique    (1859); 
 
          3. Déc. de 70 – 1º   passo de embelezamento (1872); 
 
          4. Déc. de 90 – 1º projeto de urbanização para o Dique (1898); 
                                    
 
          Século XX: 

 

1. Primeiras décadas do século XX – depósito de lixo da cidade; 

 2. Déc. de 30 – Semana de Urbanismo – idéia de criação de um parque (1935); 

 3. Déc. de 40 – Projeto do EPUCS -1940; 

 4. Déc.  de 50 – inauguração parcial da Fonte Nova (1951); 
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5. Déc. de 60 – urbanização do Dique – aterro de parte do espelho d’água para a 

construção  da av. Costa e Silva, ajardinamento das encostas, retirada da vegetação 

frutífera; 

6. Déc. de 70 – retomada da idéia de parque (implantação de um sistema de áreas verdes 

para toda a cidade). O Dique seria um dos 12 parques distritais propostos. Mais uma vez 

pensa-se no turista, no visitante; 

7. Déc. de 90 – Proposta de um parque na Ecosalvador (1992), despoluição, destaque do             

Dique como “santuário paisagístico”. Criação do Parque do Dique do Tororó (1998).  

                                  

         2. Após estabelecer a periodização, passou-se a examinar o contexto de cada     período em 

análise; 

         3. Em seguida, foram analisados os agentes mais importantes, externos e locais que 

contribuíram para modelar a área em estudo; 

         4. Examinou-se o desenvolvimento espacial do objeto de estudo, tomando como referência 

principal informações escritas, mas complementadas por mapas e fotografias aéreas dos anos 

de 1976, 1992, 1998 e 2002.       

  Foram utilizadas também, técnicas estatísticas, cartográficas, de classificação, 

comparação e abordagem, imprescindíveis à interpretação dos resultados da análise dos dados 

coletados ao longo da pesquisa. 

                   

 
 2.5- PESQUISA EMPIRICA 
 
 

O trabalho de campo foi realizado em várias e sucessivas visitas à área em estudo, 

procurando assim fazer leituras diretas da paisagem, para obter informações, indícios, que 

pudessem ser utilizados na realização deste trabalho. Para tanto, foi utilizada a metodologia 

proposta por Cosgrove (1999), que sugere: 

1. Leitura detalhada da própria paisagem (observação direta); 

2.Conhecimento da área em estudo através do próprio trabalho de campo e elaboração 

e interpretação de mapas. 

Já Claval (2004), chamou essa leitura detalhada  de olhar horizontal ou oblíquo, e a 

utilização de mapas, de visão vertical. 
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Em busca de evidências para o estudo da paisagem, foram utilizadas ainda as seguintes 

fontes secundárias: folhetos documentais e cartográficos; comunicação oral, estruturadas ou 

não; arquivos e principalmente  fotografias antigas e pinturas. 

 

 

2.5.1 Entrevistas e Questionários 

 

 

Foram aplicados questionários (Anexo 02) aos freqüentadores do Parque do Dique 

durante todos os dias da semana, nos turnos da manhã e da tarde, buscando assim variar os 

dados coletados da melhor forma possível. Dados pessoais tais como; nível de escolaridade, 

nível de satisfação com o local, nível de renda, periodicidade de visitas ao local, etc., 

constituíram-se em questões tratadas neste instrumento de coleta de dados. Foram aplicados 

115 questionários aos freqüentadores, selecionados de forma aleatória. Os resultados desses 

questionários geraram gráficos, que se encontram  ilustrando as discussões pertinentes no 

corpo da dissertação. 

Além dos questionários aplicados foram realizadas algumas entrevistas semi-

estruturadas (Anexo 04), com moradores do entorno, selecionados ao acaso, bem como 

pessoas que direta ou indiretamente estivessem envolvidas com o objeto em estudo. O 

objetivo foi procurar identificar como se dá a relação dessas pessoas com a área, como elas se 

utilizam do espaço em estudo, levando em consideração o conhecimento sobre a vegetação 

local, suas origens, modificações, etc. Outras entrevistas foram realizadas com os 

representantes dos órgãos que lidam com as áreas verdes da cidade, buscando-se coletar dados 

que pudessem ser também utilizados na elaboração do trabalho. O resultado das entrevistas 

foi analisado e, esta análise trouxe informações valiosas para a elaboração dos capítulos 4 e 5.  

 

 

2.5.2 Identificação das espécies botânicas 

 

 

Além das atividades propostas, foi realizada, a identificação de algumas espécies 

botânicas, buscando-se levantar a diversidade e suas contribuições para o espaço urbano. 

Quando não era possível esse reconhecimento “in loco”, foram tiradas fotografias para serem 

enviadas a especialistas, para que esses pudessem identificá-las.  
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2.5.3 Levantamento Fotográfico 

 

           

Outro procedimento realizado foi o levantamento fotográfico, no sentido de 

representar a situação atual e comparar, na medida do possível, com outras intervenções 

ocorridas no passado. Para realizar essa atividade, buscou-se fotografias antigas, que 

pudessem revelar momentos distintos da produção espacial deste lugar. Para isso foram 

necessárias visitas a órgãos públicos e o número mais significativo de fotografias foi 

encontrado na Fundação Gregório de Matos, órgão pertencente à Prefeitura Municipal do 

Salvador. 
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3 – A VEGETAÇÃO NO ESPAÇO URBANO  

 

Toda vez que uma cidade cresce desordenadamente a primeira vítima é sempre o 
verde (BURLE MARX, 1995). 

 

 

Os grandes centros urbanos vêm ao longo de suas histórias sofrendo grandes 

alterações de ordem ambiental o que, direta ou indiretamente reflete no modo de vida de seus 

habitantes. O ambiente construído pelo homem, principalmente nestes dois últimos séculos, 

parece não considerar a qualidade de vida de quem vai utilizar esses espaços. O que deveria 

existir, como direito do cidadão está cada dia mais sendo negligenciado pelos produtores do 

espaço público contemporâneo. Tais produtores deveriam assumir a responsabilidade do 

oferecimento de condições ideais para uma vida saudável na cidade. O propiciamento de um 

ambiente ecologicamente saudável deveria ocupar sempre a posição primeira na pauta do dia. 

Isso garantiria aos citadinos condições ideais de sobrevivência, tais como: ambiente urbano 

com menos emissão de gases tóxicos na atmosfera, corpos de água sem poluição, áreas verdes 

devidamente conservadas e o uso e a ocupação do solo de forma planejada. Ou seja, haveria 

direito a um ambiente urbano equilibrado onde os componentes da natureza fossem um 

patrimônio preservado para os seus usuários e as gerações futuras. 

As grandes cidades, em especial as dos países periféricos, atualmente, assumem uma 

posição bastante contrária à manutenção dos recursos naturais, o que vem favorecer o 

surgimento de problemas ambientais diversos. É nesse cenário que o verde a vegetação passa 

a assumir papel fundamental no equilíbrio do ecossistema urbano. Em alguns casos, a 

vegetação se constitui num problema para os governantes, levando-se em conta, 

principalmente, a escassez dos orçamentos, o que dificulta bastante a manutenção desses 

elementos. A falta de gerenciamento vai favorecer a redução da qualidade de vida dos 

citadinos, contraditoriamente, cada vez mais comprometida com o que se chama de 

“progresso”. 

Analisando-se a história urbana brasileira, constata-se que o verde foi inserido nas 

cidades, com o objetivo de embelezá-las, de se criar uma boa impressão aos estrangeiros, que 

aqui se dirigiam com propósitos distintos. A vegetação nativa era um dos atributos que mais 

extasiava esses viajantes. Observa-se que na história do Brasil a importação de modelos, 

principalmente, da Europa, fez com que a beleza desses elementos vegetais, que tanto 

encantou colonizadores e visitantes fossem quase eliminados dos espaços públicos do país. É 
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notado, principalmente, a partir da segunda metade do século XX, mesmo que de forma 

incipiente, que as plantas nativas vêm tentando assumir papel de destaque na paisagem das 

cidades. Esse retorno parece inevitável, essas plantas tendem a assumir papel de grande 

importância na paisagem das cidades contemporâneas. Outras funções, além do 

embelezamento, também, passaram a ser contempladas ao longo da história da vegetação no 

espaço urbano brasileiro.   

 

 

3.1 – A HISTÓRIA DA VEGETAÇÃO NO ESPAÇO URBANO BRASILEIRO  

   

        

A vegetação começa a fazer parte da cena urbana brasileira em um tempo não tão 

distante. Até o século XVIII, restringiam-se aos quintais e pátios internos das residências. 

Reportando-se à cidade colonial, Goya (1994) mostra que a vegetação, pelo próprio traçado 

dessas cidades, não poderia ser mantida no perímetro urbano, o chão deveria apresentar-se 

limpo, batido de terra e desprovido de qualquer tipo de planta. Usar a vegetação no espaço 

urbano seria uma atitude descabida, principalmente “depois da luta por manter as ruas e 

praças livres do “mato”2, luta esta registrada em diversas Atas de Câmara. O fato de a cidade 

ter sido implantada em território ganho da vegetação seria incoerente reintroduzi-la no tecido 

urbano. As plantas só vão ganhar o espaço urbano em meados do século XIX 

Apesar de o século XIX ser o marco oficial do surgimento da vegetação nas cidades 

brasileiras, algumas ações no sentido de introduzir o elemento vegetal na cidade já haviam 

ocorrido antes. Segundo Blossfeld (1983), a mais antiga manifestação do paisagismo, no 

Brasil, ocorreu na primeira metade do século XVII, em Pernambuco, por obra do Príncipe 

Maurício de Nassau, durante a invasão holandesa naquele estado nordestino. Recife foi, 

possivelmente, a primeira cidade a utilizar a vegetação no espaço público brasileiro. Mesmo 

sendo a capital da colônia, os espaços públicos de Salvador eram bastante simples; há 

preocupação com o calçamento destas áreas, a vegetação é inexistente. As cidades coloniais 

possuíam ruas estreitas, edificações sem recuos frontais ou laterais, o que não favorecia o 

plantio de qualquer elemento vegetal. Os únicos elementos desses espaços eram os chafarizes 

e os cruzeiros, presentes ainda em alguns locais, a exemplo, do Pelourinho, bairro histórico da 

cidade do Salvador. 

                                                 
2 Planta que nasce à toa sem serventia (HOUAISS, 2001).  
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Para Blossfeld (1983), a primeira notícia sobre arborização no Brasil data do século 

XVIII quando o arquiteto e naturalista Antonio Jose Landi teria plantado mangueiras em 

Belém do Pará. Esse autor também assinala como data provável do início da arborização do 

Rio de Janeiro o século XIX, época em que a prática do plantio de árvores nas cidades 

difundia-se pelo mundo. Ainda, segundo o mesmo autor, a história documentada do 

paisagismo no Brasil teve início com a chegada do príncipe regente Dom João VI e de sua 

Corte ao Rio de Janeiro, em 1808. Antes disso, no século XVIII, segundo Segawa (1996, 

p.109) 

                                       a coroa portuguesa já havia tentado organizar jardins no Brasil, com o objetivo não 
do embelezamento, da estética pura e simples, mas com o cunho científico: para 
identificar o valor econômico da flora local e a exótica. Além da iniciativa 
científica, tinha também o viés agrícola, cujo objetivo era: implementar hortos 
botânicos em que se pudessem aclimatar plantas úteis ao desenvolvimento do 
comércio de especiarias na Europa e ampliar o conhecimento sobre novas 
variedades nativas que pudessem competir com as culturas tradicionais cultivadas 
no Oriente. 

 

Daí surgiram os jardins botânicos. A Carta Régia, de 4 de novembro de 1798, dirigida 

ao governador do Pará, é o marco inicial para a implantação, na colônia, de várias instituições 

botânicas com o fim  de intercambiar plantas de valor econômico para os portugueses 

(SEGAWA, 1996). Ainda segundo o mesmo autor, “a Capitania mantinha uma posição 

estratégica ao interesse naturalista: a Amazônia vinha sendo objeto de exploração botânica e 

zoológica sistemática, aliada à atividade mais anterior de reconhecimento das drogas do 

domínio dos indígenas amazônicos” (SEGAWA, 1996, p.113). Outros jardins botânicos 

foram construídos no país, como os jardins do Rio de Janeiro, RJ (1808); Ouro Preto, MG 

(1825); Salvador, BA3 e São Paulo, SP(1825). 

No início do século XIX, surge o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, criado por 

decreto de 13 de junho do ano de 1808 e um dos mais importantes até hoje, cujas palmeiras 

imperiais marcam de forma histórica e profunda a paisagem da cidade. Construído por D. 

João VI, visava a produção de árvores exóticas e raras, algumas das quais deveriam fornecer 

lenha para alimentar a fábrica de pólvora ali existente. Em seguida, esse jardim passou, 

também, a produzir árvores a serem exportadas, o que contribuiria para o enriquecimento da 

Coroa Portuguesa. Inicialmente denominado de Horto Real (1808), passou, em 1819, a 

chamar-se Real Jardim Botânico. 

Segundo Terra (2000), o Jardim Botânico de Salvador aparece citado em poucos 

documentos. Entre eles, destaca-se a correspondência entre o governador da Bahia, D. 

                                                 
3 Não foi possível identificar a data da inauguração do Jardim Botânico de Salvador.  
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Fernando José de Portugal e o ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho. Outro importante 

documento dá notícia da tentativa de implantação do Jardim Botânico da Bahia: trata-se de 

um ofício datado de maio de 1800, enviado pelo capitão-general ao governador. Essa 

correspondência determinava que fosse implantado, pelo governador, um Jardim Botânico 

naquela Capitania, semelhante ao do Pará, com o menor custo possível. Enviado com a 

correspondência estava um catálogo das plantas desse Jardim. Designava o cargo de diretor 

desta instituição, incumbindo-o de: 

                                       Remeter para o Real Jardim Botânico todas as plantas vivas e secas que aqui 
houver, e de cuidar efetivamente no estabelecimento e direção de um jardim desta 
natureza não tendo sido possível até agora comprar-se o terreno para ele, por falta 
de meios em razão das extraordinárias e indispensáveis despesas que tem ocorrido 
(ALMEIDA, apud TERRA, 2000, p. 41). 

 
No ano de 1779, foi iniciada a construção do Passeio Público do Rio de Janeiro, marco 

do paisagismo organizado no Brasil, por designação de D. Luis de Vasconcelos, que incumbiu 

o arquiteto e escultor Valentim da Fonseca e Silva (Mestre Valentim), de projetar um “jardim 

de prazer”. Sua inauguração ocorreu em 1783, e seria um similar do de Lisboa. Com o tempo, 

o jardim do mestre Valentim vai sendo abandonado até a sua reforma, realizada por Glaziou 

em 1862 (GOYA, 1994, TERRA, 2000).            

“O Passeio Público seria o primeiro jardim estruturado às proximidades do contexto 

urbano” (TERRA, 2000, p.43). Essa iniciativa reforça a tendência da presença do elemento 

vegetal no espaço público brasileiro, o que se intensifica, principalmente, em meados do 

século XIX. Para Segawa (1996, p. 77) “o passeio público era um monumento à vegetação, à 

natureza, monumento a si mesmo”. A Bahia também, foi agraciada com seu monumento à 

vegetação. 

É, portanto, a partir do século XIX, que a prática de se construir jardins no Brasil 

começou a efetivar-se, por iniciativa de um alemão naturalista, arquiteto paisagista Ludwig 

Riedel. Segundo Blossfeld (1983) a grande arrancada do desenvolvimento da jardinagem e do 

paisagismo no Brasil ocorreu com os preparativos do casamento de Dom Pedro I com a 

arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Como no Rio de Janeiro não havia ainda jardins 

públicos, nem mesmo avenidas arborizadas, receiava-se que a noiva tivesse impressão 

negativa do país logo de início; era necessário, depressa, tratar da urbanização da cidade. Foi 

aí que Riedel, entrou em cena para o embelezamento da Capital. Ele se achava no Brasil, 

desde 1820, ocupando-se da coleta de herbários para várias instituições científicas da Rússia e 

da Alemanha. Tinha estudado Botânica e Paisagismo na França, na Alemanha e Rússia, foi 
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contratado por D. Pedro I para tornar a cidade do Rio de Janeiro mais verde e trabalhou, nesta 

tarefa, de 1836 até 1860. 

O sucessor de Ludwig Riedel foi o Engenheiro Agrônomo francês Auguste François-

Marie Glaziou. Glaziou chegou ao Brasil a convite de D. Pedro II para ocupar inicialmente o 

cargo de Diretor Geral de Matas e Jardins e aqui permaneceu por 39 anos, deixando marcas 

profundas no paisagismo brasileiro nascente (TERRA, 2000). Este francês é o mais citado na 

história dos jardins no Brasil. Introduziu, ainda, plantas brasileiras em praças e ruas, 

destacando-se o oitizeiro (Licania tomentosa), encontrado, até hoje, nas ruas das cidades 

brasileiras. Essa árvore marca de forma significativa a paisagem das cidades baianas, tanto na 

Capital como nas cidades do interior. 

Após a Independência do Brasil, a arquitetura urbana começa a se modificar, e é nesse 

contexto que a influência francesa começa a se fortalecer. Todo material utilizado, tanto nas 

construções dos jardins particulares como nos públicos eram importados da França. Segundo 

Terra (2000, p. 53), “além dos jardins privados, dá-se início à ornamentação das praças e 

jardins públicos que terão grande importância no traçado urbano, como um reflexo do que 

também ocorria na Europa”. É nessa fase que se constroem os coretos e estátuas, mantendo-se 

os chafarizes em ferro construídos por Mestre Valentim e Montigny. Esses elementos 

arquitetônicos, de formas e gostos variados, permaneceram por longas datas na paisagem das 

praças das cidades brasileiras, principalmente no interior do país. Hoje, muitos deles são 

destruídos em nome de uma suposta modernidade que não considera a história do local onde 

tais objetos estão inseridos; dessa forma, arranca-se uma página da história das cidades 

brasileiras, sem nenhum constrangimento. 

Na metade do século XIX, o estilo dos jardins construídos é bem ao gosto inglês.  A 

característica desses jardins, segundo Terra (2000), era a diversidade da vegetação, composta 

por plantas importadas da Europa. Plantas tropicais também eram utilizadas. A flor nessa 

época era cultuada pela sociedade, o que favoreceu a atração da horticultura francesa. E é 

nesse século, de acordo com Segawa (1976), que o conceito de rua e de parques arborizados 

como “pulmões urbanos” se consolida. Esse Paisagismo desenvolveu-se a partir das soluções 

francesas, o que confirma a importância desses modelos, em toda a cultura do Brasil do século 

XIX. 

De acordo com o referido autor, é no século XIX que a árvore passa a ser representada 

como “símbolo de civilidade, de cultura, de patriotismo”. E ele, continua afirmando que “a 

‘festa das árvores’ ou ‘dia da árvore’ é uma tradição antiga, conforme a região, mas 

reconhecida modernamente como uma criação francesa do início do século XIX, que se 
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disseminou pela Europa, instituída nos Estados Unidos em 1872” (SEGAWA, 1976, p. 70). O 

dia da árvore começou a ser comemorado no Brasil, em 1902, na cidade de Araras no interior 

do estado de São Paulo, com a finalidade de “conservar o bosque municipal”. 

A paisagem urbana brasileira é primordialmente, no século XIX, marcada pelas 

palmeiras. Segundo Toledo (1981, apud GOYA, 1994, p.136), elas, “eram uma constante para 

assinalar obras notáveis, públicas ou particulares”. Esses vegetais ainda não eram as palmeiras 

imperiais, aqui introduzidas por D. João VI. As palmeiras que inicialmente eram encontradas 

em solo pátrio já existiam segundo registros, como “marcos” da paisagem antes da “palmeira 

mater”, que floresceu pela primeira vez entre 1826 e 1851, e registros dão conta da existência 

da outra palmeira antes desse período. 

No século XIX, a cultura científica introduz a noção de salubridade urbana. De acordo 

com Segawa (1976, p. 211), é nesse momento que se “atribuiu à vegetação uma pragmática 

função, muito além do sentido pitoresco ou romântico que a arte impusera sobre a paisagem 

natural”.  

A inserção do verde nas cidades brasileiras é concomitante com a evolução das 

funções das praças. Estas que até então eram constituídas de imensos espaços totalmente 

abertos sem a presença da vegetação, servindo exclusivamente como local de reunião de 

pessoas, passam agora a ser incrementadas na cidade como um jardim. Mais agradáveis, 

estética e funcionalmente, as praças-jardim constituem um marco fundamental da 

incrementação e valorização da jardinagem na cidade, principalmente em locais públicos 

(GOMES; SOARES, 2003).        

No final do século XIX e no início do século XX, com o país independente e 

enriquecido com a cultura cafeeira, apareceram jardins, praças e parques ajardinados em 

maior número e muito bem conservados. Essa nova concepção de paisagem urbana 

representou o trato ou o desejo de algo até então desconhecido nas cidades brasileiras: a 

prática do paisagismo e, consequentemente, a introdução da arborização nos espaços públicos. 

No momento em que as cidades estavam vivendo o apogeu da cultura do café e investindo nos 

espaços públicos, surge como mais  uma conseqüência desse enriquecimento, o aumento do 

número de veículos,  que passou a interferir diretamente no espaço urbano. A feição da cidade 

muda, vias precisam ser adaptadas para atender esta nova modalidade de locomoção. “A 

ditadura do automóvel” transforma a paisagem das cidades brasileiras. Os produtores do 

espaço urbano eliminam as áreas verdes para aumentar o espaço do trânsito do automóvel, 

fazendo, dessa forma, desaparecer espaços vegetados importantes para a cidade, tais como: 

parques, praças e jardins. Não só os automóveis foram os responsáveis pela redução do verde 
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nas cidades brasileiras, mas também, a implantação de sistemas de distribuição elétrica e de 

bondes (GOYA, 1994). 

A vegetação conquistou, aos poucos, o espaço urbano brasileiro, tanto em decorrência 

da monotonia das cidades quanto em conseqüência das necessidades ambientais que se faziam 

presentes devido à expansão urbana e problemas dela decorrentes (GOMES; SOARES, 2003). 

Assim como nas antigas cidades européias, os primeiros jardins públicos brasileiros 

instalaram-se nas bordas das cidades e em terras onde as condições topográficas 

desfavoreciam o arruamento ou as construções. 

Segundo Macedo, nas últimas décadas do século XIX, Salvador, além de Campinas e 

Recife, 

[...] tem diversas de suas praças principais ajardinadas tratadas paisagisticamente, 
ora recortadas por caminhos orgânicos, ora divididos dentro de padrões 
geométricos, muitas delas apresentando soluções mistas, verdadeiras misturas das 
posturas clássicas e românticas, configurando espaços híbridos ( MACEDO, 1999, 
p.45). 
 

Foi no inicio dos anos de 1900, que a vegetação e seus benefícios foram totalmente 

divulgados para a sociedade e todas as suas classes, “e plenamente aceito do ponto de vista 

técnico – científico” (SEGAWA, 1996, p.73). É nesse momento que se dá a incorporação das 

características tropicais do Brasil nos projetos paisagísticos, utilizando-se da vegetação 

exuberante brasileira. A vegetação tropical passa, então, a ser considerada um importante 

elemento de projeto. 

Até então, na maioria das cidades brasileiras, o espaço público era encarado de modo 

displicente, tanto pelo povo como pelos governantes. A tradição de construção de parques 

públicos na cidade brasileira vem consolidar-se, no século XX, principalmente no seu final, 

como atesta Macedo (1999, p 91): “[....] ao final do século XX, o uso, a gestão e a criação de 

parques nas cidades brasileiras tornam-se habituais, aumentando-se progressivamente a 

demanda por tal tipo de logradouro, até por interesses políticos”. No início desse século, 

ocorreu um período de grandes transformações na fisionomia urbana das maiores cidades 

brasileiras: “A criação de bulevares, o ajardinamento de avenidas e praças, a criação de 

recintos ajardinados foram iniciativas características das primeiras décadas da República” 

(SEGAWA, 1996, p.74). 

O Ecletismo, no século XX, foi o caminho seguido no Brasil, o que só veio reforçar a 

heterogeneidade da paisagem das cidades brasileiras. Nessa época, era comum a construção 

de belvederes, a arborização e o calçamento de ruas, as construções de calçadas largas e de 

mirantes, bem como a criação de praças ajardinadas e parques. O Ecletismo é consolidado, 
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nos anos 20 e 30 deste século, tanto para a arquitetura quanto para o paisagismo, “já que é 

nesse período de crescimento econômico e urbanístico que são construídas suas mais 

significativas obras” (MACEDO, 1999, p. 53). Entretanto, nas décadas de 1940 e 1950, este 

estilo começa a perder “terreno”, a partir do momento em que a cultura se moderniza no país. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, “pouco a pouco os novos projetos, tanto de espaços 

públicos como privados, passam a ser gestados de outro modo e também para outros usos” 

(MACEDO, 1999, p. 54). 

A valorização da vegetação tropical nos projetos de paisagismo é consolidada nas 

décadas de 1940, 1950 e 1960. As plantas nativas começam a ser consideradas como 

elementos importantes para a criação de uma identidade regional. O século XX marca, assim, 

decisivamente, o rompimento da arquitetura paisagística brasileira com os modelos 

importados, sobretudo vindos da Europa. De acordo com Macedo, o paisagismo dá um grande 

passo para a formação de uma identidade tipicamente brasileira: 

                                            O século XX é o período da consolidação da arquitetura paisagística brasileira, que 
se libera das antigas influências européias e, sob forte influência naturalista, assume 
uma identidade própria. Esse movimento se dá principalmente no período posterior 
à Segunda Guerra Mundial, quando, com o aumento constante da demanda social 
de projetos para o espaço livre, viabiliza-se o trabalho de um sem número de 
profissionais, especialmente na região sul do país (MACEDO, 1999, p.7). 

         

O advento de um paisagismo nacional foi possível em função da densidade 

populacional da cidade.  O êxodo da zona rural na direção aos centros urbanos – paradigma 

moderno – desencadeou o crescimento vertiginoso e desordenado das cidades, 

principalmente, no Ocidente. Esse modelo, resultou no aumento de demandas para a 

construção de espaços de usos diversos como o lazer, a prática de esportes ou, simplesmente, 

espaços que atuariam diretamente no universo mental e psicológico do indivíduo, mitigando o 

estresse provocado pelo modo de vida contemporâneo.  

         Ainda para Macedo as demandas dos espaços de lazer obedecem à lógica da inserção 

das plantas tropicais nativas ou não em tais projetos, com o que se objetiva o resgate das 

raízes brasileiras, conforme o explicitado abaixo: 

                                       Parques, praças, jardins públicos e particulares são concebidos dentro de uma idéia 
que objetiva resgatar as raízes nacionais e nelas buscar novas fontes de inspiração. 
A utilização das plantas tropicais, com a diminuição e mesmo o abandono das 
plantas de origem européia, a introdução dos grandes pisos coloridos, as novas 
formas de uso do espaço livre (também aberto às atividades esportivas), a 
transformação das antigas ruas em espaços modernos, amplos e adequados ao 
tráfego intenso de veículos e pedestres, todos esses fatos funcionais e morfológicos 
direcionam a criação da moderna arquitetura paisagística brasileira (MACEDO, 
1999, p.8).  
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As influências européias que marcaram de forma decisiva o cenário dos espaços 

públicos brasileiros, no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, perdem de vez o 

“fôlego”, principalmente com o reconhecimento dos trabalhos realizados pelo renomado e 

conhecido paisagista brasileiro, Roberto Burle Marx. Esse reconhecimento muda o curso da 

história dos espaços públicos vegetados brasileiros:  

As obras de Burle Marx caracterizam-se por um abuso bastante intenso da 
vegetação tropical, nativa, ou não, pelo uso e abuso dos pisos de cores diversas e 
com desenhos ora geométricos ora bamboleantes e mesmo por programas de uso 
diferenciados daqueles observados na Europa ou Estados Unidos, pontos de origem 
das nossas influências paisagísticas (MACEDO, ibid, p.16). 

 

            O ano de 1961 é importante para a vegetação no espaço urbano brasileiro. É nesse ano 

que se dá a inauguração da Capital da República, a cidade planejada de Brasília. A área 

escolhida foi o centro do país, com vegetação típica de um ecossistema de importância 

peculiar para o Brasil: o Cerrado, com sua paisagem de troncos retorcidos. E é nesse cenário, 

que o “verde” passa a ser encarado “como um padrão de qualidade para as cidades”.  

Outros arquitetos paisagistas também, se destacaram no cenário nacional, 

principalmente nas regiões Sul e Sudeste, nas décadas de 1980 e 1990, como foi o caso de 

Miranda Magnoli e Rosa Kliass, esta última responsável por dois dos últimos projetos dos 

parques de Salvador: o Parque do Abaeté e o Parque das Esculturas, além do Vale do 

Ahangabau em São Paulo, dentre outros.  

Os princípios ecológicos reforçados, em função dos desequilíbrios ambientais do pós-

guerra, principalmente na década de 1970, vão influenciar, de forma decisiva, os projetos 

paisagísticos urbanos no mundo ocidental. Esses projetos passam de forma sistemática a 

valorizar remanescentes dos ecossistemas nativos dentro da cidade. Esta idéia de projeto 

chega ao Brasil, rapidamente mudando de forma considerável as paisagens das cidades 

brasileiras. 

Nos dias atuais observa-se uma variedade de estilos, as funções, também foram 

alteradas para atender as demandas da sociedade e de acordo com Macedo, “[....] a linha 

projectual brasileira contemporânea é marcada por um forte pluralismo, tanto formal como 

funcional, caracterizando-se pelo apelo à cenarização, à diversidade e à pesquisa de novas 

formas” (MACEDO, 1999 p.120). Um viés que passa a atuar efetivamente na concepção do 

projeto paisagístico urbano é o ambiental, principalmente a partir de 1988 com a promulgação 

da nova Constituição Brasileira. O espaço público que mais sofreu com esta influência foram 

os parques. E é esse viés que, mesmo de forma lenta, tem sido levado em consideração, nesse 

início de século XXI, nos projetos dos espaços livres urbanos. Esse século pode ser o marco 
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de uma grande mudança para a vegetação nos espaços urbanos, pois com o advento do 

aquecimento global, as plantas passaram a ser apontadas como uma solução para minimizar 

essa problemática. 

 

 

 3.2 IMPORTÂNCIA DA VEGETAÇÃO NA CIDADE 

 

 

As cidades contemporâneas vêm passando por transformações diversas, o que tem 

alterado, de forma significativa o espaço já bastante modificado em função do crescimento 

desordenado. Essa dinâmica de crescimento coloca em pauta a importância de se preservar, ou 

melhor, conservar aquilo que é considerado elemento natural, ou o que se faz passar com tal: 

a vegetação, que assume papel de destaque nas discussões atuais. Não se pode pensar nas 

plantas, hoje, como meros elementos decorativos, estéticos. Nas atuais circunstâncias, onde o 

aquecimento global está na pauta do dia, a vegetação de um modo geral, ou seja, o conjunto 

de espécies de porte arbóreo, arbustivo e herbáceo, pode e deve assumir todas as suas 

potencialidades no sentido de oferecer aos habitantes da cidade um ambiente menos 

comprometido, principalmente nos grandes centros, onde a demanda por recursos naturais é 

bem maior.  

As cidades tornam-se também, de maneira geral, o ponto extremo da escala de 

interferência humana nos sistemas naturais e representam, muitas vezes, um entrave à 

qualidade de vida. Reconhecer a importância da vegetação para o espaço público da cidade 

contemporânea é, pois, condição de valor inestimável para aqueles que projetam, geram, 

mantêm e usam tais espaços. 

O conhecimento produzido pela Ecologia muda o papel da vegetação nesses cenários. 

A função estética que predominava como sua única benesse, passa a ser uma das funções a ser 

contemplada no planejamento urbano pois, essa ciência agrega novos valores à vegetação 

outrora  completamente desconhecidos.  

Entretanto, apesar de remeterem-se os benefícios advindos da vegetação para o espaço 

urbano, a função puramente estética continua sendo a característica mais importante no 

momento da concepção dos espaços públicos brasileiros pelos arquitetos, paisagistas e 

planejadores. Angeoletto (2000) sugere uma falta de informação de tais profissionais, o que 

parece não ser esta a questão, pois, em pesquisas recentes sobre O Parque do Dique do 

Tororó, 85,5% dos entrevistados reconheceram outras funções da vegetação além do 
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embelezamento, o que faz pensar que um público com nível de escolaridade mais elevado, 

reconhece, também, outras funções das plantas.  

De modo geral, a vegetação surge nos projetos como elementos secundários, 

renegados a “áreas que são as sobras dos locais ocupados pelas atividades, construções, 

equipamentos e circulações” (ABUD, 1986, p.01). Esse tratamento dado aos elementos 

vegetais dentro dos projetos paisagísticos só minimiza o potencial gerador da melhoria da 

qualidade dos espaços livres 4 na cidade. Para Angeoletto (2000) essa “presença tímida 

impede a maximização dos benefícios” oriundos desses vegetais, o que é reforçado por 

Macedo: 

                                    Nem mesmo as várias possibilidades de uso das plantas como estruturadoras de 
espaços, através da manipulação de um cabedal de técnicas que, teoricamente, 
deveria ser de domínio dos arquitetos - parecem ser convenientemente exploradas. 
Seu mal (pouco) uso vem ocasionando deseconomias, como desastres ecológicos, 
aumento da poluição sonora, atmosférica e visual e danos à saúde (MACEDO, 
1977 apud ANGEOLETTO, 2000, p. 38). 

 

O que se percebe é que, mesmo detentores do conhecimento da importância dos 

elementos vegetais para a cidade, os responsáveis pela produção dos espaços públicos 

brasileiros, no momento de sua concretização, não aplicam esses conhecimentos ao menos, 

integralmente. Segundo Spirn, 

                                       a falta da vegetação nas cidades faz com que as mesmas se tornem mais quentes, 
mais secas, menos atrativas, mais sujeitas a enchentes, mais erosão e pior qualidade 
de água. Ar mais empoeirado, os sons pareceram mais altos; as estações não serão 
anunciadas; os valores dos imóveis tendem a ser menor (SPIRN, 1995, p.189). 

 
A falta de vegetação, associada às condições da superfície, geralmente 

impermeabilizadas, o consumo excessivo de energia, a poluição do ar e, ainda, a natureza dos 

materiais e edificações fazem da cidade um ecossistema bastante modificado, interferindo 

diretamente, nas condições climáticas, alterando assim a intensidade de radiação solar, a 

temperatura, a umidade relativa do ar, a precipitação e a circulação do ar, entre outros. 

Um dos papéis da vegetação nos espaços livres, no contexto urbano, é a criação de 

microclimas, o que vai melhorar, em muito, a ambiência urbana, sob diversos aspectos. 

Conforme Mascaró, a criação de um microclima urbano atua de forma que, 

 [....] ameniza a radiação solar na estação quente e modifica a temperatura e a 
umidade relativa do ar do recinto através do sombreamento que reduz a carga 

                                                 
4  Esse estudo utiliza como referência o conceito de espaços livres definido por Macedo (1995), como sendo 
todos os espaços não contidos entre as paredes e tetos dos edifícios construídos pela sociedade para sua moradia 
e trabalho. Segundo o mesmo autor, “no contexto urbano tem-se como espaços livres, todas as ruas, praças, 
largos, pátios, quintais, parques, jardins, terrenos baldios, corredores externos, vilas, vielas e outros mais por 
onde as pessoas fluem no seu dia-a-dia em direção ao trabalho, ao lazer, ou à moradia  ou ainda exercem 
atividades específicas tanto de trabalho, como lavar roupas (no quintal ou no pátio), consertar carros , etc., como 
de lazer... (MACEDO, 1995, p. 16).  
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térmica recebida pelos edifícios, veículos e pedestres; modifica a velocidade e 
direção dos ventos; atua como barreiras acústicas; quando em grandes quantidades, 
interfere na freqüência das chuvas; através da fotossíntese e da respiração reduz a 
poluição do ar (MASCARÓ, 2002 p.32) 

  
                                                 

A radiação solar em um bosque antigo e denso pode vir a atenuar em até 99,06%. Já 

numa praça inaugurada, recentemente, esse valor cai para 88,24%. O desconforto das ilhas de 

calor, nos centros urbanos, formadas pelo aumento de temperatura, a concentração de 

poluentes, a impermeabilização do solo pela pavimentação e a presença de materiais de 

construção que absorvem muito calor podem ser reduzidos de forma considerável pela 

vegetação. Esses fatos apontam a necessidade da preservação da vegetação e condenam a sua 

redução nas praças, como aquelas inauguradas, recentemente, na cidade do Salvador. Essas 

conclusões se devem a um estudo realizado, entre 1997 e 1999, pela física Lucila Chebel 

Labaki, chefe do Departamento de Arquitetura e Construção da Faculdade de Engenharia 

Civil da Universidade Estadual de Campinas, em parceria com a bióloga Rozely Ferreira dos 

Santos, professora do Departamento de Saneamento Ambiental da Unicamp. 

O estudo aponta, ainda, as árvores que melhor respondem à regulação da radiação 

solar. As árvores tidas como campeãs são: a sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), com 

88,5% de atenuação, e o ipê roxo (Tabebuia avellanedae), com 75%. A sibipiruna é nativa da 

Mata Atlântica, do mesmo gênero do pau-brasil, com flores amarelas, cerca de 6 metros de 

diâmetro de copa e densidade média. O ipê roxo é outro nativo da mata litorânea 

(VIOLÊNCIA, 2003). 

O critério na escolha da espécie que possa vir a dar uma resposta satisfatória às 

questões ambientais das áreas urbanas é algo a ser considerado, em função de atenuar a 

temperatura do ar no ambiente urbano. Características tais como forma e tamanho da folha e o 

tipo de ramificação, devem ser consideradas, pois algumas espécies vegetais têm a capacidade 

de interceptar, refletir, absorver e transmitir radiação solar, o que melhora consequentemente 

a temperatura do ar. 

A evotranspiração realizada pelas árvores é um processo que também ajuda na 

melhoria da temperatura do ar na cidade. Para Grey e Deneque, “Uma árvore isolada pode 

transpirar, aproximadamente, 380 litros de água por dia, resultando num resfriamento 

equivalente ao de 5 aparelhos de ar condicionado médios (2500 kcal/h), em funcionamento 

durante 20 horas por dia” (GREY e DENEQUE, 1978 apud MILANO, 2000, p.25). 
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O que também afeta o conforto humano é o vento, cujo efeito pode ser negativo ou 

positivo. O que vai determinar o tipo de sensação é a presença ou não da vegetação urbana. 

De acordo com Heisler, 

                                               [...] no verão, a ação do vento, retirando as moléculas de água transpiradas de 
homens e árvores, aumenta a evaporação e consequentemente, a sensação de 
conforto térmico. No inverno, significa um aumento do resfriamento do ar, visto 
que uma temperatura de 7º combinada com um vento de 16 km/h implica numa 
temperatura efetiva de 0 °C, de acordo com a aplicação de “índice de resfriamento 
pelo vento”, constitui um fator de desconforto que pode se amenizado com o 
posicionamento adequado de árvores no espaço urbano (HEISLER, 1974 apud 
MILANO, 2000, p. 26).  

 
Uma única árvore é incapaz de afetar a área do seu entorno, em relação às condições 

climáticas. Muitas árvores reunidas em um determinado espaço livre são, entretanto, bastante 

eficientes no sentido de alterar de forma positiva o microclima, propiciando, assim, uma 

condição humana de conforto.  

A vegetação no ambiente urbano, além de modificar as características climáticas, 

ainda pode atuar na remoção de partículas e gases poluentes da atmosfera, principalmente nas 

metrópoles contemporâneas. Para Smith e Dochinger (1976, apud MILANO, 2000 p. 27), “as 

àrvores têm considerável potencial de remoção de partículas e gases poluentes da atmosfera. 

As folhas das árvores podem absorver gases poluentes e prender partículas sobre sua 

superfície, especialmente se forem pilosas, cerosas ou espinhentas”. A capacidade de reter ou 

suportar poluentes varia de espécie para espécie e até mesmo entre indivíduos. Segundo Lima, 

“[....] árvores com pecíolos grandes, numerosas folhas, e folhas com pelos têm uma maior 

capacidade de absorção de poluentes. Árvores e folhas mais velhas ou árvores de folhas largas 

resistem mais a poluição” (LIMA 1993, apud ANGEOLETTO, 2000, p. 59). De acordo com 

Angeoletto (2000, p. 58), “[...] cada hectare das folhas de árvores, arvoretas e arbustos pode 

fixar dezenas de quilogramas de poeira/ano. Ruas arborizadas apresentam até 70% menos 

poeira em suspensão em relação às ruas não arborizadas”.         

Os contaminantes atmosféricos podem ser evidenciados nas próprias plantas, 

principalmente pelas lesões agudas ou crônicas observadas nos tecidos constituintes da folha. 

“As injúrias necróticas podem afetar o crescimento e o metabolismo do individuo, levando à 

desfolhação e à morte” (JENSEN, 1976, apud MILANO, 2000 p.54). Segundo Lapoix (1979, 

apud MILANO, 2000, p.28), “cortinas vegetais experimentais implantadas em plena cidade 

parecem capazes de diminuir em 10% o teor de poeira do ar".  Ainda, para se considerar o 

efeito da vegetação sobre as partículas sólidas e poeiras na atmosfera, deve-se levar em conta 

dois aspectos: o efeito aerodinâmico, dependentes de modificações na velocidade do vento 

provocadas pela vegetação e o efeito da captação das diversas espécies vegetais. Em relação 
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aos poluentes químicos, estudos estão sendo realizados, bem como observações no sentido de 

se descobrir quais os mecanismos utilizados pelos vegetais para sua atuação diante de 

substâncias tóxicas, pois já se sabe que as árvores têm ação benéfica na redução ou atenuação 

de gases poluentes. Elas atuam na diminuição desses gases realizando os seguintes processos: 

filtragem ou absorção, oxigenação, diluição e oxidação. 

Lapoix (1979), citado por Milano (2000, p. 29) informa que:  

[...] diferentes estudos vêm identificando sempre novos aspectos sobre a ação dos 
vegetais, particularmente no caso do dióxido de enxofre (SO²), do ozônio (O³) e do 
flúor, indicando que determinados vegetais tem uma grande capacidade de 
filtragem desses compostos químicos, na medida que  a poluição não se faça sentir 
em nível permanentemente tóxico.  

 

Para Grey e Deneke (1978), também citado por Milano (2000), a redução dos gases 

poluentes pelas plantas se dá através da oxigenação, lançamento de bastante oxigênio na 

atmosfera pelas plantas, bem como a diluição, que seria a mistura do agente poluente com o ar 

fresco. Bernatzky (1980), citando Rudge (1972) apud Milano, 2000 p.30, “sugere que gases 

como SO², CO e óxidos de nitrogênio, em concentrações sub-letais, podem ser neutralizados 

por oxidação através do metabolismo das plantas”. 

A escolha das plantas para a melhoria de áreas poluídas, tem que ser realizada de 

forma criteriosa, pois é importante que a espécie selecionada tenha a capacidade de ser 

tolerante ou resistente aos gases tóxicos. Os danos da poluição da atmosfera podem ser muito 

significativos, dependendo principalmente das espécies utilizadas e dos índices de poluição. 

Já a capacidade da vegetação em bloquear ruídos é controversa, pois existem autores 

que a defendem e outros a negam. Para Ângelo Serpa, comunicação pessoal (2000, apud 

ANGEOLETTO p. 57), “a capacidade da vegetação em neutralizar ruídos é, sobretudo, 

psicológica”. Segundo Grey e Deneke (1978), citando Embleton (1963) e Robinette (1972) 

apud Milano 2000, p. 31, “a interferência da vegetação sobre o som pode se dar por absorção, 

deflexão, reflexão e refração”. A absorção das ondas sonoras é realizada pelas partes delgadas 

e flexíveis de arbustos e árvores tais como, folhas, ramos finos e galhos, enquanto que a 

deflexão e refração, pelos ramos mais grossos e troncos. O agrupamento de vegetais como, 

por exemplo, florestas, cerca vivas ou cortinas de árvores podem atenuar a ação dos ruídos, 

ação tal determinada pela superfície foliar dos mesmos. Entre outras características que 

determinam a ação dos ruídos, no sentido de abrandá-los, pode-se citar: a forma, a 

consistência, a textura e o indumento das folhas. Ainda é necessário considerar as seguintes 

variáveis - para efeitos de proteção: a freqüência do som, bem como a posição das árvores em 

relação à fonte emissora de barulho, a estrutura e composição dos plantios e a estação do ano 
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(LAPOIX, 1979 apud MILANO, 2000). Nesse aspecto, Reethof e Heisler (1976 apud 

MILANO, 2000, p.32) “consideram que densas coberturas do solo com árvores e arbustos 

podem ser usadas com eficiência na redução do nível de ruído”. Schubert (1979), citado, 

também, pelo referido autor indica cinturões de árvores adequadamente projetados como 

solução contra o barulho das rodovias. 

Outra função que não se pode deixar de lado é a capacidade que as plantas possuem de 

mitigar os efeitos da poluição visual no meio urbano. Os autores como Schubert (1979) e 

Reethof & Heisler (1976 apud MILANO, 2000), reconhecem a importância da utilização de 

árvores para impedir a visualização de cenas desagradáveis na paisagem citadina bem como, 

também, o uso desses elementos vegetais para proteção contra claridades indesejáveis à noite. 

Diante de tantas benesses, a vegetação, ainda, pode proporcionar privacidade. 

Os benefícios econômicos, segundo Grey e Deneke, na obra citada por Milano, podem 

ser percebidos de forma direta ou indireta, sendo os benefícios indiretos mais significativos 

como afirmam os autores: 

                                               [....] como exemplo, a redução do consumo de energia destinada a condicionadores 
de ar, proporcionada pela sombra das árvores, no verão; e, em se tratando de 
espécies decíduas, a redução no consumo de energia destinada a aquecedores de 
ambiente, pela ausência de sombra, no inverno (GREY e DENEKE, apud 

MILANO, 2000, p. 38). 
 

Quando se posicionam, estrategicamente, árvores entre os edifícios, o resultado é a 

redução de 50% do consumo de energia utilizada para refrigeração. “Cada 100 milhões de 

árvores plantadas perto de residências podem poupar eletricidade correspondente a 22 bilhões 

de kilowattts/hora, que se traduzem em UU$ 2,3 bilhões anuais e 9 milhões de toneladas de 

CO2 retirados da atmosfera” (KIELBASO, 1994 apud ANGEOLETTO, 2000, p. 62). 

A valorização dos imóveis é outro benefício indireto provocado pela vegetação; 

quando esses estão inseridos ou bem próximos de áreas vegetadas tendem a ter seu valor de 

venda aumentado. Gold (1977), também citado por Milano (2000, p.39), pesquisando sobre 

estes aspectos em Sacramento, Califórnia, concluiu que “as árvores nas cidades aumentam a 

satisfação dos usuários de parques e bairros, contribuem para o aumento do valor das 

propriedades e proporcionam um estímulo à sensibilidade humana”. “As árvores contribuem, 

significativamente, para o aumento do valor de venda dos imóveis, representando cerca de 6 a 

9% de seu preço final” (MORALES, 1980 apud DETZEL, 1984 p. 51; SANCHOOTENE, 

1994, p. 16 apud ANGEOLETTO, 2000). A falta de vegetação em áreas comerciais torna-se 

um fator de recusa pelos citadinos em relação aos espaços livres vegetados em abundância. 

“Construções cujo entorno é vegetado são frequentemente mais lembradas pelos passantes, 
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pois isto aumenta sua atratividade, tornando-se mais notáveis”. (SMARDON; ULRICH, 1986, 

ANGEOLETTO, 2000, p. 62). Ulrich (1986 apud ANGEOLETTO, 2000, p. 62)  argumenta 

que “paisagens construídas tal qual áreas residenciais tendem a ser valorizadas quando 

contem árvores proeminentes e que há preferência por vias de circulação residenciais que 

contenham abundância de vegetação”. 

Os espaços livres vegetados que inserem no desenho combinações de vegetais de 

portes diferenciados tais como, árvores, flores, grama e outras plantas, podem atrair um maior 

número de transeuntes. “A atração popular por características naturais é um bom suporte à 

vida pública. Vegetação, ruas arborizadas e jardins são partes altamente valorizadas das 

cidades” (FRANCIS, 1987; SPIRN, 1984; ULRICH, 1979; CARR, 1995, p. 41-42 apud 

ANGEOLETTO 2000, p. 62). 

O papel da vegetação como estabilizadora de encostas há muito tempo é reconhecido. 

Os trabalhos de urbanização, tais como, acertos de declividades das ruas, lotes, praças e 

parques em alguns casos, favorecem o surgimento de cortes e aterros bastante íngremes, 

criando uma situação de risco para os habitantes da cidade, pois o solo com a ausência da 

vegetação tende a desmoronar e, dessa forma, provocar acidentes muitas vezes fatais. Na 

cidade do Salvador, cuja topografia é bastante acidentada, em períodos chuvosos a ocorrência 

de acidentes desta natureza são freqüentes. Vegetação rasteira densa e firme, ou outro tipo de 

planta, é importante para evitar erosão em terrenos com declividade (MASCARÓ, 2002). 

“Benefícios menos tangíveis, embora não menos óbvios, são os das áreas arborizadas 

para brincadeiras infantis, para caminhar, praticar “jogging”, contemplar a natureza, 

encontrar-se com os próprios problemas, para namorar e amar, ou mesmo para se está só”, 

(GREY e DENEKE, 1978, apud MILANO, 2000, p.40). 

“A vegetação dos bairros populares, áreas geralmente ocupadas precária ou 

irregularmente, podem ter funções adicionais à da cidade formal: além das ambientais e 

compositivas, as de alimentação e medicinal” (MASCARÓ, 2002, p.77). Não só nos bairros 

populares a vegetação tem a função de alimentação e medicinal. No centro de Belém são 

encontradas mangueiras plantadas e no Campo Grande (Praça 2 de Julho), em Salvador, tem-

se árvores também,com  poder medicinal.    

A importância da vegetação como elemento estruturador, ou como parte de um 

determinado espaço é reconhecido pelas populações urbanas, como atesta Mascaró (2002, 

p.65): 

                                               As populações urbanas reconhecem a importância da arborização, como nos mostra 
o resultado da pesquisa, que coloca em segundo lugar somente atrás do item 
educação, a necessidade de arborizar os parques e as ruas, muito a frente de outros 
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itens, tais como pavimentação de ruas e potabilização de água, que é onde se fazem 
os maiores investimentos urbanos. Isto quando já existem as condições básicas de 
higiene e circulação. 

 

Para Serpa & Muhar (1996, p. 19-25 in ANGEOLETTO, 2000 p.50), no espaço aberto 

a percepção do usuário pode ser alterada em função das plantas ali presentes, 

[....] plantas de textura fina, por exemplo, aparentam ser maiores e estarem mais 
distantes do observador, deste modo dando a impressão de um espaço a ser maior 
do que de fato é. Essa ilusão de ótica pode ser usada a favor do planejador , quando 
este seleciona vegetação adequada aos espaços para os quais planeja, evitando que 
os usuários possam desenvolver sensações de claustrofobia devido ao pouco espaço 
ou de desolação por estarem em área muito grande. 

 

“Os vegetais podem direcionar o movimento através da paisagem. A arborização de 

vias públicas pode orientar motoristas, fornecendo-lhes perspectiva” (LIMA, 1993 apud 

ANGEOLETTO, p. 50). 

Entre os principais usos arquitetônicos da vegetação de acordo com Booth, 1983, p. 

69-82; Lemenhe, 1997, p. 165-166; Santos & Carvalho, 1997 e Lacombe, 1993 p. 1 in 

Angeoletto, 2000 p. 51 estão a organização do ambiente externo e a criação de espaços: 

[....] a vegetação pode ser usada como muros, tetos e pisos numa paisagem, pode 
definir e organizar o espaço. O senso de espaço depende de delimitações criadas 
por modificações, seja no nível do solo ou em outro plano. Sem uma definição 
física por barreiras, podem-se criar, no nível do solo, espaços implícitos com o uso 
de grama ou arbustos de pequeno porte. 

 
Uma outra função exercida pelas plantas é a sua utilização como pontos focais 

dominantes, como conexões visuais entre espaços. Ainda complementam a definição de 

espaços e/ou organizações de edificações. Os espaços podem ser conectados por vegetais 

quando são definidos e separados de espaços mais externos ao entorno da edificação. O 

plantio de vegetais no entorno de conjuntos de edificações, pode favorecer a ligação entre eles 

(BBTH, 1983, p. 69-82; LEMENHE, 1997, p. 165-166 apud ANGEOLETTO, 2000) 

O papel psicológico da vegetação é cada vez mais ampliado. São tidas como 

terapêuticas, vistas naturais se comparadas a cenas exclusivamente urbanas. O medo pode ser 

reduzido de forma importante pela visão de vegetação. Potencializam também outros 

sentimentos, como por exemplo, a afeição, enquanto que paisagens urbanas tendem a agravar 

a ansiedade e o stress.  Estes efeitos são válidos tanto para homens como para mulheres, e 

também para populações rurais e urbanas (SMARDON, 1986, ULRICH, 1986 apud 

ANGEOLETTO, 2000). Ulrich (1986, p. 29-44) pesquisou grupos de adultos e pode 

comprovar que eles preferem paisagens naturais às urbanas, sobretudo se essas últimas 

apresentam escassez de vegetação.  
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Outro efeito psicológico importante foi comprovado por Carr (1995, p. 227 apud 

ANGEOLETTO, 2000) quando este estudou o efeito de vistas naturais para prisioneiros. Os 

presos cujas selas permitiam a visão de paisagens naturais precisavam de menos cuidados 

médicos do que aqueles que não tinham acesso a essas mesmas vistas. Para Angeoletto (2000, 

p. 61):  

                                               Essas pesquisas reforçam o senso comum, segundo o qual elementos naturais 
podem relaxar acalmar e refrescar o espírito, especialmente quando a experiência 
diária de um usuário envolva estresse, superestimulação, trânsito por ruas 
abarrotadas de pessoas etc. A sensação de relaxamento é fortalecida se o cenário 
natural do parque ou praça “remova” o usuário, ainda que temporariamente, dos 
ruídos da sua agitada vida urbana.  

 

Dentro do campo psicológico, ainda pode ser citado o efeito subliminar pela 

arborização urbana, na imposição das sensações de natureza psíquica como, por exemplo, 

sensações depressivas de angústia, melancolia e tédio, determinadas por espécies caducifólias 

sazonais. Sensações psicológicas de aconchego e acolhimento; induzindo noção de conforto; 

são produzidas por árvores e arbustos agrupados adequadamente encerrando espaços amplos.         

A arborização urbana deve ser utilizada com a finalidade de incrementar a oxigenação do ar 

na periferia de centros hospitalares, parques esportivos e conjuntos educacionais, atuando no 

sentido de melhorar a precariedade das condições ambientais urbanas, especificamente no que 

tange à qualidade do ar. Pode, ainda, atuar corrigindo a dureza imposta pelas edificações, 

quebrando a monotonia do casario, melhorando, desta forma, a paisagem urbana.  

Jardins bem cuidados, parques ensombreados, alamedas, renques de árvores copadas 

marginando estradas, florestas conservadas, ciosamente protegidas e zeladas são índice de 

cultura, atestados de conforto e progresso, provas flagrantes de boa administração em todas as 

nações ao redor do mundo. 

Grandes urbanistas, a exemplo, de Haussmann, responsável pela grande reforma de 

Paris no século XIX, já utilizavam a integração dos elementos construídos com a vegetação, 

como princípio básico. Foi esse urbanista responsável pela melhoria e criação de vários 

parques parisienses, como exemplo o Bois de Boulogne e o Bois de Vincennes dentre outros. 

Foi pela ação de Haussmann que as grandes vias da capital francesa foram abertas e 

intensamente arborizadas. O arquiteto paisagista Frederick Law Olmsted, idealizador da 

maior área verde de Manhattan, Nova York – o Central Park, defendia o uso econômico do 

espaço livre urbano, não apenas para criar oportunidades de recreação para a crescente 

população urbana, mas também para preservar os recursos naturais, propiciar o controle das 
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enchentes, proteger os córregos, rios e lagos contra a poluição e proporcionar um espaço 

agradável para passeio e moradia (SPIRN, 1995).         

Além de tantas funções importantes desempenhadas pelas plantas, explicitadas nesse 

trabalho, pode-se ainda falar sobre a capacidade de suporte oferecida pela vegetação para a 

manutenção, atratividade e alimentação para a vida animal, principalmente espécies nativas. 

Em relação a biodiversidade na cidade é imprescindível a realização do manejo ecológico 

sustentável dos espaços livres, pois só assim  poderá ser assegurada a  diversidade de vida nas 

cidades, tão importante para a manutenção do ecossistema urbano. 

Todas essas funções exercidas pela vegetação, só vêm reforçar a noção exata do valor 

dos elementos naturais expressos na paisagem urbana e que, na maioria das vezes, são 

submetidos a um tratamento quase sempre ineficiente, o que vai refletir diretamente na 

qualidade ambiental urbana, comprometendo dessa  forma  a vida dos habitantes. 

 

 

3.3 A PROBLEMÁTICA DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

                                           A árvore é o maior monumento de uma cidade (GUILLHARD MUNIZ, 1971). 

 

 

As árvores das ruas representam para a maioria das cidades seu maior investimento em 

vegetação. Elas influenciam a aparência dos lugares onde as pessoas vivem e trabalham. 

Integrar as árvores na paisagem urbana, nos dias de hoje, é uma tarefa cada vez mais 

especializada. A árvore é um elemento fundamental no planejamento urbano, na medida em 

que define e estrutura o espaço. Para Goya, 

[....] as árvores são referências marcantes da imagem que possuímos de nossa 
cidade, não são simplesmente adequadas ou não, nativas ou exóticas, trocar a 
arborização de um local é despi-lo de parte de sua memória, é mudar 
significativamente sua imagem, as árvores de nossas cidades são parte integrante de 
nossa memória urbana sem a qual não podemos vislumbrar o futuro (GOYA,1994, 
p144). 

 

De acordo com Milano (2000, p.17), “atualmente, a arborização das cidades é 

estratégica, quer como resposta às condições ambientais adversas, quer como elemento 

estético da paisagem urbana, buscando sua compatibilização com os projetos de renovação do 

tecido urbano”. Apesar de ter assumido tamanha importância na cidade moderna, a 

arborização continua sofrendo com as intempéries provocados pelo movimento frenético das 

metrópoles e com a falta de educação dos citadinos. Pode ser considerada, ainda, como 
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agravante para a integridade desses elementos nos logradouros públicos, a redução dos 

orçamentos das prefeituras, cada vez mais comprometidos com questões básicas de 

sobrevivência dos habitantes, principalmente, em se tratando das cidades dos países 

periféricos, como é o caso do Brasil, onde os problemas de ordem estrutural são bastante 

graves. Além disso, acrescentam-se aí as pressões biológicas, físicas e químicas: muito ou 

pouca água; temperaturas muito elevadas ou muito baixas; atmosfera, água e solos 

contaminados; pragas e doenças. E é dessa forma que os vegetais se apresentam na cidade; 

alguns conseguem sobreviver a todas essas intempéries, enquanto outros não. Para Spirn 

(1995, p.193), “[....] combinação de um ambiente urbano hostil e os orçamentos restritos das 

prefeituras têm conseqüências desastrosas para essa paisagem de manutenção dispendiosa”. 

Essa mesma autora descreve, de forma detalhada, a situação em que se encontram as 

representantes maiores da vegetação – as árvores, no ecossistema urbano: 

                                               As árvores das ruas, [...] levam uma vida marginal, suas raízes presas entre as 
fundações das edificações e das ruas, enroscadas entre as linhas de telefone, 
eletricidade, gás e água, e envoltas por um solo tão compacto e infértil como o 
concreto. Seus troncos são entalhados pelos pára-choques dos automóveis, 
correntes de bicicletas, e até pelas grades instaladas para protegê-las. Seus galhos 
são podados pelos ônibus. Folhas e cascas são tostadas no calor refletido pelo 
calçamento e pelos muros ou condenadas a uma sombra perpétua pelos edifícios 
adjacentes. As raízes são encharcadas ou ressecadas pelo excesso ou pela falta de 
água; em qualquer caso, sua capacidade de fornecer nutrientes essenciais à arvore é 
drasticamente reduzida (SPIRN, 1995,p.193). 

 

Além dos problemas acima, as árvores enfrentam, também, os modismos. As espécies 

entram e saem da moda, o capricho leva ao plantio em larga escala de uma única espécie, não 

apenas em ruas, mas por toda a cidade, parques e jardins particulares. Isso produz uma 

situação precária, pois ruas inteiras podem ser despojadas de árvores, num único piscar de 

olhos. Essa situação ocorreu na Cidade do Salvador, no inicio dos anos 2000 – o ataque de um 

inseto, popularmente conhecido como cochonilha (Dactylopius sp.), dizimou boa parte das 

árvores conhecidas como sombreiro (Clitoria fairchildiana). Situação como essa põe em risco 

o patrimônio arbóreo de toda uma cidade.  

A utilização da vegetação, ferramenta de inestimável valor na tentativa de minimizar a 

problemática ambiental da cidade moderna tem sido empregada de forma um tanto empírica. 

O agrupamento de indivíduos arbóreos de uma mesma espécie, selecionadas na maioria das 

vezes pelas características de rapidez de crescimento e tolerância às condições adversas do 

espaço urbano, além dos modismos já citados, faz com que se crie, na cidade, um ecossistema 

bastante vulnerável do ponto de vista ambiental. A diversidade vegetal reduz a possibilidade 

do ataque de pragas e doenças que afetam a fauna e a flora. Quando se lança mão do recurso 
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da diversidade das espécies vegetais e agrega o maior número de funções possíveis dentro do 

projeto paisagístico, a humanização da cidade é um dos grandes resultados percebidos. 

Quanto maior a heterogeneidade da vegetação, principalmente a arborização, menor será a 

probabilidade de monotonia na paisagem urbana (SANCHOTENE, 1994).  

Outro problema sério que acontece com as árvores nos centros urbanos é a poda. 

Podar é limpar, eliminar os galhos e ramos inúteis ou contaminados de doenças e pragas, mal 

conformados, partidos, secos, ou os que estejam prejudicando o desenvolvimento da árvore. 

Podar é manter em perfeito equilíbrio a parte subterrânea e a aérea do vegetal, para assegurar 

a sua longevidade e vigor. Podar é restaurar as plantas deformadas, tornando-as regulares e 

adaptando-as ao mais exigente gosto artístico. A poda verificada na cidade, atualmente, 

parece não levar em consideração o que seja realmente o ato de podar, um bom exemplo, 

foram as podas realizadas nas árvores da recém inaugurada praça do Campo da Pólvora 

(Figura 2). O que se percebe, hoje, são árvores com suas copas completamente deformadas, 

em função de um mau planejamento, o que dessa forma, vai propiciar podas que poderiam 

não ser realizadas, como por exemplo, as podas para dar passagem às fiações – ou 

simplesmente para atender à demanda individual dos moradores. Podar não é destruir. Podar 

não é decepar. Podar não é despir a árvore de sua rica vestimenta, deixando-a sujeita aos 

“golpes de calor e frio”, que, de certo, redundará em sérios prejuízos, ou seja, restringindo o 

seu crescimento ou contraindo graves enfermidades. As podas mal realizadas vão deformar a 

árvore esteticamente e debilitá-la biologicamente.                

 

 
                    Figura 2 - Podas realizadas nas árvores da praça do Campo da Pólvora.                

                    Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, trabalho de campo, julho de 2007. 
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O atendimento as necessidade básicas das plantas como: água, luz, ar ou nutrientes são 

suficientes, quando disponíveis em condições ideais, para garantir a sua sobrevivência. A falta 

e/ou insuficiência desses elementos, o que é comum, principalmente a água e a 

disponibilidade de nutrientes, resulta em danos para o vegetal, com respostas inesperadas, a 

exemplo, da redução de seu crescimento, bem fácil de ser verificada nas árvores implantadas 

nas cidades. Essa situação, ainda, poderá provocar o declínio e morte de árvores (vegetação de 

um modo geral), principalmente, em exemplares recém-implantados, fato muito comum na 

arborização urbana. Por isso, em algumas cidades, o plantio de árvores e outros tipos de 

vegetais ocorrem, geralmente, em períodos chuvosos. O atendimento sistemático às 

necessidades básicas, poderia ser perfeitamente modificado, o que garantiria o aumento da 

taxa de sobrevivência, bem como o tempo de vida das plantas no ambiente urbano. 

A redução da taxa de sobrevivência e o tempo de vida dessas plantas, tornam-se mais 

graves ao se considerar as agressões provocadas pelos citadinos. Não se pode falar de 

agressões ao patrimônio botânico das cidades, sem falar da falta de Educação Ambiental da 

população – os citadinos, uma boa parte deles, se relaciona de modo a depreciar as plantas, 

através de suas ações nos espaços livres. O que deveria ser preservado a todo o momento, já 

que é considerado um bem de utilidade pública, é suprimido do local, total ou parcialmente, 

em nome do desrespeito, do atendimento às necessidades individuais e da certeza de que nada 

vai lhe acontecer. A depredação, ato responsável por boa parte dos danos provocados nas 

árvores da cidade, parece ter surgido conjuntamente com os espaços livres. Para Spirn (1995, 

p.196), “o vandalismo contra as árvores na cidade é provavelmente tão antigo quanto o 

primeiro parque público”. E é nessa lógica destrutiva, segregada que a vegetação, a 

arborização, vai seguindo seu rumo em busca de um lugar de respeito no mundo globalizado. 

E foi assim que o cartunista baiano, Paulo Serra (1993) definiu a situação em que se 

encontram as árvores no contexto urbano da cidade do Salvador, e que se aplica à maioria das 

cidades ao redor do globo: 

Mutiladas, violentadas, agredidas, um objeto em cujo tronco batem-se pregos para 
fixar placas, picham-se propagandas políticas, colam-se cartazes, joga-se lixo e, por 
qualquer fútil motivo destroem-se raiz. E assim que o homem da cidade trata a 
árvore (REVERTA, 1993, p. 4). 
 
 

Para Serra, as pessoas têm atitude agressiva com as árvores, e a expressão “quebra-

galho” já está incorporada “à nossa cultura”. Troncos de árvores crivados de pregos e ganchos 

para segurar as sacolas e roupas dos trabalhadores urbanos; placas de divulgação de prestação 
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de serviços que estão espalhadas pela cidade do Salvador, presas nos troncos das árvores, são 

fatos bastante comuns na cena urbana, atualmente. 

Os habitantes da cidade não desejam que se suprimam as árvores; muito ao contrário, 

quer vê-las perfeitamente harmonizadas com as inovações do progresso. Na cidade 

contemporânea, apesar de tantos conhecimentos produzidos, a árvore, a vegetação de um 

modo geral, é cada vez mais negligenciada. O custo da contínua negligência com as plantas na 

paisagem urbana é passível de amplas conseqüências, dentre as quais pode se citar: 

intensificação dos aspectos negativos do clima urbano; demanda crescente de energia; 

redução da absorção dos poluentes atmosféricos; enchentes cada vez maiores; degradação da 

qualidade das águas; e, nas áreas residenciais, depreciação das propriedades. 

Além, das conseqüências explicitadas acima, a falta de cuidados com a vegetação pode 

provocar ainda, perdas significativas para a paisagem urbana, bem como para os citadinos. Os 

renques de palmeiras imperiais espalhadas pelo país a fora, evocando um período histórico, o 

Brasil Colonial, além de grandes árvores que compõem a cena urbana brasileira, estão 

correndo sérios riscos de desaparecerem da paisagem das cidades do país. Plantas históricas 

de grande significação para aqueles que já se acostumaram a vê-las, estão sendo derrubadas 

para serem substituídas por outras mais “modernas”, roubando da população um fator de 

abrandamento do clima, já que essas árvores são podadas de modo que suas copas sejam 

reduzidas trazendo dessa forma a falta de sombreamento. Além de atuarem diretamente na 

formação de microclimas, essas novas árvores irão criar no mínimo uma paisagem estranha, 

em função do rigor propiciado pelas podas artísticas. É imperiosa a necessidade de se proteger 

as árvores tradicionais e de beleza peculiar na cidade atual, tanto para manter as paisagens em 

que se integram, marcando-as de forma espetacular, quanto para o conforto da população, 

conforto esse, criado, sobretudo, pelas benesses, já tratadas nesse capítulo, que esses 

indivíduos de grande porte oferecem aos citadinos. A árvore é a forma mais característica da 

paisagem urbana, à qual se incorporou em estreita relação com a arquitetura ao longo da 

história. E são esses elementos vegetais, principalmente, que necessitam de uma atenção 

maior no sentido de seu uso no espaço urbano. 

A planta é diretamente dependente de seu ambiente, portanto, se fosse levada em 

consideração essa condição para o seu plantio na cidade, a garantia de sucesso dessa ação 

estaria assegurada, como confirma Spirn (1995, p. 204):  

                                               Abandonadas a si mesmas, as plantas crescem em “comunidades”, grupos de 
plantas adaptadas a fatores ambientes similares. Uma comunidade de plantas e seu 
ambiente são inseparáveis; ambientes equivalentes, não perturbados pelo homem, 
sustentam um conjunto similar de plantas. Este princípio é igualmente válido nas 
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escalas global, continental, regional e local; e pode ser aplicado com grande 
vantagem na seleção de plantas para a paisagem urbana.  

 

De acordo com a mesma autora, “a potencialidade que tem o ambiente natural de 

contribuir para uma forma urbana mais diferenciada, memorável e simbólica é desconhecida e 

desperdiçada”. “As atividades, as formas, os materiais e a infra-estrutura das áreas 

urbanizadas criam novos habitats para as plantas, muito deles hostis”. Esses habitats 

influenciam diretamente nos processos fisiológicos e ecológicos dessas espécies, o que 

provoca respostas, muitas vezes não esperadas. Dessa forma, as espécies arbóreas, na medida 

do possível, deveriam ser selecionadas buscando similaridade entre o ambiente nativo e o 

local de sua implantação, o que reforçaria o uso de espécies nativas, uma vez que, segundo 

Spirn (1995, p. 219), “as plantas nativas colocam a cidade no seu contexto regional e a 

diferenciam de outras cidades, em vez de separá-las da paisagem circundante”. 

Ainda, segundo a mesma autora: “o cultivo do bioma urbano requer uma mudança 

radical nos enfoques correntes de seleção e projeto dos espaços livres urbanos e no plantio e 

na manutenção da vegetação urbana”. Os projetos envolvendo o manejo e a administração do 

verde, estruturam-se em aspectos jurídicos, administrativos, técnicos, educacionais e 

econômicos. São fundamentais do ponto de vista técnico, os Planos Diretores de Áreas 

Verdes, os quais devem conter procedimentos técnicos, normas e diretrizes relativas ao 

planejamento, projeto e implantação, conservação e uso dos parques e praças por parte da 

população. Nessa questão, é fundamental a participação das comunidades usuárias das 

diferentes áreas verdes de uma cidade, de modo a compatibilizar as suas aspirações com os 

condicionantes técnicos previstos. Dessa forma seria evitada a implantação de projetos 

equivocados que conduzam ao mau uso da área verde e determinem a elevação dos custos de 

manutenção. Os aspectos explicitados acima, visam salvaguardar, através da ação do poder 

público municipal, o patrimônio botânico inserido no espaço urbano (SANCHOTENE, 1994). 

É imperioso que tais aspectos não sejam esquecidos no momento da efetivação de ações 

envolvendo a vegetação nos espaços livres.  

Apesar da situação dos elementos vegetais na cidade ainda não ser a esperada, vários 

avanços têm surgido no sentido de se efetivar ações que possam garantir a integridade, 

conservação e preservação desses indivíduos no ambiente urbano. Uma ação de ganho para as 

árvores na cidade, e consequentemente para as áreas verdes urbanas é o manejo informatizado 

da Arborização Urbana, que conjuntamente com os Planos Diretores, vem traduzir uma 

grande conquista técnica da área. Tais inventários permitem identificar a freqüência com que 

ocorrem as diversas espécies na arborização pública, avaliar as condições de fitossanidade dos 
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espécimes, identificando os que requerem providências imediatas de conservação, avaliar a 

condição de adaptalibilidade e resistência das espécies inventariadas no meio urbano, verificar 

a situação de compatibilidade das árvores de ruas e avenidas com as edificações, redes de 

distribuição de energia elétrica e telefonia, redes de abastecimento de água, esgotos pluvial e 

cloacal, iluminação pública e elementos sinalizadores de trânsito; detectar e registrar a 

ocorrência de espécimes notáveis na arborização pela sua beleza, porte, localização, raridade 

e/ou condição de porta sementes, bem como fornecer subsídios para diversas pesquisas na 

área do planejamento, da biologia e do comportamento de espécies, etc. (SANCHOTENE, 

1994). 

Levando-se em consideração os aspectos jurídicos, administrativos, técnicos, 

educacionais e econômicos em relação à gestão da vegetação urbana e, mais ainda, a vontade 

do citadino de habitar em um centro urbano onde a qualidade do ambiente seja favorável ao 

seu desenvolvimento; o ganho efetivamente para todos, é absolutamente compensador, 

principalmente, no momento em que a sociedade se insere nessa nova ordem mundial com 

mais conhecimento na exigência de seus direitos e até, mesmo que lentamente, no 

cumprimento de seus deveres.      

Para Spirn (1995, p.52), “Os habitantes da cidade têm demonstrado interesse constante 

pela natureza através da história” e, esse interesse, vem sistematicamente aumentando, em 

função de “uma crescente consciência por toda a sociedade dos custos para a saúde e o bem-

estar decorrente de uma continua degradação ambiental”. Essa tomada de consciência pode 

atuar de forma decisiva na relação criada entre o homem e a vegetação, no âmbito urbano. 

Essa mudança de postura é inevitável, já que é a  própria sobrevivência das espécies que está 

em jogo. Não se pode protelar mais a mudança de atitude; a cidade e o conjunto de fatores que 

a forma, vêm a todo instante sinalizando que até aqui o caminho seguido não foi o mais 

indicado para a manutenção de um ambiente urbano equilibrado. 
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4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O VERDE NA CIDADE DO SALVADOR 

 

 

4.1 DE EDWARD PARKER GUILLARD MUNIZ 

 

 

Salvador, misto de cidade histórica e metrópole regional, foi fundada estrategicamente 

sobre um planalto profundamente dissecado a partir da escarpa de falha, o que, proporcionaria 

certa segurança e comunicação com outros povos além-mar. Essa urbe é limitada, por um 

lado, por um cenário de inigualável beleza – a  Baia de Todos os Santos, e por outro, pelo 

continente  e, já foi protegida por um fosso, também com seus encantos: o Dique do Toróro 

(objeto de estudo dessa pesquisa). A cidade foi crescendo, saiu dos limites dos muros de sua 

origem e, foi se espalhando ora nas cumeadas, ora nos vales, mas sem perder a magia e a 

beleza que tanto encantou e encanta os viajantes que à Cidade da Bahia se dirigem. 

Nessa paisagem descortinava uma vegetação que fazia o mais viajado dos estudiosos 

perder o fôlego, como aconteceu com Charles Darwin, no século XIX, que ao chegar à Bahia 

se deparou com uma mata, posteriormente chamada de Floresta Atlântica que o fez descrever, 

segundo Afrânio Peixoto, da seguinte forma:  

                                               [....] a elegância das ervas, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, o 
verde brilhante da folhagem, mas acima de tudo, o vigor e o brilho geral da 
vegetação, enchem-me de admiração. Mistura estranha de ruído e silencio reina em 
todas as partes cobertas de mata. Os insetos fazem tal ruído, que podem ser ouvidos 
do navio, ancourado a varias centenas de metros da praia e, no entanto, no interior 
da floresta, parece reinar um silêncio universal. Quem ama a natureza experimenta, 
num dia desses, o prazer mais intenso que se possa esperar (PEIXOTO, 1980, 
P.300). 

 

Outro viajante que se extasiou com a mata da Bahia, segundo Afrânio Peixoto, foi o 

impressionista francês Pierre Loti, que ao visitar a cidade em 1870-71 assim descreveu a 

vegetação: 

[....] eram as (árvores) de um verde surpreendente e suas folhas espessas, lustosas 
como as das camélias... Mognos, ébanos, paus-rosa... Por terra, as ervas, as mais 
pequenas plantas tinha fisionomia novas. Por toda a capina um ruído extraordinário 
de insetos, leve e imenso, que parecia sair de tudo, de toda a parte. Ao passo que 
avançava, as árvores tornavam-se mais belas, mais achegadas [...] formavam agora 
uma alta abóbada espessa que deixava em baixo o vazio e a obscuridade de igreja 
[...]Era a floresta sonhada. Havia sombra aí; rastros de luz azulada desciam ao 
longo dos troncos enormes; também o negro longínquo, das florestas de Gustave 
Doré [...] A terra nua os ramos e raízes despidos, toda a verdura no alto disposta em 
compacta abóbada, sendo possível passear livremente embaixo, sobre um tapete de 
folhas mortas ... (PEIXOTO, 1980, p.301). 
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O príncipe da Áustria Ferdinando Maximiliano José, que se fez acompanhar pelo 

botânico Franz Maly e pelo cônsul da Áustria na Bahia, o comerciante hamburguês Lohman, 

foi outro que se encantou com a beleza da flora local. A vinda do príncipe teve cunho 

científico buscando, principalmente conhecer a flora da Bahia. Em função disso, muitas 

coletas botânicas foram realizadas nesse território. Ao todo, a viagem durou cerca de três 

meses e meio, dos quais grande parte passada no mar. Essa expedição foi a que melhor 

descreveu a vegetação da época na Cidade do Salvador, como atestam os trechos abaixo: 

Contornamos o farol com sua luz. A vegetação torna-se visível. Do verde reluzente, 
elevam-se as palmeiras arquitetônicas, as formas opulentas das gigantescas arvores 
e de todas as plantas maravilhosas que nossos olhos, até agora, só conheciam 
através de pobres exemplares nas estufas que adimiravamos. Diante de cada planta 
– uma imagem de força e exuberância sem limites [...] da Vittoria, descendo a baia, 
no declive íngreme, avista-se uma maravilhosa vegetação, desordenada e primitiva. 
Grupos de palmeiras elegantes sobressaem-se do escuro mar de folhagem, e 
grandes touceiras de bambu como aglomerações de nuvens, com sombra profunda e 
luz clara, de formas compactas e, no entanto, de grande leveza, orlam a margem... 
(HABSBURGO, 1982, p.70).  

 

A descrição realizada pelo príncipe, representava a fisionomia da vegetação nativa que 

naquele momento encantava por suas particularidades e beleza e, por marcar de forma 

diferenciada e única a paisagem de uma cidade dos trópicos. O que se percebe a partir daí – 

quando o homem começou a usar as plantas para embelezar a cidade – foi a perda da 

identidade regional. Iniciou-se a importação de modelos, principalmente o europeu. O uso 

indiscriminado de espécies exóticas, em detrimento das nativas, passa a assumir uma prática 

contumaz, o que favoreceu, a criação de uma paisagem semelhante às cidades 

contemporâneas.        

E foi com a mentalidade de se adotar o que a Europa produzia, no que se refere ao uso 

de plantas ornamentais que a vegetação entrou na cena da cidade brasileira no início do século 

XIX, como mostrado no capítulo 03 desse estudo. Primeiramente, a vegetação foi implantada 

nos espaços públicos, limitada a uma porção do espaço urbano, como foi o caso dos Passeios 

Públicos. Em seguida essa vegetação “ganha” as ruas, praças e jardins da cidade, como atesta 

Risério (2000, p. 169): 

                                               [....] o que não havia, no centro da cidade, eram árvores. Inexistia então a prática da 
arborização das ruas. A ausência de verde era completa. Além disso, as habitações 
eram assentadas, sem recuo, sobre a linha da rua. Não possuíam jardins. Jardim – 
não só na Bahia, mas em todo o Brasil – é coisa do século XIX. Em compensação, 
existiam pomares, diversos pomares.  

 

No início do século XIX, nas ruas da Cidade da Bahia, a vegetação era representada 

unicamente pelas gramíneas, como atesta o trecho a seguir: “na Bahia o negro é livre. E os 
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peitos das mulheres são soltos e livres. E a grama é também livre, escapando-se pelas fendas 

das calçadas das ruas [...]” Waldo Frank (apud PEIXOTO, 1980, p.302). 

Segundo Matoso (1978, p.188), a cidade no século XIX ainda possuía uma vegetação 

tropical exuberante em boa parte de suas freguesias, mas já seriamente ameaçada pelo 

crescimento desordenado dessa: 

Ia-se ainda para São Lazaro, para Matatu, para o Cabula, Rio Vermelho e Nazaré, 
todos sítios ainda agreste onde a flora tropical  exuberante crescia livre e 
desimpedida, oferecendo assim esconderijos aos amores nascentes e aos cultos 
africanos reprimidos. Cinturão verde da cidade, que nela penetrava insinuando-se 
entre as casas construídas nas encostas dos muros, entre as pedras toscas que 
cobriam as ruas e as praças na procura de manter um equilíbrio ecológico já 
seriamente ameaçado. Assim o baiano vivia, na sua vida de dia a dia, essa dialética 
entre a natureza exuberante e devastadora que tudo queria dominar e a obra do 
homem arrogante, mas frágil. Uma vida onde ao lado de seus encantos a cidade 
tinha também servidões das quais dificilmente escapava.  

 

É nesse cenário de vegetação tropical densa do século XIX, que a Cidade do Salvador 

vai se “espalhando”. Com esse crescimento, na maioria das vezes desordenado, é que a 

vegetação vai cedendo lugar às inúmeras e “necessárias” edificações. Não se pode perder de 

vista, nessa época de crescimento da cidade que a vegetação tenha sido apenas sacrificada; ela 

foi, também, utilizada na estruturação dos espaços públicos como foi o caso dos Passeios 

Públicos em algumas capitais brasileiras.  

Dentre as capitais brasileiras agraciadas com a construção de um Passeio Público, 

aparece Salvador. Esse jardim, inaugurado no ano de 1810 foi construído no antigo terreno 

onde seria implantado o Jardim Botânico. O Passeio Público foi o primeiro jardim da Capital, 

erguido pelo governador Conde dos Arcos, que já tinha sido governador da Capitânia do Pará 

e construiu o Passeio Público de Belém. O Passeio Público de Salvador, do século XIX, era 

embelezado por dois terraços ornamentados por balaustradas e escadarias de mármore de 

Carrara, no estilo barroco italiano. Pela descrição dos naturalistas Johnn Spix e Carl Martius, 

tem-se uma noção da vegetação desse espaço público, no início de sua implantação: 

                                               Quão profusamente recompensa a beleza da vegetação tropical o cuidadoso 
trabalho do jardineiro (...). As alamedas de laranjeiras, limoeiros, jambeiros, 
mangueiras e árvores da fruta-pão, as densas e aparadas cercas de pitangueiras, e os 
renques de variadas plantas de ornamentação do sul da Europa, das Índias Orientais 
e do Brasil (SEGAWA, 1996, p.122) 

 

O Passeio Público era pouco freqüentado, na época, por ficar longe do centro da 

cidade. O fato de estar localizado em frente à Baia de Todos os Santos, de onde se via a 

entrada das embarcações, faz dele lugar privilegiado na história cívica e social da Bahia. A 



 62 

descrição desse espaço público é complementada ainda, pelas palavras de Boccanera, citado 

por Segawa (1996, p.123):  

Afirmam, quantos visitam esse Passeio, poder ele se orgulhar de não ter rival em 
todo o Brasil, do ponto de vista do seu soberbo panorama [...] possui grande 
terraço, de belo aspecto, todo ladrilhado de mármore, rodeado de uma balaustrada, 
com 12 estátuas e escadarias, também de mármores. É desse terraço que melhor se 
descortina o formoso panorama marítimo [...] Pelo lado sul, a vista do observador 
se perde na imensidão das águas do Atlântico; pelo do norte, prolonga-se por todo o 
golfo, em cujas margens estão bairro comercial da cidade baixa, e os arrabaldes da 
Boa Viagem e Mont Serrat [...] Olhando-se para o poente, em frente ao Passeio, 
descortina-se amplamente a grande ilha de Itaparica. 

        

O governo provincial dava grande atenção ao Passeio Público (Figura 3), dispensando 

cuidados especiais aos jardins. Além dos jardins, a iluminação, também, mereceu atenção do 

governo. No ano de 1864, existiam 1760 bicos de gás iluminando pontos importantes da 

cidade, como o Hospital, Teatro e os quartéis; desses bicos 54, iluminavam o Passeio Público, 

que deveria ser feericamente iluminado até às 23 horas. Era a atração da cidade esse parque 

tão merecedor de cuidados pelo governo da Província, tornando-se ponto de convergência e 

de encontros de nacionais e estrangeiros (NASCIMENTO, 1986). 

 

 

 

 

                                     Figura 3 - Passeio Público no início do século XX.                                

                                     Fonte: desconhecida. 

 

 

Em 1914, o obelisco comemorativo do desembarque da família real portuguesa no 

Brasil, levantado pelo Conde dos Arcos foi retirado do recinto e colocado na praça da 

Aclamação. Em seguida, as estátuas foram desaparecendo e parte do jardim foi incorporado 
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pelo palácio do governo (SEGAWA, 1996). Apesar de todos os cuidados realizados pelo 

governo provincial na área, o abandono do local, iniciado no início do século XX e 

intensificado a partir da retirada do obelisco, é colocado como algo que ameaça o Passeio de 

desaparecer. O descuido com esse espaço pelo poder público levou Boccanera a manifestar 

sua indignação através do trecho abaixo: 

Tempos houve, quando a Bahia era menos progressista, porém mais artística, que 
aos domingos, à tarde, ali tocava sempre uma banda de música, sendo notável a 
concorrência pública, maiormente de famílias do escol baiano. Hoje, porque está 
civilizada, porque possui avenidas, automóveis, palácios, cinemas, e eletricidade 
por toda parte, vive o seu Passeio Público deserto e abandonado (BOCANERA, 
1921, 9. 276 apud SEGAWA 1996, p. 125). 

 

O descaso com esse espaço público parece fazer parte de sua história, uma vez que, 

ainda hoje, ele continua relegado à própria sorte. Trabalhos de manutenção, entretanto, vêm 

sendo realizados no local.  

Em 1865, devido às condições insalubres em que vivia a cidade, tida como suja, foi 

contratada uma empresa pelo governo da província, para realizar o asseio e limpeza da área 

urbana. Entre suas funções, uma voltava-se para a melhoria das condições atmosféricas da 

cidade, para isso, a empresa deveria realizar o plantio de árvores apropriadas e aprovadas pela 

municipalidade em praças, ruas, largos, ou em outros lugares designados previamente 

(NASCIMENTO, 1986).  

É no século XIX que um espaço público importante para a história da cidade foi, 

construído, a Praça Dois de Julho, mais conhecida como Campo Grande. Inicialmente, o 

espaço era identificado como Campo Grande de São Pedro e servia de treinamento de 

soldados do forte próximo. A iniciativa de transformar a área partiu do Capelão Edward 

George Parker, capelão da igreja do Clube Inglês, ali localizada, que solicitou ao presidente 

da província da Bahia a terraplenagem do terreno e a criação da praça. Nessa empreitada 

utilizou-se mão-de-obra escrava, constituída por negros apreendidos em uma viagem de 

tráfico clandestino realizada pelo navio Relâmpago, último a exercer esta atividade 

(CENTENÁRIO, 1995). O reverendo Parker providenciou o “paisagismo”. Fê-lo ao gosto 

inglês, com largos gramados, que logo se fizeram ponto de atração da cidade, incluiu-se, 

também, o plantio de várias árvores importadas originárias de lugares distantes e exóticos 

como Madagascar, China, Nova Guiné, Malásia ou Ilhas Pacífico. A praça ficou fechada com 

grades de ferro e 50 cadeados durante 44 anos, sendo inaugurada como espaço de lazer em 

1895. Em 1894 ela ganhou o atual nome e o monumento que lembra a data comemorativa da 
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Independência da Bahia. Tal inauguração foi em 02 de julho de 1895 (RESTAURAÇÃO, 

2003).    

Nas freguesias centrais, não se construíam jardins nos limites dos terrenos onde a casa 

estava assentada mas, mesmo assim, já existiam jardins residenciais no século XIX, 

principalmente na Vitória. Segundo Nascimento (1986, p.46), eram construídos “nas casas 

nobres, ou mesmo nas casas que haviam sido construídas em roças, vendidas as suas partes 

laterais mas conservando os espaços centrais”. 

O bairro da Vitória, naquele momento, era ocupado pela burguesia, que se instalou em 

palacetes coloniais, em grandes lotes adornados por jardins cuidadosamente elaborados, como 

atesta o testemunho de Kidder, apud Matoso (1978, p.178): 

Lugar nenhum (existe) que rivalize com o Morro da Vitória. Ali encontram-se os 
mais belos jardins da Bahia, as mais encantadoras alamedas, e as mais vastas 
extensões de sombra. Aí se acham também as melhores casas, o melhor clima, a 
melhor água e a melhor sociedade. 

 

Ainda, segundo Wetherell, apud Nascimento (1986, p. 46), no século XIX, o “gosto 

pela jardinagem tem aumentado muito”, embora ele comente que as formigas eram as grandes 

inimigas dos jardins e que os canteiros eram rodeados de coroas de barro, constantemente 

cheias de água, impedindo a passagem do temível inseto”. Segundo, ainda Wetherell, “a moda 

dos jardins havia chegado da França, através de horticultores que vendiam plantas européias e 

exóticas, como as rosas, as camélias que vinham de Portugal”. 

A última década do século XIX é a época em que Salvador, realmente, começa a 

visualizar as praças como merecedoras de cuidados estéticos e como espaço de encontro e 

lazer. Nessa direção destacam-se espaços do centro – a Praça Santa Isabel, localizada em 

frente à antiga Igreja da Sé, o Passeio Público e a Praça da Piedade, inaugurada em 1891.   

De acordo com as notícias do Jornal A Tarde, no início do século XX, ainda 

permanecia o descaso dos governantes com a vegetação nos espaços públicos, falta de 

empenho dos órgãos competentes na gestão de praças e jardins e pouca arborização nas ruas 

da cidade. A insatisfação da população também era freqüente e, quase sempre, estava exposta 

nas reportagens publicadas nos periódicos locais, conforme trechos de algumas reportagens a 

seguir: 

                                       Mas diminuta é arborização da cidade. E ainda assim poucos cuidados se lhe dão. 
Entretanto, o povo paga a sua conservação, existe uma verba orçamento municipal, 
destinada aos parques e jardins. (DA SUBURRA, 1917, p.1). 

                                               
                                               As árvores da Avenida Sete e do Campo Grande estão morrendo a mingua de 

cuidados [...] A arborização da Av. Sete de Setembro e de outras vias públicas; 
iniciada há mais de dez anos, até hoje não foi completada ou pelo menos 
uniformizadas. [...] Não é raro ver-se quarteirões inteiros sem um oittyzeiro. [...] os 
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jardins e as árvores da cidade nunca merecem a menor attenção dos intendentes [...] 
(AS ÁRVORES, 1924, p.01). 

         

Outro bom exemplo, para ilustrar o descaso com a vegetação na cidade, no início do 

século XX, é o trecho transcrito abaixo: 

                                       Vejamos o que se fez na cidade nova. Tomemos, por exemplo, Brotas, o“bêbê” de 
nossos bairros, que não conta mais de 20 anos como zona urbana. As árvores que 
ali superabundavam foram quase dizimadas, preparando-se as ruas como no 
propósito de impedir sua replantação (A CIDADE, 1938, p. 2). 

 

Já para Brito (1996, p.20), a arborização de Salvador até meados do século XX era 

marcada: 

                                                pelas alamedas sombreadas e pelos pomares que ocupavam a maioria dos                              
quintais, e que além de deliciarem os moradores com as mangas, os sapotis , os 
abius, as carambolas, atraiam os sangue-de-bois, os sanhaços, os azulões e as 
sabiás. 

 

Somando-se aos problemas já existentes para manutenção da vegetação na cidade, 

intensifica-se a ação negativa de alguns citadinos com as plantas. Essa ação parece 

acompanhar a história dos logradouros públicos na Cidade do Salvador. As atitudes dos 

vândalos já eram noticiadas no início do século XX, conforme trecho a seguir: “Há pouco 

partiram a metros, a pedaços, uma palmeira alta, secular e belíssima, na Vitória. Cosinheiros 

de asphalto quase calcinam das frondas a raízes um lindo exemplar de ouricory”. (PELAS, 

1913, p.01). Os parques públicos nessa época não existiam, a não ser o Dique que, naquele 

momento não era considerado como tal e vivia abandonado. 

Em 1931, a cidade enfrentou dificuldade de obtenção de flores e arbustos, pela 

inexistência de uma casa especializada. Como a Prefeitura não possuía um viveiro foi 

organizado um, aproveitando-se as antigas jaulas dos animais do Passeio Público. Nessa 

época, já existiam no viveiro: 1000 roseiras, 2000 fícus, 20000 oitiseiros, 200 quaresmeiras, 

500 acácias, além de variedades de flores e arbustos diversos. Tais mudas seriam utilizadas 

nas praças, jardins e ruas. As figueiras, naquele momento, davam sinal de que já eram árvores 

presentes na paisagem da cidade (PLANTA, 1931). 

Em 1932, criou-se um horto na parte onde se fazia o incineramento do lixo na Fonte 

Nova. O viveiro possuía cerca de 5000 mil árvores de 0,30 a 3.0 m de altura, das seguintes 

espécies: fícus-benjamina, acácia galega (Cássia sp.) e imperial (Cassia fistula), oitiseiros, 

cedros (Cedrela sp.), thuya imperial (Chamaecyparis sp.), eucalyptus citriodora (Eucalyptus 

citriodora), sibipiruna, andiroba (Carapa guianensis) e palmeiras (PRECIOSAS, 1933). 

Outro horto que surgiu na cidade, no ano de 1933, foi o Horto Florestal da Repartição do 
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Saneamento, implantado nos terrenos da Estação de Bombas do Retiro. Esse horto tinha como 

meta a produção de mudas para o reflorestamento. As plantas produzidas seriam distribuídas  

junto às  prefeituras do Estado da Bahia. Além das essências direcionadas ao reflorestamento, 

produzia-se, também, essências ornamentais. Na época de sua inauguração, havia no seu 

estoque: 11426 árvores para reflorestamento e, 3719 ornamentais dentre elas – eucaliptos, 

pau- ferro (Caesalpinia férrea), paghehu (Tripilaris sp.) itapicuru (Goniorrachis marginata), 

pinho do paraná (Taxodium sp.) e pinho do brejo (Taxodium sp.)         

Segundo Carvalho e Pontes, (1996, p.14) a preocupação com o verde na cidade do 

Salvador vem desde a 1ª Semana de Urbanismo que aconteceu no ano de 1935, cuja comissão 

do Plano da Cidade reunida, nesse evento, se expressou da seguinte forma:  

Os americanos do norte e o Ministro de Higiene da Inglaterra adotaram o critério de 
reservar 21,0 m² de parques urbanos por cada habitante, sem contar os parques de 
subúrbio [...] reajamos meus senhores e tentemos salvar ainda estas jóias da 
natureza baiana para que os nossos vindouros não desprezem as lembranças de seus 
antepassados.  
 

A partir da década de 1940, começam, mesmo que de forma incipiente, tentativas de 

se mudar o quadro em que estava envolvida a vegetação no espaço urbano da Capital Baiana. 

Uma das tentativas vem o surgimento do Plano Urbanístico para a Cidade do Salvador, 

conhecido como o Plano do EPUCS, ou Plano Mario Leal Ferreira, no qual inicia-se a 

discussão de um plano de áreas verdes para a cidade. 

Para Carvalho e Pontes (1996), o plano do EPUCS, já contemplava recomendações 

inerentes as áreas verdes da cidade. Propunha que as áreas verdes urbanas se apresentassem 

em forma de parques contínuos constituídos pelas áreas planas e pelas encostas dos vales que 

envolvem os Setores Residenciais. Segundo as mesmas autoras, nada do que foi proposto foi 

contemplado.  

Nessa década, mais precisamente no ano de 1942, na gestão do Prefeito Elísio Lisboa, 

foi divulgado mais um plano de arborização para a cidade. A árvore selecionada para o 

plantio foi o fícus benjamina. Várias artérias foram arborizadas, da Graça em diante, bem 

como toda extensão da Avenida Princesa Isabel (A PREFEITURA, 1943). Ainda neste 

período, várias reformas surgiram na cidade. Vários jardins foram recuperados: Jardins de 

Água de Meninos, Itapagipe, Piedade, Cairu e Graça. 

Na década seguinte, 1950, o cuidado com a vegetação parecia continuar na pauta do 

governo municipal, cujo representante era o prefeito Wanderley de Pinho que para garantir a 

preservação de alguns exemplares arbóreos, entre eles uma monumental paineira na Avenida 

Araújo Pinho, publicou um decreto desapropriando esta área, para preservá-la; a mesma, 
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segundo noticiário da época, possuía 25 m de diâmetro de copa, mais de 37m altura e 21 m de 

circunferência do tronco. Outras ações surgem na cidade, no sentido de valorizar o verde, 

dentre elas pode-se citar a construção do Loteamento no Morro Ipiranga – autoria do Dr. 

Diógenes Rebouças – do EPUCS, com área total de 78 mil m², reservou 38 mil m² para áreas 

verdes e ruas. Burle Marx, o paisagista mais famoso do Brasil foi o responsável pela 

arborização das ruas e áreas verdes desse loteamento (O JARDIM, 1951). 

No início dessa década, a de 1950, a paisagem da capital era marcada pela presença de 

árvores submetidas à arte da topiaria5, que em nenhum momento combinava com a paisagem 

de uma cidade dos trópicos como Salvador. A aplicação dessa técnica parece que não 

agradava o prefeito Wanderley de Pinho, que determinou que as mesmas não fossem mais 

podadas de forma tão rígida , conforme atesta o seguinte trecho de reportagem da época: “ 

[....] árvores podadas de formas geométricas e rijas, tomei providencias para que se lhes desse 

liberdade de crescerem e tomarem suas formas naturais de arvores”. Nessa mesma ocasião, 

foram plantados exemplares de coqueiros (Cocos nucifera) em alguns bairros, como 

Amaralina e a Barra, esse último, também, recebeu o plantio de amendoeiras (Terminalia 

catappa). Outro bairro que foi contemplado com o plantio dessa mesma árvore foi o bairro do 

Rio Vermelho, mais precisamente no Largo da Mariquita. 

Nessa época, a manutenção dos espaços livres em Salvador acontecia de forma 

incipiente, mas mesmo assim, algumas ações eram realizadas no sentido de manter a 

vegetação. Uma das ações era a remoção de parasita muito comum nos centros urbanos do 

país – a erva-de-passarinho – principalmente nas mangueiras presentes na paisagem do bairro 

aristocrático: a Vitória. Tal atividade contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, já que a 

Prefeitura era carente de equipamentos para a realização de determinadas práticas de manejo 

da vegetação. Foram retiradas também, lianas, gameleiras, e gravatas, tal como ocorreu com 

os tamarindeiros da Praia do Bogari, em Itapagipe. A presença do fícus nesse período era 

freqüente na cena urbana de Salvador. Outro problema enfrentado pela municipalidade no 

manejo da vegetação era o ataque de uma praga, popularmente conhecida como broca6. O 

ataque dessa praga provocou a morte de muitas árvores. 

Ainda, no início dos anos de 1950, o Terreiro de Jesus passou por uma reforma 

solicitada pelo prefeito Wanderley de Pinho. O paisagista Burle Marx foi convidado a emitir 

parecer sobre o projeto implantado, o que o fez elogiando a iniciativa do governante e o 

                                                 
5  Topiaria, arte de podar os jardins conferindo às plantas configurações diversas (HOUAISS, 2001). 

 
6 Espécies de insetos que fazem perfurações nas partes aéreas e subterrâneas das árvores  
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projeto executado (UM, 1951). Foi nessa década que a urbanização acelerada trouxe os 

edifícios, os conjuntos habitacionais, as avenidas de vales e os bondes foram substituídos por 

veículos individuais (BRITO, 1996). Segundo esse mesmo autor foi nesse momento que “deu-

se inicio a uma arborização exótica ao nosso ecossistema original, os princípios modernos de 

paisagismo retiraram frutíferas da cidade e os quintais viraram playgrounds de edifício” 

(BRITO, 1996, p. 20).      

E é na década de 1950 que a cidade começa a descer seus vales. Surge, nesse período, 

os projetos para a construção das avenidas de vales, resultantes do Plano do Eng.  Mario Leal 

Ferreira, cujo nome foi emprestado para denominar uma dessas avenidas – Avenida Mario 

Leal, principal ligação de áreas importantes da cidade, atualmente, em direção à  

equipamentos importantes para à sua população como é  o caso do Shopping Center Iguatemi, 

Estação Rodoviária e, algumas instituições de Ensino Superior. A intenção, na época, era que 

nesses vales surgissem grandes avenidas e, também, com seu aproveitamento, lugar para 

grandes parques e jardins públicos, já que a cidade era carente desses equipamentos.  

É nessa década, 1950, que a mancha urbana de Salvador começa a crescer em ritmo 

bastante acentuado. Segundo o IBGE, o fluxo migratório fez aumentar a taxa de crescimento 

em torno de 3% (entre 1940 e 1950). Esse crescimento tendeu a aumentar nos anos seguintes. 

No final dessa década, a cidade já possuía mais de meio milhão de habitantes (551.528 hab). 

Ainda assim, a construção de espaços de lazer eram inexistentes, o que é confirmado pelo 

trecho a seguir: “foi-se o tempo em que construíam praças em Salvador. Na ânsia de 

conquistar espaços para amontoar os edifícios de apartamentos e outras rendosas construções, 

esqueceu-se de reservar área para praças, parques” (SALVADOR, 1959, p.2). Nesse período, 

os poucos jardins existentes tinham, como freqüentadores, além do citadino, animais que 

viviam a pastorear livremente por esses espaços públicos. Outra função realizada nas praças e 

jardins eram os jogos de futebol, o que evidencia o descaso em que esses espaços eram 

tratados pelo poder público. No intuito de arrefecer a ação dos depredadores, atitude muito 

comum nos espaços livres da cidade; senhoras da sociedade local, denominadas patronesses, 

se organizaram no sentido de fiscalizar essas áreas. 

Entre os anos de 1959 a 1962, Salvador foi considerada a cidade mais imunda do País, 

segundo a imprensa local da época. Essa situação, faz crer que o abandono e a falta de 

comprometimento não estão relacionados apenas com as praças e jardins. O abandono, nesse 

período atinge a cidade como um todo e, mesmo vivendo essa situação, vias de circulação 

continuam sendo construídas. No início da década de 60, surge a Avenida Centenário (Figura 

4), avenida de grande importância para os soteropolitanos. A construção dessa avenida seguiu 
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projeto do Escritório do Plano Urbanístico da Cidade do Salvador (Epucs). No momento de 

sua implantação, foram introduzidas espécies arbóreas distintas, fazendo-se pensar que, nesse 

período, a preocupação com a diversidade botânica, atitude valiosa para o a manutenção do 

ecossistema urbano, já era contemplada. Nesse momento, encontrar um jardim bem cuidado 

nas praças de Salvador era quase impossível. 

           

 
                                      Figura 4 - Av. Centenário na atualidade.         

  Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, maio de 2007. 

 

 

A falta de investimentos da Prefeitura em hortos e viveiros persiste nesse período. A 

ausência desses equipamentos foi criticada por Roberto Burle Marx, como uma grande 

deficiência do município, quando aqui esteve, na década de 1960. No ano de 1962, além do 

descaso pelo poder público, os jardins da cidade sofreram grande prejuízo em sua arborização, 

o que refletiu de forma direta na paisagem – o ataque das figueiras pelo inseto denominado 

popularmente de “lacerdinha”,7 também conhecido como trips, inseto que fez com que tais 

espécies fossem eliminadas do espaço urbano de Salvador. Essa praga, cujo nome científico é 

Gynaitkothrips ficorum, ataca as folhas das plantas do gênero Ficus. Nas horas mais quentes 

do dia, voa ao redor das plantações e, com chuvas e à noite, procura abrigo no interior das 

folhas mais jovens, causando deformação, necrose e enrolamento pela injeção de toxinas. Nos 

humanos, as conseqüências não são diferentes. Em contato com a pele, o inseto causa mal-

estar e, nos olhos, uma irritação muito forte que pode até levar à cegueira. 

                                                 
7 Praga originária da Ásia Oriental , introduzida no país no início da década de 1960. Recebeu essa denominação 
em alusão ao governador da Guanabara nesse período – o jornalista Carlos Lacerda. 
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Nessa ocasião, já se encontrava à frente dos serviços de arborização e elaboração de 

jardins, o Dr. Guillard Muniz, engenheiro agrônomo, que na Superintendência de Parques e 

Jardins (SPJ) da Prefeitura Municipal assumiu vários cargos, inclusive de diretor e, 

posteriormente, na Superintendência de Áreas Verdes (Suave). Com a destruição das 

figueiras, pelas já conhecidas “lacerdinhas”, entram em cena as amendoeiras, essa espécie já 

era utilizada na cidade desde a década de 50, casuarina (Casuarina equisetifolia) e algodoeiro 

(Hibiscus tiliaceus.), introduzidas no espaço público de Salvador, pelo então agrônomo 

Guillard Muniz. Todos os fícus foram substituídos. Começa nesse período um movimento da 

Prefeitura no sentido de reformar alguns espaços públicos, pensando no citadino como, 

também, no turista; inclusive, é nessa década que a cidade começa a se estruturar melhor para 

receber os visitantes. E é com o olhar voltado para o turismo que, no ano de 1965, as reformas 

começam a acontecer. São contemplados os seguintes logradouros: Campo Grande, Nazaré, 

Praça Simões Filho, Largo da Mariquita e a reconstrução, também do Jardim dos Barris 

(NOVA, 1965). 

Nesse período, Burle Marx, a convite da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), foi 

solicitado para planejar o ajardinamento da cidade. Na emissão do relatório com as 

considerações sobre as áreas que seriam ajardinadas, o paisagista emitiu a seguinte opinião: 

“no ajardinamento deverá ser aproveitado o que já se possui na cidade. Deverão ser utilizadas 

as árvores de grande porte, que em determinados locais, caracterizam a paisagem”. Esta seria 

a filosofia a ser empregada pelo paisagista, na recuperação, conservação e criação de jardins 

na paisagem urbana de Salvador. Na opinião do artista, o planejamento urbanístico deveria 

levar em conta o fator locomoção. O paisagista não era muito favorável à criação de pequenos 

jardins com canteiros floridos pois, para ele, o povo numa grande cidade precisa locomover-se 

e tais jardins dificultam o deslocamento da população pelas ruas. O trabalho deve ser 

executado tendo em vista, sempre, o homem, continuou opinando o mestre dos jardins. Para 

ele, o grande problema para o ajardinamento de Salvador, na época, ainda residia na falta de 

hortos florestais. “Aproveitar a vegetação dos vales, que outrora eram quintais (mangueiras)”, 

foi outra sugestão emitida por Burle Marx, que ainda chamou à atenção para a valorização da 

flora regional: “aqui na Bahia – advertiu ele – é preciso que se valorize a flora regional” 

(APROVEITAR, 1967, p.07). O que até hoje não foi atendido. 

Já na década de 1970, uma grande contribuição dada à capital foi a arborização do 

Parque Universitário do Vale do Canela, pelo então reitor da Universidade Federal da Bahia, 

Edgar Santos: “que bem soube organizar botanicamente este trecho da cidade”, escreveu o 

repórter em matéria publicada no jornal A Tarde do dia 16/01/71. Nesse período, surge 



 71 

também, a Avenida Garibaldi, onde foram plantadas, por Guillard Muniz, cerca de 200 

árvores entre amendoeiras e flamboyants; essa ação demonstra o uso excessivo de espécies 

arbóreas exóticas, em detrimento à flora regional, como foi proposto por Burle Marx na 

década anterior. 

Foi nessa década, a de 70, que foram dados os primeiros passos para garantir a 

preservação do verde na cidade. De acordo com Carvalho e Pontes (1996, p.15), foi o Código 

de Urbanismo e Obras do Município de Salvador, Lei 2.403 de 1972, que assegurou a ação de 

se preservar o verde em Salvador. O Artigo 136 do Código, do Título IV, capítulo V era 

expresso da seguinte forma:  

A fim de assegurar o município a amenidade do seu clima e as condições de 
salubridade, fica criado um ‘Sistema de Áreas Verdes’, que na zona urbana se 
apresenta de forma de parques contínuos constituídos pelas áreas planas e pelas 
encostas  dos vales que envolvem os Setores Residenciais e, sempre que possível, 
separe dentro deles os bairros que se subdividem. 

 
Neste código, continuam as autoras, “era contemplado também a preservação 

permanente de sítios com características ecológicas peculiares e revestimento florístico 

significativo, enunciando diversos locais como tal”.  Introduzia também o conceito de áreas 

não Edificáveis (ANE) com o objetivo de proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, 

paisagístico, as encostas e sua vegetação fixadora; a de Áreas de Domínio Público (ADP), de 

propriedade de órgãos e entidades públicas dotadas de características paisagísticas peculiares 

e Áreas Arborizadas (AA), de propriedade particular dotadas de recobrimento vegetal 

significativo. 

Ainda segundo Carvalho e Pontes, após a publicação deste Código de Obras (1972), 

surgiu uma seqüência de leis e decretos municipais relativos às áreas verdes: 

A Lei 2549/73 que “Aprova o plano de implantação do Sistema de Áreas Verdes do 

Município e dá outras providências” 

O Decreto 4524/73 que trata do tombamento de áreas e “Declara não edificáveis e 

incorporadas ao Sistema de Áreas Verdes do Município, área de propriedade particular, 

necessárias ao resguardo das condições ambientais e paisagísticas”. 

O Decreto 4551/73 que “Declara incorporada ao Sistema de Áreas Verdes do 

Município áreas arborizadas de propriedade particular necessárias ao resguardo das condições 

ambientais e paisagísticas”, enunciando 107 destas áreas. 

O Decreto 4576/75 que “delimita as áreas incorporadas ao Sistema de Áreas Verdes 

do Município”, englobando as 107 acima declaradas e ampliando para 128, concluem as 

autoras. 
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A década de 1970 é marcada, ainda, pela preocupação dos urbanistas com a 

preservação dos espaços verdes nas grandes metrópoles. O urbanista Lúcio Costa, que esteve 

em Salvador, nessa ocasião, frisou bem a falta de cuidados com as árvores da cidade; esse 

descaso estaria indo de encontro com o sentido de preservação pregado pelos urbanistas dessa 

época. Essa atitude dos baianos, de não cuidar das árvores, é criticada pelo urbanista: 

O baiano não se preocupa em manter em bom estado de conservação as árvores das 
ruas e avenidas de nossa cidade: o baiano parece desconhecer a utilidade das 
árvores, e, consequentemente, o valor dos espaços verdes na integração do homem 
com a natureza (FALTA, 1971, p 13.). 
 

A reportagem conclui o parágrafo, com Lucio Costa afirmando que: “por tudo isso, a 

arborização, já insuficiente, torna-se mais precária”. 

Para Guillhard Muniz – nessa época diretor do Departamento de Parques e Jardins 

(DPJ) da Prefeitura, o progresso era a principal causa do problema de falta de árvores na 

cidade e cita outros fatores para o agravamento dessa situação:  

Salvador é uma cidade que nasceu sem nenhum planejamento e não apresenta 
condições de solo e de espaço necessários ao livre desenvolvimento de plantas. Os 
solos calcinados concorrem decisivamente para a morte das espécies. E mais: o 
espaço é cada vez mais restrito, considerando as necessidades de tráfego, habitação, 
aberturas de novas ruas e indústrias (FALTA, 1971, p.13),  
 

Nesse período, existiam 17.000 árvores cadastradas, abrangendo um milhão de metros 

quadrados de parques e jardins. Segundo Guillhard Muniz: “este numero deixa a desejar”. O 

diretor afirmou na mesma reportagem, que este problema de falta de árvores seria resolvido 

com a implantação de um projeto que visava: o aproveitamento de avenidas extensas e amplas 

para a criação de espaços verdes . A única exceção, no entanto, continuava sendo o centro da 

Cidade, onde a arborização continuaria precária em algumas ruas e inexistentes em outras. 

Isto porque para arborizar estes locais seria muito oneroso, pois era preciso realizar algumas 

demolições. Além dos problemas explicitados acima, a falta de capacitação, os baixos salários 

e o número insuficiente dos profissionais jardineiros, eram outros fatores apontados pelo 

diretor como problemas para a manutenção do verde em Salvador.  

Na década de 1970, a necessidade de locomoção do homem era outro problema 

apontado, inclusive, como o maior inimigo da vegetação no espaço urbano. Com o aumento 

do número de veículos surge a necessidade do alargamento das ruas e avenidas e, 

consequentemente, a redução dos espaços livres. Acrescentem-se, ainda, os prejuízos 

causados por temporais, vândalos, veículos e animais. Somente no mês de abril do ano de 

1971, o DPJ teve de cortar 580 árvores que ofereciam perigo à população, depois do temporal 

que desabou sobre a Cidade. Outro problema que ainda continuava sendo apontado era a falta 
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de viveiros para oferecer suporte aos trabalhos de ajardinamento da Cidade. Sempre que a 

DPJ ia implantar um novo jardim procurava instalar um viveiro provisório.  

Os momentos festivos, principalmente o carnaval, eram considerados sérios inimigos 

da vegetação, pois os habitantes da Cidade e os seus visitantes, participantes dessas festas, 

destruíam tudo que encontravam pela frente, principalmente se houvesse a participação de um 

trio elétrico, como atesta trecho abaixo: 

                                       quando passa um trio é um horror, alguns só sabem dançar com um galho de árvore 
nas mãos e vão arrancando e quebrando as que encontram nas ruas. Depois de uma 
festa popular o bairro onde se realizou está totalmente danificado em ajardinamento 
e arborização (AS ROSAS, 1973, p.18).  

 

O Departamento de Parques e Jardins (DPJ) via neste fato a dificuldade de acabar com 

a mutilação e destruição das plantas: “[...] mesmo em longo prazo é impossível”, opinava 

Guillard Muniz. Anualmente eram plantadas cerca de 3.790 árvores, das quais uma grande 

percentagem era danificada pela população. De quando em vez uma multa era aplicada; o 

valor da mesma era quase que simbólico em relação aos prejuízos causados pelos infratores. 

A integridade da vegetação no espaço urbano da Cidade do Salvador era tão 

comprometida pela ação negativa da população, na década de 1970, que foi veiculado na 

imprensa local, um apelo para que a própria população se encarregasse de ajudar na 

manutenção das mesmas. A reportagem que foi escrita pelos jornalistas Francisco Viana e 

Reinivaldo Brito, concluiu fazendo um apelo aos habitantes nos seguintes termos: 

 Você pode ser responsável pela melhoria da arborização da Cidade. Todas as vezes 
que encontrar alguém pisando na grama, arrancando folhas, ou pedaços de casca de 
uma árvore, proteste. As árvores em desenvolvimento são muito frágeis e podem 
vir a morrer por causa de uma mutilação . Nas árvores adulta a morte é lenta: o 
corte de sua casca ou ferimentos de qualquer natureza impedem a livre circulação 
da seiva e permitem a livre invasão de fungos e mosquitos. Quem vai ao Jardim de 
Alá, por exemplo, praticar tiro ao alvo no tronco dos coqueiros, utilizando facas ou 
mesmo espingardas de ar comprimido, não imagina o mal que está causando aos 
vegetais. Os moleques quando organizam os tradicionais babas nos gramados do 
Farol da Barra, Jardim de Nazaré e no Largo do Bomfim também não aquilatam o 
mal que causam a si próprio, e a população de Salvador. Cada árvore mutilada ou 
destruída representa uma espera de anos para que seja substituída, sem si considerar 
os prejuízos sofridos pela estética urbana da cidade (FALTA, 1971, p.13). 

 

Nessa época, já existiam plantados 150.000 arbustos de espécies diversas no espaço 

urbano de Salvador. A Prefeitura colocava para a proteção de 1000 árvores apenas um único 

guarda. A destruição das plantas, nesse momento, era tão grave, que em um único ensaio de 

uma determinada escola de samba, um grupo de participantes conseguiu destruir 30 árvores 

nas margens do Dique e mutilar outras tantas, em uma única noite, fato esse noticiado no 

jornal A Tarde do dia 17/07/1971.           
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Na gestão do prefeito Antonio Carlos Magalhães, quando o plano paisagístico da 

cidade tomou impulso com a abertura das grandes avenidas de vale e com o embelezamento 

das encostas e logradouros públicos, foi criado o Jardim das Rosas, no pitoresco local que 

durante seu processo histórico foi negligenciado pelas autoridades: o Dique do Tororó. O 

local do jardim foi escolhido por ser em frente ao DPJ, ficar bem à vista do público e ter 

vigilância permanente, o que afastaria os infratores. Sua implantação em outro local onde não 

houvesse uma vigilância ostensiva seria impossível, devido os freqüentes atos de destruição a 

que os espaços públicos eram submetidos. Uma determinação do seu criador, “o jardineiro de 

Salvador”, como era carinhosamente chamado Guillard Muniz – era que as rosas deveriam 

permanecer o tempo todo na planta, para serem admiradas, pois sua função era embelezar o 

espaço onde estavam inseridas, ou seja as margens do Dique do Tororó. O jardim foi 

implantado em uma área de 4520 m², com pisos de bloquetes e formado por oito canteiros 

onde eram plantadas as diversas espécies de rosas. Atualmente, tal jardim continua fazendo 

parte da paisagem da cidade mas sem o glamour do período de sua implantação.  

Outro jardim, idealizado e implantado também, por Guillard Muniz, foi o Jardim dos 

Cactos no bairro de Itapoan, que assim se expressou em relação ao mesmo: “o novo jardim, 

com cactos, pedras, areia e algumas arvores agrestes, está agradando muito aos turistas, 

alguns achando mais interessante que o próprio jardim das rosas, por que é original e só existe 

aqui, enquanto rosas há em todas as partes” (DEPOIS, 1973). Essa colocação expressa muito 

bem a importância da utilização de elementos regionais, quando se cria projetos para os 

espaços livres. Essa prática faz com que se crie espaços com identidades locais, diferentes e, 

consequentemente, vai agradar em cheio o turista, confirmado pela citação acima. O jardim 

dos Cactos, foi implantado em uma área de 8400 m², estruturado por cinco canteiros 

assimétricos, com 2600 m² de pavimentação. Plantas encontradas no seu interior: jurema 

(Chloroleucon tortum), algaroba (Prosopis juliflora), árvore da turquia (Cedros sp.), 

casuarina e murici (Byrsonima basiloba), embora a grande maioria fosse de cactos de 

diferentes espécies. Faziam parte também deste jardim representantes de: bromélias, 

suculentas, agaves e portalaceas. Uma boa parte dessas espécies era originária do ecossistema 

da caatinga, cujo clima é semi-árido. Salvador é uma cidade de clima quente e úmido, 

tipicamente tropical. Essa diferença climática interferiu de forma negativa no 

desenvolvimento dessas espécies. Esse problema fez com que o jardim dos Cactos não 

permanecesse por muito tempo na paisagem do Parque da Lagoa do Abaeté, local onde o 

jardim teria sido implantado. 
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Para o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano/Sistemas de Áreas Verdes e 

Espaços Abertos (Plandurb/Savea): 

a área  urbanizada de Salvador se caracterizava, até pouco tempo, pela grande 
quantidade de verde que mantinha por entre as frestas das edificações que se 
alinhavam nas cumeadas: verdes eram as encostas formadas pela conjugação dos 
quintais que se sucediam ao longo dos morros, os vales recobertos pelas hortas, as 
chácaras, as roças dos conventos, os coqueirais que se estendiam por toda a orla 
oceânica (SALVADOR, 1978, p.13). 

 
As hortas chegaram a constituir figura sempre presente e traço marcante da fisionomia 

dos vales de Salvador. Hoje, porém, só é possível encontrá-las na periferia da cidade, 

precisamente na cidade informal, onde existem áreas que ainda são trabalhadas com esta 

função, precisamente para consumo próprio, ou para uma comercialização em pequena escala. 

Segundo o Plandurb/Savea (SALVADOR, 1978, p.100) – “os representantes 

testemunhas dos vários anos de arborização pública de Salvador deixam transparecer 

nitidamente que, ao longo do tempo, esta se expandiu segundo um processo de sucessão de 

ciclos de monocultura”. Essa expansão foi confirmada por representante da SPJ8em entrevista. 

A implantação de tais ciclos, marcados, sobretudo, pelo uso de uma única espécie, demonstra 

que a falta de investimento na seleção das espécies arbóreas é algo antigo na Cidade. 

De acordo com o Plandurb, os ciclos foram cronologicamente: as palmeiras imperiais 

representando o período do Brasil Colonial. Estas palmeiras iniciam o primeiro ciclo. O 2º 

ciclo vem representado pelas Alamedas de Oitis, procedentes das matas da Bahia. Os 

oitiseiros já fazem parte da paisagem da Bahia há muito tempo; inclusive, foram as árvores 

utilizadas para ornamentar a av. Sete na época de sua inauguração, no ano de 1915, conforme 

notícia publicada no periódico A Tarde: 

                                               para a construção da Avenida Sete de Setembro as árvores terão 1:70 de altura, 
espaçadas 25 metros uma das outras e protegidas por placas metálicas. A árvore 
escolhida foi o oitizeiro, hoje considerado como o melhor para a arborização (AS 
FESTAS, 1915, p.5). 

 

Em seguida, vem o 3º ciclo, com os moldáveis fícus benjaminas, originários da Ásia 

Tropical e da Malásia, introduzidos no Brasil há longos anos. O 4º ciclo diversifica um pouco, 

embora se restrinja à família das leguminosas. Tem representantes de várias espécies: o 

flamboyant, introduzido no Brasil há cerca de um século, e as cássias (Cássia grandis, Cássia 

javanica e a Cássia fistula). Constituem o ciclo dos exemplares de inflorescência espetacular. 

O 5º ciclo foi a monocultura do figo italiano (Ficus elastica) originário da Índia e Malásia, 

provavelmente introduzido no Brasil através da Bélgica e Itália. Espécie exógena de 

                                                 
8 Thiago Gomes Teixeira Neto, agrônomo e assessor técnico da SPJ. 
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crescimento rápido, boa sombra, mas que teve um ciclo de duração muito curto devido ao 

papel depredador do seu sistema radicular, levantando passeios e muros de sustentação. 

Mesmo sendo um ciclo curto, o da figueira italiana ou falsa seringueira, como alguns 

preferem chamar, nos dias de hoje, ainda é possível encontrar alguns exemplares espalhados 

pela cidade que podem ser vistos no Vale de Nazaré, e no Dique do Tororó. 

O 6º ciclo representado pela epidemia de mulungús (Erythrina sps.), árvores que, 

segundo o Plandurb/Savea (SALVADOR, 1978, p. 101-102): 

                                       Algumas espécies eram originárias da Bahia. De fácil reprodução pelo processo de 
estaqueamento, desenvolvem rapidamente suas copas, sem ter nas mesmas 
proporções o desenvolvimento do seu sistema radicular. O resultado é que perdem 
o equilíbrio e tombam facilmente assim que se defrontam com uma ventania mais 
forte.  

 

Para o Plandurb/Savea ( SALVADOR,1978, p.102), o uso de frutíferas na cidade 

ocorreu no ano de 1973, confirmado pelo fragmento do texto abaixo: 

Durante todos estes ciclos, com exceção do 2º, observa-se uma tendência bastante 
discriminatória de preterir às arvores frutíferas em favor daquelas cujo porte ou 
inflorescências produzem grandes efeitos ornamentais” “Ao que se sabe, uma única 
investida para introdução de fruteiras na arborização pública de Salvador, se deu 
em 1973, quando se deu o plantio de quarenta mangueiras no Vale do Bonocô. 

 

Dentro de uma política de reconstituição sistemática do cinturão verde de Salvador 

foram inaugurados alguns parques na cidade na década de 70: Parque da Cidade, Parque São 

Bartolomeu, Mata dos Oitis que representavam cerca de 1,6 milhões de metros quadrados de 

áreas verdes. O Parque Metropolitano de Pituaçu foi criado através do decreto 23.666, 

também no início da década de 70. Outro parque criado nessa mesma década, foi o Parque do 

Abaeté em 1978. O abandono das praças continua acontecendo no final dessa década, 

principalmente na Praça da Piedade.  

Os anos de 1980 são marcados pela estagnação da economia, inclusive com forte 

recessão (1980-1983) e fortes mudanças no cenário político nacional. Essas mudanças 

refletiram diretamente no cenário da cidade, que tinha de ser administrada com uma verba 

bastante restrita. Essa é uma década marcada, sobretudo, pelo abandono dos espaços públicos. 

A consciência ecológica é intensificada, nessa época, pelos diversos segmentos da 

sociedade. E é nesse momento que a importância do verde para a manutenção do equilíbrio do 

planeta é efetivamente considerada.  Salvador, nesse período, apresentava três milhões de m² 

de áreas verdes. E para cuidar de toda esta extensa área havia apenas 400 homens. A falta de 

hortos continua dificultando os trabalhos de implantação e conservação dos espaços livres da 

Cidade.   
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Foi exatamente no ano de 1980, que o prefeito da época Mario Kertész formou uma 

equipe com profissionais distintos, vindos de outros Estados. Essa equipe tinha como objetivo 

a criação de um plano de manejo para as árvores da cidade, bem como a implantação e 

conservação de áreas verdes. Foi dessa equipe a idéia de transplantar coqueiros na fase adulta 

para embelezar a orla marítima. Tal projeto foi iniciado na orla de Ondina, com o plantio de 

70 exemplares, chegando-se a transplantar 3000 coqueiros, em toda a orla, nessa época. Além 

do transplante de coqueiros, incrementou-se, nesse período, a produção de mudas de espécies 

nativas que seriam utilizadas na recomposição das encostas. Em relação aos transplantes dos 

coqueiros que acontecem na Cidade, Brito afirma que tais transplantes eram realizados em 

função da pressa das inaugurações políticas. Ainda segundo o mesmo autor, essa prática de 

remoção de coqueiros adultos era danosa para esses vegetais, pois “estrangularam as suas 

estipes para desenvolverem às pressas um sistema radicular alternativo frente ao stress 

fisiológico a que foram submetidos” (BRITO, 1996, p. 20). 

A década de 1980 é marcada, também, pelas ações de vandalismo. Uma das vítimas, 

pelo menos nesse período, eram os coqueiros. Seus estipes (troncos) eram transformados em 

bancos pelos proprietários das barracas de praias. Outros vegetais eram vítimas dos infratores, 

principalmente, as árvores recém-plantadas. Segundo entrevista com representante da SPJ, 

“plantavam-se árvores pela manhã, e na manhã seguinte tinham que ser plantadas tudo de 

novo. Mudas de árvores de 1:80 m, mais pareciam palitos de fósforos, pois os caminhões 

destruíam tudo com muita facilidade”.  A especulação imobiliária, também, era apontada 

como um grande vilão da vegetação, principalmente nas áreas onde ainda existiam 

remanescentes da Floresta Pluvial Atlântica. A apropriação indevida das encostas era outra 

prática contumaz, na Cidade, o que favorecia a redução dos remanescentes da mata litorânea. 

O abandono parece ter marcado essa década, pois vários espaços públicos da cidade 

estavam entregues a própria sorte.  A imprensa é a responsável por cobrar dos poderes 

públicos locais uma posição no sentido de reverter o quadro em que os jardins, praças, 

parques e outras áreas verdes estavam submetidos. Nessa ocasião, só se faziam trabalhos 

considerados essenciais nos jardins e outras áreas verdes, tais como: aparar a grama e 

varrição, o que não era feito com muita freqüência. 

Nos bairros mais antigos de Salvador, nesse período, segundo Faria (1987 p.81): 

                                               a arborização quando existente, é inexpressiva, não obedecendo as normas para a 
sua implantação; apenas em bairros mais novos , a exemplo do “Caminho das 
Árvores” percebe-se maior e melhor observância dos requisitos para a arborização, 
com alamedas que recebem os nomes populares das espécies ali plantadas tais 
como : Alameda dos Flamboiants (Delonix regia), Alameda das Algarobas 
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(Prosopis juliflora DC.), Alameda das Acácias (Senna siamea Lam.), Alameda do 
Eucaliptos (Eucaliptus spp.).  

 

Ainda, segundo a mesma autora, pode-se constatar a escassez de arborização em 

considerável número de avenidas e bairros, principalmente nos periféricos, e chama à atenção 

pelo uso intenso de vegetação arbórea exótica em detrimento das espécies nativas. Ainda para 

Faria (1987), a capital do Estado da Bahia oferece todas as condições para desenvolver uma 

vegetação densa, como no tempo da colonização, mas infelizmente isso não acontece como 

atesta a autora:  

[...] apesar das condições ecológicas excelentes, no tocante à temperatura,      
pluviosidade, insolação e luminosidade, umidade relativa, textura e fertilidade dos 
solos, completadas pelos demais fatores, sem que qualquer um deles possa ser 
considerado restritivo a uma bela, variada e luxuriante vegetação paisagística, 
Salvador não é um exemplo que extasie os visitantes e aficcionados das plantas 
ornamentais (FARIA, 1987, p. 80). 

 
A vegetação pode não extasiar mais os visitantes, mas com certeza o pouco verde que 

ainda persiste, chama a atenção daqueles visitantes tanto nacionais, quanto estrangeiros, que 

chegam à cidade através do seu aeroporto. Isto é o que se verificou em contatos diretos com 

pessoas que visitaram Salvador, nestes dois últimos anos, quando a pesquisa acontecia. 

A década de 1990 se inicia com a depredação das áreas verdes. Muitos dos espaços 

públicos, na sua maioria, até aqui, continuam abandonados. Os coqueiros continuam sendo o 

alvo das ações nefastas dos barraqueiros; no reveillon de 1992, 268 coqueiros foram atingidos 

pela ação predatória dos barraqueiros, dos quais dez acabaram morrendo ( SALVADOR, 

1993). É nessa década, também, que a imprensa noticia outro ato extremo de destruição do 

patrimônio público – foram arrancadas de uma única vez todas as mudas de rosas do Jardim 

das Rosas nas margens do Dique. Para Juca Fereira – Secretário de Meio Ambiente da PMS, 

no ano de 1995, 95 seria o ano do verde em Salvador, o que realmente aconteceu no sentido 

de criação e recuperação dos espaços públicos, que até então vinham sendo tratados sem o 

devido empenho pelos órgãos competentes e pela população. A retirada das plantas era algo 

assustador; 70% das plantas existentes em áreas públicas eram retiradas pelo simples fato de 

destruir ou objetivando sua revenda. Dados oficiais da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, na década de 90, comprovam que mais de 300 ligações mensais eram recebidas 

com queixas de depredação de árvores em Salvador. Isso significa que, em média, 10 árvores 

eram destruídas, por dia. Árvores eram mortas por incêndios intencionais, injeção de produtos 

químicos ou derrubadas por comerciantes que queriam tornar mais visível o letreiro de seu 

estabelecimento, por pessoas que atribuíam a elas a presença de insetos, ou que temem que 

assaltantes se escondessem à sua sombra (DEPREDAÇÃO, 1995). No ano de 1997, 80% das 
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árvores plantadas em ruas, praças e avenidas em Salvador, apresentavam problemas 

fitossanitários representados pelas pragas, dentre elas; fungos, cupins, cochonilhas e brocas. 

E é na década de 1990, que os gestores dos espaços públicos da Capital resolveram 

cuidar do que  sobrou de tantos anos de descaso e abandono. Foi uma década de obras 

importantes para os espaços públicos que foram recuperados e devolvidos para a população. 

Apesar dos investimentos em alguns parques, a maioria das praças estava precisando 

de manutenção urgente, pois se encontravam com seus equipamentos danificados e 

necessitando de serviços de recomposição ambiental, paisagismo e ajardinamento. A 

constatação foi feita na época pela própria Prefeitura através da Suave.  

O Horto Florestal foi o primeiro loteamento da cidade com preocupação ecológica e 

teve sua ocupação intensificada na década de 90. Os lotes eram grandes e bastante 

arborizados. A manutenção dessa vegetação, que outrora foi o grande apelo para as pessoas 

ali fixarem suas residências, nessa localidade, hoje, está cada vez mais ameaçada pela a 

especulação imobiliária que vem, de forma contínua, reduzindo a mancha verde para a 

construção de moradias para a classe média alta (Figura 5). 

 

 

 
                                      Figura 5 – Substituição da vegetação no Horto Florestal.                                 

                                      Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho/2007. 
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As áreas verdes de Salvador contam muito de sua história. Para identificar seus 

problemas, basta para isso, simplesmente, freqüentá-las. Problemas, acertos, belezas, feiúras, 

insegurança estão, explicitamente, compondo a paisagem dessas áreas. 

 

 

4.2 A SITUAÇÃO ATUAL DO VERDE NA CIDADE DO SALVADOR 

 

 

Salvador vem passando por grandes transformações na sua área urbana, 

principalmente a partir da segunda metade da década de 90, quando empreendeu uma política 

sistemática de criação e reabilitação de parques e jardins públicos, (Serpa, 2007). Muitos de 

seus espaços públicos foram criados e ou requalificados, como foi o caso: do Parque do 

Abaeté, Parque da Cidade e o Parque de Pituaçu ambos reabilitados no ano de 1992. Já o 

Dique do Tororó, foi criado no ano de 1998; o Parque das Esculturas, também foi implantado 

no ano de 1998 e o Jardim dos Namorados em 1999. 

De acordo com Serpa (2007, p. 102), “... o Parque Metropolitano de Pituaçu reúne, em 

seus 450 hectares, uma exuberante vegetação nativa, remanescente de Mata Atlântica. O 

Parque abriga uma surpreendente biodiversidade, privilégio de poucas áreas urbanas de 

Salvador”. No seu interior, é encontrada uma lagoa que foi criada artificialmente, em 1906, 

com a construção da Barragem do Rio Pituaçu, para o abastecimento de Salvador. Hoje, está 

poluída devido ao crescimento desordenado em seu entorno. Como a pesca está proibida, resta 

apenas a contemplação de suas águas e o convite ao píer, com pedalinhos dentro d’água. 

O Parque do Dique do Tororó (objeto de estudo dessa pesquisa), inaugurado no ano de 

1998, está localizado na região central da cidade. Nas bordas do espelho d’água existem, hoje, 

algumas espécies arbóreas exóticas e ou nativas.As espécies arbustivas existentes refletem 

diretamente os modismos desses últimos tempos nos jardins da cidade. A paisagem do Dique 

é marcada por arbustos, encontrados em quase toda a cidade, como foi comprovado no 

desenvolvimento do trabalho de campo. 

No Parque Costa Azul, a paisagem é marcada pela presença de poucas espécies 

botânicas, predominando os coqueiros, já que a proximidade da orla marítima, local em que a 

intensidade dos ventos e da salinidade constituem fatores limitantes para o desenvolvimento 

outras espécies. 
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O Parque da Cidade, situado no bairro da Pituba, apresenta uma considerável área 

remanescente de Mata Atlântica. No projeto de requalificação, do arquiteto paisagista José 

Tabacow, foram introduzidas algumas espécies tais como: o pau-brasil, felícios (Felicium 

decipiens), murtas (Murraya paniculata), dentre outras. Segundo o gerente, as árvores do 

parque são vítimas dos cupins e de depredações perpetradas por usuários e moradores dos 

bairros vizinhos. Os arbustos são roubados a todo o momento, mesmo com a presença da 

Policia Ambiental na área. 

O Parque da Lagoa do Abaeté também é um espaço do verde importante para a 

Cidade. Apesar da introdução de algumas espécies exóticas e nativas, o parque é estruturado, 

pelo menos em um dos seus lados, por uma densa vegetação de restinga. Há também uma 

lagoa, resultado do represamento de antigos rios e também do acúmulo da água da chuva. A 

Lagoa do Abaeté, cantada em verso e prosa, é uma das poucas da cidade e é um dos mais 

conhecidos pontos turísticos de Salvador. Suas águas, escuras até recentemente, por conta dos 

minerais e microorganismos presentes em toda a sua extensão, hoje estão verdes, 

possivelmente por causa da poluição. 

 

 
 Figura 6 

 Elaboração Nilton Santana 
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A manutenção desses espaços públicos, bem como de outros locais onde a vegetação 

está inserida, apesar dos problemas, principalmente em tempos de parcos investimentos, vem 

acontecendo, na medida do possível, de forma satisfatória. Os prejuízos causados por alguns 

usuários e passantes dos espaços livres são consideráveis nos dias atuais, o que acarreta 

prejuízos, como atestou o responsável pela Gerência de Implantação e Preservação de Áreas 

Verdes (Gipav), Artur Portela Filho. Segundo ele, os delitos tem aumentado em decorrência 

do crescimento da população da cidade e da falta de educação dos seus habitantes. Um das 

infrações, ou melhor, de furtos no espaço urbano aconteceu, recentemente, em um dos 

canteiros centrais da capital onde a Gipav estava implantando tapetes de grama e palmeiras. 

Alias, o roubo de plantas na cidade do Salvador é algo comum, como já foi apontado nesse 

estudo. Na década de 1990, durante a implantação do projeto de requalificação do Dique do 

Tororó, um dos maiores problemas enfrentados foi o roubo de placas de grama, 

principalmente por pessoas portadoras de veículos, que não se intimidavam em parar seus 

carros e se apropriar de um bem público. Alguns casos foram resolvidos na delegacia. 

Outro problema dessa natureza, que envolveu um dos parques públicos foi o saque 

realizado no Parque Metropolitano de Pituaçu, cujo espaço Mario Cravo sofreu sérios 

prejuízos no seu acervo, como foi noticiado pelas emissoras de radio e televisão locais. Hoje, 

também, é comum o roubo de bustos, de braços das estátuas que embelezam o espaço público 

soteropolitano. As depredações, segundo o gerente, não respeitam o bairro: “é comum fazer 

praças e jardins e com uma semana está tudo quebrado, tudo arrancado”. Ainda, de acordo 

com ele, os delitos são mais freqüentes nas áreas nobres da cidade do que em áreas populares, 

acredita-se que seja pela relação que essas classes sociais estabelecem com esses espaços, 

“pois o pessoal da zona nobre não usa estes espaços, já na periferia o povo os utiliza para o 

lazer”. Essa situação pode ser explicada, pelos estudos que apontam que, nos bairros de alto 

padrão social o verde nos espaços públicos desempenha função mais ornamental e de 

valorização do solo, ao passo que, nos bairros de periferia, o verde está geralmente voltado, 

entre outras funções, ao oferecimento do lazer. 

Ainda segundo o gerente, um dos maiores problemas das áreas verdes, atualmente, é a 

falta de água, ou melhor, a falta de carros-pipas que possam executar a tarefa de irrigação da 

vegetação na Cidade. As plantas são introduzidas nos espaços urbanos, mas não são irrigadas 

na maioria das vezes. O plantio de espécies vegetais, em função dessa deficiência, só ocorre 

nos meses de chuva, de abril a junho. Para o gerente, uma cidade, onde a estação menos 
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chuvosa é predominante, a aquisição de carros-pipas seria de grande valia para o manejo 

adequado da vegetação. A falta desses veículos promove uma perda de 50% das espécies 

plantadas. A ausência de hortos como suporte para o desenvolvimento das atividades que 

envolvem a vegetação na Cidade é outra falta grave apontada.          

A insegurança das áreas verdes atualmente é outro problema que caracteriza os 

espaços do verde na cidade. É crescente o número de infrações que acontecem nesses espaços, 

tais como: furtos, assaltos e até seqüestros relâmpagos. Tais infrações são muito comuns, 

principalmente, no Parque da Cidade e no Parque de Pituaçu, onde os usuários têm sua 

segurança resguardada até certo limite geográfico; infringir tais limites pode significar uma 

experiência desagradável para o visitante no interior dessas áreas verdes. 

Os altos índices de violência registrados nos grandes centros, atualmente, já produzem 

reflexos no paisagismo urbano. Mas enquanto a ambientação das principais praças de grandes 

centros como São Paulo e Rio de Janeiro vêm sendo adaptadas com equipamentos de 

segurança e uma vegetação mais espaçada, em Salvador, atitude como esta é incipiente. 

Deixar os ambientes públicos mais abertos e com menos obstáculos não está nos planos da 

prefeitura, pelo menos como medida de segurança. A única providência, nesse sentido, tem 

sido a poda das árvores para que os galhos não cubram as lâmpadas da iluminação pública e 

deixem a rua às escuras. Em contrapartida, árvores baixas e arbustos densos estão com os dias 

contados nas praças de São Paulo. Nada de moitas fechadas de bonitas azaléias. No lugar 

delas, plantas mais simples. Uma escolha que não tem razões estéticas (VIOLÊNCIA, 2003). 

Alguns responsáveis pela vegetação nas vias e espaços públicos de Salvador não 

concordam com essa relação entre as plantas e a violência, considerando que a incidência de 

infrações acontece mais nos pontos onde a fuga é facilitada. No caso do Dique do Tororó, por 

exemplo, segundo informações de funcionários responsáveis, o ponto de fuga é, exatamente, o 

local onde menos se encontra vegetação. 

Mesmo havendo discordância da relação entre as plantas e a violência, por alguns 

membros da municipalidade, o desbaste de certos arbustos já vem atualmente acontecendo no 

espaço urbano de Salvador, o que denota certa contradição entre o discurso e a prática. Plantas 

conhecidas, popularmente, como espirradeiras (Nerium oleander), existentes no canteiro 

central da Avenida Garibaldi, tiveram reduzido o volume de folhas e de caules de forma 

considerável permitindo, dessa forma, uma maior transparência. Outro logradouro público que 

teve redução no volume de folhas de suas plantas, foi a Praça dos Reis Católicos, em relação à 

palmeira ornamental areca-bambu (Chrysalidocarpus lutescens). Mais recentemente, na 
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finalização dessa pesquisa, os hibiscos (Hibiscus sp.) próximos ao Estádio da Fonte Nova 

sofreram podas radicais, o que possibilitou uma maior visibilidade da área.  

Em alguns espaços verdes da cidade, o índice de violência existente em seus limites é 

tão preocupante que os mesmos deixam de ser freqüentados, como é o caso do Parque de São 

Bartolomeu. A violência somada a outras questões faz desses espaços lugares esquecidos,  

cuja população não tem acesso às benesses da vegetação ali existentes. Serpa, (2007, p.105) 

afirma que: 

                                       A proximidade de bairros populares ou sua distancia das áreas mais centrais da 
cidade contribuem para confiscar desses lugares práticas espaciais ordinárias e 
cotidianas, tornando-os “repulsivos” ao uso. Apesar de se constituírem em 
superfícies verdadeiramente consideráveis, esses parques são abandonados pelos 
poderes públicos e evitados pelos usuários. 

 

Se a situação da segurança nas áreas verdes de Salvador já é complicada durante o dia, 

à noite é mais grave:  

Os parques em particular transforma-se em “terras de ninguém” no período 
noturno. Isso é verdadeiro para todos os parques analisados, com exceção daqueles 
que possuem restaurantes abertos no período noturno; nesse caso, o  
acesso aos estabelecimentos se dá através de caminhos iluminados, onde a 
vigilância é permanente ( Serpa, 2007, p.105) . 
 

Existem, na cidade atual, remanescentes de antigas áreas de vegetação de grande e 

médio porte, principalmente em direção norte, mais precisamente na Paralela, Av. Luis 

Vianna Filho, vetor de crescimento da cidade a partir da década de 70. Em momentos 

pretéritos da história da vegetação, na cidade do Salvador, os ciclos da monocultura de 

determinadas espécies, foi a opção empregada pra o embelezamento da urbe. Hoje, pode-se 

falar de um novo ciclo, através do qual se observa uma variedade maior de espécies 

distribuídas na metrópole, não havendo, dessa forma o predomínio de uma espécie. 

Atualmente, compondo a paisagem soteropolitana, podem se encontrar espécies tais 

como: felícios, mungubas (Pachira aquatica), algodoeiro da praia, algumas moráceas, 

inclusive o fícus-benjamina, remanescentes do fícus elástica, pau-brasil, cássias diversas, 

paineira, (Av ACM , Loteamento Cidadela, com suas paineiras majestosas), os ipês, 

principalmente a variedade rosa, o amarelo, também, é frequentemente encontrado – dando 

respostas ao stress que vem sofrendo, antecipando sua floração – sibipiruna, casuarina. 

Palmeiras como imperiais, veichia (Veitchia merrillii), borasus (Borassus aethiopium), arecas, 

dendezeiros (Elaeis guineensis), dentre outras. Os arbustos também fazem parte do 

paisagismo da cidade e assumem funções diversas. Podem ser encontrados em maior número: 

as murtas, normas (Largestroemia indica) e hibiscos, que marcam de forma bem evidente os 

canteiros centrais de algumas avenidas de tráfico intenso. Outros arbustos também marcam de 
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forma expressiva a cena urbana, tais como: alamandas (Allamanda cathartica), espirradeiras, 

ipêzinho de jardim (Tecoma stans), dentre outros. Essa diversidade vegetal, no espaço urbano 

de Salvador, parece mostrar que outras funções da vegetação, mesmo de forma incipiente, 

estão sendo consideradas. 

Essa heterogeneidade vegetal fez com que não se privilegiasse o uso intensivo de uma 

única espécie, como já aconteceu em outros tempos da Cidade do Salvador. Um bom exemplo 

da repetição da mesma espécie é o que vem acontecendo com o fícus-benjamina, inclusive 

muito utilizado na Cidade do Salvador pela iniciativa de particulares. Esta monocultura está 

provocando sérios prejuízos, tais como a derrubada de muros (Figura 7), entupimento de 

esgotos, destruição de canalizações diversas, já que esta espécie tem o sistema radicular 

bastante agressivo, característica da família à qual pertence que são as moráceas. 

Mesmo sabendo de toda a problemática provocada por essa espécie e, apesar de 

Prefeitura não usá-la mais, é comum ver na cidade de Salvador, particulares retirando a 

vegetação, em alguns casos, nativas, para dar espaço à tão sonhada árvore que, com seu 

crescimento vigoroso e plasticidade, vai lhes permitir criar formas clássicas do jardim europeu 

em pleno Nordeste brasileiro. Não é difícil na Cidade, se encontrar tal espécie embelezando 

os mais diferentes jardins residenciais e de empresas. Hoje, marca presença na paisagem do 

canteiro central da Avenida Antonio Carlos Magalhães. 

                     

 

 
                                          Figura 7. Destruição de muro pelo sistema radicular do fícus.                                    

                                          Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, trabalho de campo, janeiro/2007 

 

 

Outro caso do plantio de espécies iguais ocorreu na Praça de Sé, onde o felício domina 

a cena, o que não é ecologicamente favorável. Quando questionado sobre o plantio de um 
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grande número de exemplares da mesma espécie no mesmo local, o gerente da Gipav afirmou 

que: “o plantio de espécies iguais, continua acontecendo, mas com o cuidado de se usar 

espécies que dificilmente serão atacadas por pragas, como é o caso do felício e do pau-brasil”. 

Hoje, existem em toda a orla da cidade 7.000 coqueiros com porte satisfatórios. 

Algumas das plantas mais utilizadas, em Salvador, causaram prejuízos para a estrutura 

de casas, passeios e instalações nas últimas décadas. As amendoeiras e suas raízes poderosas 

espalham-se e destroem passeios, invadem garagens, estouram esgotos e reservatórios d’água. 

A Pituba está entre os bairros mais atingidos. Em função desses acontecimentos, o que denota 

falta de planejamento no momento da implantação dessas espécies arbóreas, elas estão sendo 

retiradas da cena urbana soteropolitana. As árvores substitutas são: sibipiruna, felício, pau-

brasil, pau-ferro e ipezinho. Os flamboiants também estão sendo gradativamente eliminados. 

Outra espécie arbórea que marca a paisagem da cidade são as mongubas, árvores com fruto 

parecendo o do cacaueiro, que vêm também, causando estragos na cidade e devem ser 

substituídas (VIOLÊNCIA, 2003). 

É reconhecido por todos que os brasileiros, de modo geral, não identificam o pau-

brasil, espécie com valor histórico nacional. Na Cidade do Salvador, a presença dessa espécie 

nos espaços livres é muito baixa, o que dificulta o reconhecimento da mesma pelos 

moradores. Quando questionado sobre a falta dessa espécie, o representante da Gipav usou os 

seguintes argumentos: é uma árvore de grande porte, não se pode plantar em qualquer lugar; 

não tem um valor ornamental expressivo, floração insignificante; difícil aquisição de mudas 

dessa espécie. E com esses argumentos não convincentes, perde-se a oportunidade de contar a 

história do Brasil de uma maneira que, dificilmente, seria esquecida.  

Atualmente, um bom número das árvores existentes em Salvador estão infestadas por 

uma parasita também pertencente ao reino vegetal, conhecido como a erva-de-passarinho, 

oferecendo riscos para as plantas hospedeiras bem como para os usuários do espaço público. 

Pertencente a família das lorantáceas, possui este nome por serem disseminadas pelos 

pássaros. São encontradas em todo o mundo. Além de competir por luz, a erva-de-passarinho 

se apropria da seiva produzida pela árvore para alimentar-se e da água para fazer a 

fotossíntese. A competição por raios luminosos e a perda de seiva e água não são os únicos 

nem os maiores danos sofridos pela árvore parasitada. Segundo Zanette (apud PEREIRA, 

2005, p.45) “dependendo do estágio do parasitismo, a erva-de-passarinho pode sufocá-la com 

suas raízes e prejudicar a respiração pelo caule”. A árvore contaminada vira fonte de 

transmissão do parasita. O desconhecimento da população também contribui para a 
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proliferação da praga “Muita gente acha bonita a erva-de-passarinho e a confunde com a 

árvore”, diz Zanette, recomendando que as pessoas podem as árvores para controlar a praga. 

O manejo inadequado das árvores urbanas é outro fator que ajuda a disseminar a erva-

de-passarinho. A bióloga Daniela Biondi, do Setor de Ciências Florestais da UFPR, apud 

Pereira (2005), diz que a manutenção das árvores urbanas, em geral, se restringe à poda anual, 

o que facilita a multiplicação de pragas. Segundo ela, as árvores precisam, constantemente, 

ser monitoradas e as podas devem ser feitas sempre que necessário, não se restringindo a uma 

época do ano. Concluindo, Pereira (2005, p.45), afirma que: “o peso a mais promovido por 

essas espécies, facilita o tombamento de árvores nas vias urbanas. A erva-de-passarinho 

parasita qualquer tipo de árvore. Por estarem fora de seu habitat, as árvores urbanas são mais 

susceptíveis ao ataque oportunista do parasita”. 

As árvores da cidade do Salvador, além de estarem, em grande parte, infestadas pelas 

pragas, também vêm sofrendo com o uso de seus troncos para os mais diversos fins possíveis. 

Nas ruas do Bairro do Comércio, por exemplo, cadeiras são presas com barras de ferro e 

correntes (Figura 8), numa total falta de respeito para um bem público que tanto contribui 

para a melhoria da ambiência urbana.. 

 

 

 

 
                     Figura 8 - Cadeiras presas aos troncos das árvores no bairro do Comércio. 

                 Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, trabalho de campo, janeiro/2007. 
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Além disso, encontram-se exemplares mutilados, em alguns casos pelos próprios 

responsáveis pela manutenção das espécies, colocando em risco os usuários desses espaços, 

principalmente em épocas de chuva, quando a incidência de ventos é muito forte. As podas 

mal realizadas, em alguns casos, deformam a árvore, o que facilita o seu tombamento. Esse 

fato não é raro ser encontrado na cidade; basta chover para a imprensa local divulgar casos de 

tombamentos de árvores causando prejuízos, algumas vezes com vítimas.   

O tombamento de árvores é tão freqüente, que foi implantado um projeto piloto, já há 

algum tempo atrás, utilizando-se da tecnologia da ressonância magnética, para identificar 

quais os problemas que acometiam as árvores centenárias da cidade. Constatou-se que o 

maior vilão é o cupim, que provoca lesões internas e, consequentemente o tombamento da 

árvore. Em função disso, várias árvores centenárias foram eliminadas do espaço urbano e 

substituídas por outros exemplares. Foram analisadas 2100 árvores, sendo que 7% delas 

foram sacrificadas. No total existiam no momento da execução do projeto, 94 mil árvores de 

grande porte em toda a Cidade. 

Atualmente, alguns projetos vêm sendo implantados pela SPJ, como o Geoverde, que 

realiza o gerenciamento das espécies das árvores existentes no espaço urbano, catalogando-as, 

sendo seus dados devidamente informatizados, o que facilita e muito a conservação desses 

vegetais. Outra iniciativa valiosa relacionada com a vegetação foi a implantação, finalmente, 

no dia 22 de março de 2002, do Jardim Botânico (JBSSA), com uma área de 18 ha. No espaço 

onde antes existia a Mata dos Oitis, conforme decreto no. 13.546, referendado pela Lei 

6.291/2003. O Jardim objetiva estudar e preservar a flora baiana, sob aspectos botânicos, 

históricos e culturais, propiciando meios para a realização e divulgação de pesquisas tecno-

científicas e sua aplicalidade. Além das pesquisas com as espécies endêmicas, a instituição 

desenvolve trabalhos referentes aos sítios religiosos da cidade, etno-botânica e educação 

ambiental. Um outro trabalho vem sendo realizado nos Terreiros de Candomblé tombados;  

busca a multiplicação, preservação e divulgação das espécies sagradas usadas no culto das 

religiões Afro, a exemplo do baobá (Adansonia spp.), espécie arbórea trazida para o Brasil 

pelos sacerdotes africanos e plantadas em locais determinados para os cultos de religiões 

específicas. Segundo o assessor técnico da SPJ, Thiago Neto, só existem três exemplares com 

porte adulto, em toda a capital baiana. 

Para dar suporte aos trabalhos realizados com a vegetação nos espaços públicos, a 

Prefeitura conta, atualmente, com três hortos: o da Sagrada Família, no bairro do Bomfim, 

para a produção de arbustos; o horto do Parque Costa Azul, que produz plantas de restinga, e 
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uma parceria com o horto da Superintendência de Construções Administrativas da Bahia 

(SUCAB), pertencente ao governo do Estado. A produção destes hortos não é suficiente para 

a demanda de plantas para a cidade. Os técnicos se ressentem da falta de hortos para produção 

de árvores, o que ficou mais deficitário ainda com o rompimento do convênio que a Prefeitura 

mantinha com a Faculdade de Agronomia da Ufba, vínculo rescindido no início da 

administração do atual prefeito. Em relação à produção de adubos, a Prefeitura possui uma 

usina de compostagem em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador 

(Limpurb). O composto produzido é utilizado no plantio de mudas. 

Segundo o gerente do Parque da Cidade, Mário Mamede, a Prefeitura, atualmente, não 

produz mudas de árvores; as que são utilizadas, são sobras do antigo Horto da Matas dos 

Oitis. Outras mudas são provenientes das contrapartidas realizadas entre a Prefeitura e os 

habitantes – quando a Gipav é solicitada por particulares para remover alguma árvore, o 

pagamento por esse serviço é o fornecimento de mudas; geralmente, são solicitadas mudas de 

ipês, bacupari (Rheedia gardneriana), sibipiruna e felício. O uso de frutíferas é evitado, em 

função dos acidentes que tais espécies poderiam vir a provocar, principalmente no momento 

da frutificação. O arremesso de objetos nos frutos poderia causar acidentes envolvendo os 

transeuntes. Acidentes de outras naturezas poderiam, também, ser provocados. 

A participação da população no momento da elaboração dos projetos de implantação 

de equipamentos urbanos, tais como praças, jardins, quadras, etc. acontece com freqüência, 

atualmente. Segundo o gerente da Gipav, a população geralmente é ouvida. Para ele, essa 

interação entre a Prefeitura e a comunidade é muito importante para garantir o sucesso do 

empreendimento a ser implantado. A capital, hoje, possui 4 milhões de m² de áreas verdes 

tratadas e 200 funcionários para implantação e manutenção das mesmas. De acordo com o 

gerente, a aquisição de 50 a 100 funcionários seria o necessário, principalmente para a 

realização de podas já que, no momento, só existem 4 equipes – o  que é insuficiente para dar 

conta de toda a cidade. E é exatamente a poda a atividade mais solicitada na Gipav: 80% das 

solicitações. Essas solicitações ocorrem em função dos danos provocados pelas árvores nos 

imóveis, principalmente a quebra de passeios. Essa situação, na maioria das vezes, está 

relacionada com a falta de critérios no momento de se selecionar a árvore que será implantada 

na calçada. A poda é solicitada, também, em função do medo que os moradores detêm de que 

marginais possam se esconder na copa das árvores. O entupimento de calhas, acusação de 

feiúra do vegetal; frutos em abundância, são outras causas apontadas para se solicitar tal 

procedimento. Geralmente o órgão recebe 20 reclamações diárias e, durante o período de 

chuvas, este número aumenta de forma considerável. A Educação Ambiental, segundo Artur 
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Portela, é fundamental para a manutenção das áreas verdes da cidade. No momento, tal 

gerência se ressente da falta de uma equipe que possa desenvolver ações efetivas, no sentido 

de educar a população para saber usar esses espaços. 

Apesar dos problemas enfrentados pelo gerenciamento do verde, na Cidade do 

Salvador, não serem poucos, observa-se que, nessa última década, a Prefeitura dispensou um 

tratamento melhor às áreas verdes. Nota-se um empenho muito grande dos técnicos que estão 

à frente dos órgãos envolvidos com o manejo do verde, no sentido de prestar à população um 

serviço de qualidade, o que nem sempre é possível, pois pode esbarrar em falta de mão-de-

obra ou falta de recursos materiais. O que se nota, também, é que a partir do momento que os 

conhecimentos da Ecologia passaram a ser incorporados, mesmo que de forma simplista, no 

cotidiano das pessoas, as atitudes dessas em relação ao meio onde vivem tendeu a mudar para 

melhor, mesmo que de forma tímida. Foi constatado, neste trabalho, que as pessoas hoje 

procuram mais os órgãos municipais que lidam com os espaços livres da capital para 

reivindicar soluções e melhorias. 

Reconhecer as conquistas é fundamental, mas não se pode perder de vista o que ainda 

precisa ser conquistado. A vegetação da Cidade do Salvador precisa aguardar um pouco mais 

de tempo para poder se desenvolver com mais equilíbrio e qualidade, e assim, manifestar todo 

o potencial que lhe é inerente. Para tanto, é necessário que todos se unam em busca desse 

objetivo. O poder público e a sociedade precisam se articular para fazer valer todo o arsenal 

de instrumentos que, hoje, existe, no sentido de salvaguardar, da melhor forma possível, os 

elementos vegetais de fundamental importância na paisagem urbana moderna. 
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5 A VEGETAÇÃO NA TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM DO DIQUE DO 
TORORÓ. 

 

       

O Dique do Tororó localiza-se num vale entre os recortes do Planalto Central da 

cidade de Salvador, separando o espigão de Brotas dos espigões de Nazaré, Tororó, Barris, 

Campo Grande e Garcia onde situam-se os respectivos bairros. Apresenta uma forma estreita 

e alongada, compreendendo, no seu entorno as avenidas Vasco da Gama e Costa e Silva que 

margeiam as encostas dos espigões supra-citados. 

Suas dimensões atuais correspondem a 11,5 hectares de espelho d’água e 25 mil m² de 

área verde, tendo, no passado, limites mais amplos que atingiam  a área mais antiga da cidade: 

o Mercado das Sete Portas, a nordeste, através da rua Djalma Dutra (antiga rua do 

Sangradouro) e, a sudeste, próximo ao Campo Grande, na área onde está situada, atualmente, 

a Concha Acústica, junto ao Teatro Castro Alves. 

“Lagoa Sagrada”, como muitos costumam chamá-lo, principalmente os adeptos do 

Candomblé, teve sua extensão reduzida (aproximadamente, dois terços de sua área original) 

em conseqüência dos sucessivos aterros efetuados pela população ribeirinha e pelas 

autoridades da administração pública em função de projetos urbanísticos. Sua origem se deve 

à acumulação de águas provindas das nascentes e/ou minadouros localizados nas referidas 

encostas que o cercam e/ou existentes no fundo de seu leito, conforme opinião de alguns 

autores. O Dique do Tororó é alimentado pelas águas pluviais e por águas do freático, 

havendo nas suas proximidades fontes de valor histórico, tal como a Fonte das Pedras, a Fonte 

do Tororó. As águas do Dique pouco se infiltram, em função da fraca permeabilidade das 

argilas do seu fundo. Sofre contínua sedimentação devido ao material detrítico trazido pelas 

enxurradas e torrentes... (FALK, 1978). 

Patrimônio histórico, cultural, paisagístico e ambiental, o Dique do Tororó faz parte da 

história de Salvador, constituindo-se num dos aspectos mais controversos da tradição da 

cidade. As opiniões dos historiadores são bastante divergentes, não havendo uma conclusão 

definida sobre a origem da água ali represada. Envolvido nessa polêmica – se é obra da 

natureza, ou uma criação dos holandeses quando aqui estiveram no ano de 1634/1635, o local 

assumiu como uma de suas funções primeiras a de proteger a cidade, pelo lado do continente, 

do ataque dos invasores estrangeiros que ambicionavam o domínio da cidade.  

O Dique do Tororó assumiu várias funções, ao longo do tempo dentro da cidade, o que 

marcou de forma considerável a sua paisagem. A partir da função de defesa, passa por espaço 
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para competições esportivas, lugar propício para plantio de hortaliças e implantação de roças, 

lugar de lapidação de diamantes, espaço de geração de energia, fonte de abastecimento de 

água da cidade (Figura 9), depósito de lixo, pregação de cultos religiosos, de cultivo de 

plantas ornamentais, receptor de esgotos, fornecedor de peixes para população de baixa renda, 

espaço para a prática do cooper, para encontros de namorados, como se sabe, espaço oportuno 

para a prática de culto afro brasileiro, principalmente o Candomblé, local para realização de 

eventos culturais, dentre outras funções. 

 

 

 
                                Figura 9 - Fonte do Tororó – Abastecimento de água da cidade 

                                no século XIX. 

                                Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho/2006. 

 

  

Segundo o historiador Cid Teixeira, as hortas – elemento importante na ocupação dos 

vales que compõem o Sítio Urbano de Salvador até o início da década de 1960, quando tem 

início a “abertura” das avenidas de vale – eram o grande destaque no bairro de Nazaré , entre 

as quais a dos Padres Lazarinos, onde situava-se o seu convento (área atual do Colégio Nossa 

Senhora Auxiliadora), a roça dos Expostos adquirida por Antonio Lacerda, que fez obras 

assistenciais de grande importância e a roça de Francisco Pinho de Souza, mais tarde, Instituto 

Baiano e, hoje, Jardim Baiano. Em relação a Brotas, vale notar que os terrenos da Boa Vista, 

onde morreu Castro Alves, vinham até a margem do Dique. No Garcia (outrora Fazenda 

Garcia) antigo patrimônio da Dra. Ursula Martins Catarino, existia uma das maiores hortas da 

cidade pertencente, a Edgar de Valente. É importante chamar a atenção para o fato de que as 
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mais importantes hortas e roças da cidade eram localizadas nas proximidades do Dique, o que 

contribuiu muito para os aterros e a redução da vegetação na área. 

Ainda segundo o mesmo autor, do lago do Dique saía o rio Lucaia que, em anos 

pretéritos, moveu roda-de-água de uma fábrica de lapidar diamantes. Toda a função industrial 

exercida na área utilizava-se de sua água para a realização das atividades, como foi o caso da 

Usina da Companhia de Energia Elétrica da Bahia e da Fábrica de Tecidos da Fonte Nova, 

que utilizavam a água para a refrigeração de suas turbinas (UMA VELHA IDÉIA, 1978).        

Dois sangradouros dão vazão às águas, que por vezes transbordavam além de suas 

margens – de um lado, o que as encaminha para o Rio das Tripas, e o encontra a altura do 

Largo das Sete Portas, correndo essas águas, hoje canalizadas, sob a Rua Djalma Dutra. O 

outro sangradouro forma o Rio Lucaia9, que hoje corre, em direção ao Rio Vermelho, 

canalizado sob a Avenida Vasco da Gama, onde se encontra no inicio do Parque Cruz Aguiar 

com o Rio Camarajibe, desembocando ambos no Largo da Mariquita. De acordo com o ex-

administrador do Parque10, hoje só existe um único sangradouro – o que se dirige ao Rio 

Vermelho. 

Cultuado pelos praticantes do Candomblé, o Dique em suas águas, acolhe as bacias de 

Oxum, com sua pedra ao centro, de Iemanjá e de Nanã, onde durante todo o ano muitas 

pessoas colocam suas oferendas, auxiliadas pelos barqueiros, que têm nesta prática sua 

principal fonte de renda.  

Obras de infra-estrutura foram aos poucos aterrando o Dique, cuja localização por si 

só favorecia a redução do espelho d'água, já que  este se situava em um dos vetores de 

crescimento da cidade, no século XIX, quando Salvador começa a sofrer diversas 

intervenções voltadas para o propósito da modernização do espaço urbano. 

Área bastante conhecida na Cidade, o Dique, tem uma história marcada por longos 

períodos de abandono e é reconhecido por todos como lugar aprazível de beleza peculiar e 

alvo de estudos diversificados das mais distintas áreas do conhecimento. Ao longo do 

processo histórico, o local sempre esteve na “mira” dos habitantes da cidade, que o 

enxergavam como lugar a ser preservado e transformado em espaço de lazer, para os próprios 

citadinos. A mídia escrita também reconheceu o local e seu potencial para esta função, como 

atesta a grande quantidade de reportagens publicadas nos periódicos locais. Já os governantes 

                                                 
9 O Rio Lucaia tem suas nascentes na porção Centro Oriental do Dique, em frente ao Posto de     Gasolina (Posto 

São Jorge). 
10 Everaldo de Oliveira, atual diretor do Parque do Costa Azul 
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negligenciaram por muitos e muitos anos o lugar, não reconhecendo as diversas e 

significativas funções que este poderia assumir no contexto da Cidade do Salvador. 

   

 

5. 1 A PAISAGEM DO DIQUE NO NO SÉCULO XIX 

 

          

Salvador, capital da Província, primeira cidade do país, localizada à entrada da baía de 

Todos os Santos, era, no início do século XIX, uma das cidades mais prósperas do Brasil. A 

sua função comercial surge desde os primeiros séculos de colonização. Sua atividade principal 

era a exportação dos bens produzidos na sua hinterlândia.  Segundo Matoso (1978), a 

atividade comercial impediu que Salvador desenvolvesse um setor produtivo ligado à área 

industrial, além da açucareira.  Até por volta de 1850, segundo a mesma autora,  

                                          a principal “indústria” soteropolitana era a de produtos alimentícios.Esta 
representava 45% da atividade industrial, contra 15% da indústria têxtil. Essa 
falta de indústria, se refletia no baixo padrão da vida da população que vivia de 
atividades comerciais, de biscates, e da função pública que tentava absorver, nos 
seus diversos serviços, um excedente crônico de mão-de-obra, conclui a autora 
(MATOSO, p. 113, 1978).  

 

A população, na sua grande maioria, era composta por pessoas de baixa renda, 

destituída de maiores oportunidades de ocupações rentáveis. Era uma cidade que dispunha de 

poucos veículos surgindo os transportes públicos por volta de 1862 –       as gôndolas – 

lançadas na Bahia pelo italiano Rafael Ariani. Em seguida, vieram os bondes de tração 

animal, trazidos dos Estados Unidos pelo próprio Ariani. A capital baiana foi uma das 

primeiras cidades do mundo a adotar tal meio de transporte. Ao longo do século XIX, as 

cadeirinhas de arruar, se constituem o meio de transporte mais rápido e mais barato, 

sobretudo, para quem desejava maior comodidade na locomoção da Cidade Baixa para a Alta. 

A quantidade de cavalos na paisagem da cidade era mais significativa do que a de carros, cujo 

uso mais tarde vai provocar interferências de peso na estrutura urbana. 

De acordo com Nascimento (1986), uma das obras urbanísticas de maior importância, 

no século XIX, foi a da Rua da Vala, cuja construção durou dezesseis anos, começando por 

volta de 1849. Segundo a mesma autora (1986, p.41) “[....] esta rua, para o século XIX, 

significou tanto, ou talvez mais, que as aberturas das avenidas no século atual, em Salvador”. 

A importância da Rua da Vala reside justamente em ser ela uma rua totalmente plana, o que 

contrasta com as ladeiras, marca da cidade e elemento complicador para a fluência do trânsito, 
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uma vez que “embaraçam as comunicações entre as ruas e quarteirões”. A Rua da Vala (atual 

Baixa dos Sapateiros) significava também, uma passagem cômoda para as várias partes da 

cidade. Os melhoramentos – canalização de águas e esgotos, drenagem, aproveitamento de 

terrenos para a construção e para a cultura de subsistência – vão fazer com que a cidade seja 

dotada de melhores condições sanitárias. 

A cidade, naquele momento, sofria com os problemas relacionados à salubridade, uma 

vez que apresentava péssimas condições de higiene. Segundo Nascimento (1986, p.24): “a 

febre amarela era o grande mal que perseguia cotidianamente a população da cidade, e, 

dificilmente, conseguia-se contê-la. Em época endêmica, seria mais disfarçada; noutras, 

apresentava caráter epidêmico”. 

A cidade do Salvador, no entorno da baía de Todos os Santos, ou mais simplesmente 

Bahia, como era chamada pelos mais antigos habitantes, contava, segundo Nascimento 

(1986), com dez freguesias11 urbanas: Sé ou São Salvador, Nossa Senhora da Vitória, Nossa 

Senhora da Conceição da Praia, Santo Antonio Além do Carmo, São Pedro Velho, Santana do 

Sacramento, Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, Nossa Senhora de Brotas, Santíssimo 

Sacramento do Pilar e Nossa Senhora da Penha. 

O Dique fazia parte da Freguesia de N. Sra. de Brotas, conforme Nascimento (1986, p.37): 

[....] sendo a seguinte a sua demarcação extrema com outras freguesias, no século 
XIX: com Santo Antônio Além do Carmo pela Estrada Nova, começando pela roça 
do Comendador Barros Reis, vindo até a Fonte Nova, no Dique, onde fazia 
diferentes limites com Santana e São Pedro. 
   
        

         Ainda, segundo essa mesma autora, Salvador, nesse período, não passava de uma cidade 

pequena de modesta urbanização. De modo geral, as ruas e praças, não eram sequer calçadas 

de pedras ou tijolos. São 176 ruas em 1855, 210 em 1863, nas dez freguesias urbanas do 

primeiro distrito. Continua a autora: “A urbanização com a abertura de ruas, praças, ladeiras, 

becos, travessas e largos era feita sem a menor planificação, a não ser do primitivo núcleo do 

centro da cidade”. 

         O século XIX foi o período da consolidação do regime democrático e da economia 

capitalista, na sua fase chamada “imperialismo”. A matéria-prima fluía continuamente para as 

indústrias européias. O Brasil, recém libertado de Portugal, apresentava um cenário opressor 

para a maior parte da sua população, ainda mantida sob o julgo da escravidão. 

                                                 
11 Freguesia, no sentido lato, significa o conjunto de paroquianos, povoação sob o ponto de vista eclesiástico, 
clientela. Freguesia no conceito que está caracterizado, neste estudo, é um espaço material limitado, divisão 
administrativa e religiosa da cidade, onde estavam localizados os habitantes, ligados a sua igreja matriz. 
Tomavam parte em suas solenidades, ali realizavam seus batizados, casamentos e eram sepultados 
(NASCIMENTO, 1986). 
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         E é nesse cenário de grandes mudanças, nacional e local, que o Dique atravessa o 

século, refletindo as transformações impostas no seu espaço, consequentemente, manifestadas 

na sua paisagem que, até aquele momento, era formada pelos densos, vastos e exuberantes 

elementos vegetais que tanto encantaram os visitantes de outras partes do mundo.  

        Citado pelos naturalistas estrangeiros Spix e Martius, após as suas passagens pela Bahia, 

em 1820, o local chamava a atenção dos viajantes pela beleza de sua vegetação como atesta o 

trecho a seguir: 

[....] esse fosso estende-se na extremidade leste do Arrebalde dos Barris, por entre 
outeiros revestidos em encantadora desordem de matagais cerrados, bosques, 
plantações, jardim e casaria que se prestam, já pela configuração variada do terreno, 
já pela vegetação luxuriante, a ser freqüentado como ponto de aprazível passeio; são 
porém, raras vezes visitados pelos baianos (SPIX; MARTIUS, 1938, p.108-109). 

         : 

Em meados do século XIX (1860), o príncipe Maximiliano de Habsburgo fez, em suas 

anotações de viagem, uma descrição da paisagem do Dique, cuja vegetação constitui mais 

uma vez motivo de grande admiração pelos estrangeiros, o que traduz um cenário de beleza 

que em nada se parece com o que hoje existe (HABSBURGO, 1982, p. 99-100). 

 

                                       Descendo a encosta por onde já tínhamos passado, deixamos a cidade, e a natureza 
ardente e exuberante acolheu-nos em seus braços verdes. Mangueiras lançavam sua 
copa fresca por sobre o caminho íngreme, touceiras de bambu invadiam a rua, mato 
espesso e trepadeiras etéreas formavam grupos pitorescos e, assim, a natureza, 
numa decoração cada vez mais rica, levou-nos à jóia da Bahia – O Dique [...]  

 
... Que encantamento interior, que curiosidade sublime tinha, pois, que sentir, às 
margens sombreadas de uma lagoa brasileira, onde cada planta era nova, cada 
árvore, maravilhosa, cada canto de pássaro, surpreendente, cada inseto, uma forma 
nova, onde, atrás de cada folha brilhante de uma planta aquática, podia estar 
escondida uma cobra e o entorpecer da água revelar a presença de um Jacaré [...] 

 
                                               A impressão do conjunto era de uma grande lagoa em meio um parque, 

transplantada por um pintor, para um outro mundo, obedecendo, todavia, as formas 
conhecidas, realmente vividas. [...] A forma arredondada dos morros, as formas 
principais da bacia, as cores básicas poderiam ser tomadas de um parque inglês 
qualquer, onde a arte favorece tão ricamente a natureza [...] 

 
                                               A vegetação derramava-se, como grandes ondas, encosta abaixo, para dentro da 

lagoa. Grupos diversos, gigantescos, de mangueiras e jaqueiras constituem os 
ápices redondos das ondas. As cristas ciciantes das ondas nesse mar verde são as 
palmeiras, que se sobressaem, aqui e ali. A espuma brilhante, no seu vaivém 
graciosos, são as inúmeras trepadeiras que, ora erguendo-se para o alto, cobrem a 
floresta. Em meio a tal abundância de plantas, espalham-se, ramificando-se, as 
enseadas da lagoa tranqüila [...]  

 
                                                             

         Apesar da descrição da vegetação feita pelo Príncipe passar a idéia de algo denso, 

exuberante, composta de espécies vegetais de diversos portes e grupos, já é notada a presença 
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da ocupação humana, e o resultado desta ocupação, marcado, sobretudo pela redução da 

vegetação como atesta o trecho descrito por Habsburgo, abaixo:  

                                               Uma pequena colina por onde em seguida passamos, cultivada; a mão debastadora 
do homem tinha deixado ali, apenas gigantescos exemplares de Jaccà e de vez em 
quando, palmeiras se lançavam para o auto e bananeiras de folhas grandes. Dessa 
colina, a vista da tranqüila lagoa, com suas baias verdes, palmeiras e pequenas 
pontas cobertas de arbustos, era tão maravilhosa que o nosso pintor a rabiscou com 
a rapidez de um raio [...]. A tudo isso se une a uma natureza magnifica, formando, 
nesse local, um imenso parque, cuja a bacia d’água é o Dique. Os grupos de Plantas 
à entrada da mata, se tivessem sido plantados intencionalmente, não poderiam ter 
sido mais bem conservados... (HABSBURGO, 1982, p. 104). 

           

As descrições do viajante mostram como o local chamava a atenção e, despertava a 

curiosidade dos visitantes, pela presença de uma rica e exuberante vegetação, que estruturava 

e embelezava o local, marcando de forma importante a paisagem, que desse modo encantava 

àqueles que por ali passavam. Apesar de toda a beleza transmitida pelo local, principalmente 

pelos elementos naturais, é nesse momento, que a ação antrópica, a atitude da população 

ribeirinha, parece começar a dar a sua contribuição na transformação do Dique do Tororó. Ao 

longo da historicidade da área, outros atores surgem como responsáveis pelas principais 

mudanças no local, dentre eles, o principal agente transformador: o Estado.    

A descrição do príncipe Habsburgo traz indícios de mudanças na paisagem do Dique 

no que diz respeito à vegetação. Observa-se a contínua transformação da mata nativa – que 

segundo o mesmo viajante, nesse período, já não existia mais e sim uma vegetação 

secundária, o que foi denominado, pelos próprios brasileiros, de capoeiras – vegetação já 

modificada através das ações do homem, como o desmatamento para a introdução de culturas. 

No caso da área em estudo, as modificações se voltaram para o cultivo de espécies frutíferas 

e, em seguida, para a produção de hortaliças e outras culturas de subsistência, que originaram 

as roças. Tais produções se destinavam ao consumo próprio, bem como para a 

comercialização do excedente, já que a população da área era, em sua maioria, de baixa renda 

e ex-escravos e/ou descendentes desses. 

Uma outra descrição da paisagem do Dique, no século XIX, que comprova 

substituição da vegetação, para a introdução de frutíferas, é dada por F. Denis (apud 

MATOSO, 1978, p.187), que a descreveu da seguinte forma: 

                                               [....] um verdadeiro parque de laranjeiras, limoeiros, mangueiras, coqueiros, 
elevando-se acima das mimosas e das pitangueiras com folhas de mirta e no meio 
do qual goza-se da vista de um lago – o celebre Dique – que bordeia a cidade em 
quase toda a sua extensão. 

  
No momento dessa descrição, o lugar exercia outra função, juntamente com o bairro 

da Vitória – a de local para a realização de piqueniques, que levava importantes grupos de 
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habitantes para fora da cidade. O Dique e a Vitória eram os locais escolhidos pela população 

por ser os mais próximos da área urbanizada, o que denota um aspecto rural desses locais, 

portanto com uma vegetação peculiar a essas áreas (MATOSO, 1978). 

Ainda segundo Matoso (1978), é nessa área, também, que Xavier Marques campeia o 

famoso piquenique da família Boto no seu romance “O Feiticeiro”. A autora continua 

reforçando o aspecto rural que a área representava para a cidade: “Terra praticamente virgem, 

vizinhança com as roças da freguesia de N. S. das Brotas e de lá se abriam os caminhos que 

levavam ao Matatu, ao Cabula, para o Rio Vermelho também”. Este aspecto rural é um forte 

indício para se pensar em uma vegetação nativa, ou remanescente desta, pois a presença do 

homem nessa época ainda era fraca. 

Uma das primeiras tentativas de interferência do Estado, na área, é datada do início do 

século XIX; foi a possível instalação ali de um (horto) Jardim Botânico, o que não se efetivou. 

Essa idéia do Jardim Botânico atravessa o século XX, o que já denota certa preocupação com 

a preservação e divulgação da flora baiana. 

A primeira notícia que indica, efetivamente, o começo da transformação significativa 

da área e, consequentemente, da sua vegetação, situa-se na década de 10 do século XIX, 

quando uma nova forma surgiu – a ligação do bairro de Brotas com o bairro de Nazaré, no 

governo de D. Marcos Noronha de Brito, o Conde dos Arcos – nomeado para o cargo, em 

1810 - tendo esse acesso levado o nome de “Galés”, que significa trabalho forçado, realizado 

por presos com correntes aos pés. Atualmente, este acesso é conhecido como Ladeira dos 

Galés, e é muito utilizado pelos habitantes da cidade. Outra grande transformação, nessa 

mesma época, foi a criação do Largo da Fonte Nova. Essas duas obras se situam como os 

marcos dos primeiros aterros da lagoa e, consequentemente, da redução da vegetação.  

No decorrer dos anos, novos aterros, inclusive para a construção de obras particulares, 

contribuíram para estreitá-lo, destruindo a sua antiga beleza. A partir daí a área começa a 

modificar-se, inclusive dando início a outros aterros, provocados pela população ribeirinha, 

principal vilã da redução do seu espelho d’água, nessa época, e, consequentemente, de sua 

vegetação. 

Outro impacto importante sobre a vegetação acontece em meados do século XIX, com 

a abertura da estrada que levaria ao Rio Vermelho e que, consequentemente, passaria pelo 

local. Terrenos arborizados, cedidos por proprietários de chácaras existentes nas proximidades 

do espelho d’água, foram transformados em estrada. O crescimento da Cidade era inevitável 

e, no seu percurso, encontrava-se área tão valiosa para os baianos: o Dique do Tororó. 
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A Cidade, nesse período, passava por uma série de problemas, principalmente, de 

saneamento básico. Além da febre amarela, epidemia já referida anteriormente, surge um 

surto de cólera, conforme informa Matoso em Maximiliano (1982, p.14): 

A Bahia dos anos de 1860 é uma cidade em crise. Ressente-se ainda da terrível 
epidemia de colera –morbus, que em 1855/56 ceifou a vida de mais de 30.000 
escravos nos Engenhos e fazendas do Recôncavo e acelerou a crise da economia 
açucareira  cujo produto  sofria restrições e a concorrência imposta pelo mercado 
nacional e internacional. Trata-se de um período de instabilidade de câmbio, de 
queda de preços, de dificuldades de crédito, de êxodo de mão-de-obra servil para o 
sul, enquanto que o tráfico fora interditado desde 1850. O ano de 1860 é também 
um ano de seca que sucede a outros três anos de seca terrível.  

 
Toda essa problemática só fez agravar a situação da cidade, levando, a economia 

baiana a uma fase de grande depressão. De todos os acontecimentos, o mais importante 

economicamente e que vem refletir diretamente na cidade foi a decadência da cultura da cana-

de-açúcar, resultante segundo Ave- Lallemant, citado por Vasconcelos, da fabricação de 

açúcar de beterraba na Europa, como também à repressão do tráfico de escravos e o cólera 

(VASCONCELOS, 2002). Esses acontecimentos fizeram com que Salvador se distanciasse 

mais ainda do modelo de urbanismo, na época já imposto nos países europeus, que era o 

modelo sanitarista e haussmaniano. Como o modelo europeu do século XIX – Paris – 

representava o auge do sanitarismo, também, a Bahia buscou adotar tal paradigma. É lógico 

que a ressonância não ocorreu no mesmo momento europeu. Desta forma, as reformas 

urbanas visando, também, adotar melhores condições sanitárias só ocorreram no século 

seguinte. Inegavelmente, a tendência do crescimento urbano já se definia no século XIX. 

Com a decadência da cultura da cana-de-açúcar, surge a atividade comercial dando 

origem a uma nova classe social que é a burguesia. As famílias começam a se instalar na 

Vitória, surgindo na paisagem, uma arquitetura que não existia no Pelourinho, local que até 

então abrigava as famílias abastadas da cidade, cujas casas eram geminadas e estreitas. Os 

casarões que surgem na Vitória ocupam uma área respeitável; a casa, geralmente, muito 

grande se erguia solta dentro do lote. E é nessa nova ordem urbana que se esperava que o 

Dique pudesse ser transformado em área de lazer, o que se constituía uma necessidade dos 

habitantes da cidade, mas parece que não era ainda uma vontade do Estado.    

A primaz idéia de embelezamento do local data de 1872, conforme Carta Resumo da 

Lei no. 1231, que concedia privilégio por 50 anos para a abertura de uma comunicação entre o 

lago e o mar, e a construção de uma linha férrea ligando o Rio Vermelho ao Centro. Ao lado 

dessas obras, deveria ser feito o ajardinamento das margens do lago considerado, até o século 

XIX, como área rural quase inacessível à cidade. Esse projeto voltado para o lazer da 

população, previa melhorar o Dique, a essa época ainda incompleto, sem nenhum 



 100 

melhoramento como parque de lazer, pois a cidade só dispunha do Passeio Público e do 

Campo Grande, quase sempre desertos. Com exceção da linha férrea construída pela empresa 

Trilhos Centrais, aprovada por atos do Governo Provincial, de Venâncio José de Oliveira 

Lisboa, em 18 de junho de 1874, nenhum outro melhoramento foi registrado (UMA VELHA 

IDÉIA BAHIA, 1978). 

Segundo artigo assinado por Silva Lima12 e publicado na Revista do Instituto Histórico 

e Geográfico da Bahia, em fevereiro de 1899, aquele acesso do Centro da cidade ao Rio 

Vermelho passando pelo Dique, anteriormente descrito, apenas tornou a lagoa acessível às 

vistas da população, com desvantagem da diminuição da superfície, o que foi provocado por 

certos aterros desnecessários executados por iniciativa do próprio governo. Isto fez com que a 

vegetação também fosse reduzida, (UMA VELHA IDÉIA, 1978).   

No fim do século XIX, a população reclamava providências das autoridades para 

impedir o desaparecimento da área, sugerindo que o lago fosse aproveitado como local de 

recreação pública, devido às carências da cidade. 

O primeiro grande projeto que se pensou fazer com o objetivo do embelezamento 

ocorreu no ano de 1898. Seria a época das comemorações do IV Centenário do 

Descobrimento do Brasil. De perspectivas arrojadas, apresentava tecnologia de ponta para a 

época, e previa a construção de uma rua subterrânea ligando suas margens à Cidade Baixa (o 

que é hoje o túnel Américo Simas), construção de um estádio (hoje, Estádio Octavio 

Mangabeira – Fonte Nova), e um grande pavilhão para realização de feiras industriais, 

agrícolas e artísticas, e de um museu. Seriam construídos ali também, um jardim botânico e 

um zoológico. Todavia, devido à falta de tempo hábil e altos custos, pois nessa época as águas 

eram vítimas da poluição provocada pela lavagem de roupas, banho em animais, lixo, 

entulhos e esgotos, o projeto não foi incrementado na sua totalidade. Neste projeto já se previa 

o plantio de grama nas margens do Dique, o que já demonstrava a tendência de substituição 

da vegetação. 

Foram poucos os que acreditaram na realização do projeto tão “soberbo” e que por 

isso mesmo recebeu de Silva Lima (1899, s/p) a seguinte observação: 

                                               Quando não se faça tudo, faça-se desde já alguma coisa para que o Dique não 

continue desaproveitado como até agora, e se não der ainda desta vez para reunir o 

útil ao agradável, procuremos conseguir o primeiro ao menos, enquanto esperamos 

                                                 
12 José Francisco de Silva Lima, nasceu em Portugal. Chegou à Bahia aos 14 anos em 1840 e doutorou-se em 
1851 pela Faculdade de Medicina, defendendo a tese A Força Medicatriz da Natureza, primeiro trabalho 
filosófico editado no Estado da Bahia (http://www.invivo.fiocruz.br). 
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que melhores tempos e mais felizes, ou mais corajosos empreendimentos nos 

tragam algun dia o segundo. 

 

A partir do final do século XIX, persiste a idéia de transformar o Dique em Centro de 

Recreio Público, o que só foi acontecer muito tempo depois no final da década de 1960 do 

século XX.  

 

 

5. 2 O DIQUE NO SÉCULO XX 

 

 

5.2.1 Do início do século até 1950 

 

 

A evolução científica e tecnológica marcou o século XX. Foi a época do automóvel, 

que contribui muito para reformulação da cidade. Uma época marcada pelo fim dos impérios 

colonialistas, pela internacionalização da economia. Esse século foi marcado, sobretudo, por 

grandes transformações. Na década de 1930, instalou-se no Brasil, um novo modelo industrial 

e urbano, abrindo a Era Vargas. O país passou por um dos mais velozes processos de 

urbanização da história moderna. Em 1950, a zona rural abrigava quase 70% dos habitantes 

(Apêndice D). Hoje, possui pouco mais de 20%. 

Nas primeiras décadas do século XX (Figura 10), a área de estudo, entre outras 

funções, foi depósito de lixo. Obras de saneamento tomam vulto na cidade do Salvador 

(urbanismo sanitarista). Mas parece que o Dique não é contemplado por tais obras, o local 

continua abandonado, apresentando o mesmo aspecto de sua origem. Governos sucederam-se; 

da Colônia ao Vice-Reinado, do Império à República e o Dique permaneceu o mesmo. Seu 

espelho d’água estava coberto, nessa época, pelas baronesas (Echornia crassipis) em toda a 

sua extensão. Essa vegetação foi marcante na paisagem do local, só deixando de integrá-la 

com a inauguração do projeto no ano de 1998, contra a vontade de alguns moradores da área. 
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                          Figura 10 - Paisagem do Dique no início do século XX, Salvador-BA. 

                          Fonte: Edgard Cerqueira. Relíquias da Bahia, 1940. 

                          Elaboração: Estenio E. R. de Oliveira. 

 

 

Na década de 20, uma outra forma surge na paisagem, nas margens do espelho d’água, 

o que já denota mais uma função exercida na área. Um terreno de propriedade privada foi 

preparado para receber o cultivo de flores, que posteriormente seriam vendidas na loja 

denominada “A Casa Flora”, à Rua da Alfândega numa dependência alugada pelo Elevador 

Lacerda (UMA, 1924).          

Na década de 30, marcava a paisagem da área, um pequeno horto florestal chamado de 

Viveiro da Fonte Nova, o qual estava situado no local onde outrora se fazia o incineramento 

do lixo. Até nesse momento nenhuma intervenção ocorreu na área, seja com o intuito de 

sanear, ou embelezar o local. 

Em 1931, na administração do engenheiro Pimenta da Cunha, foi realizada limpeza 

radical em todo o local, principalmente para a retirada das baronesas.  O serviço de 

conservação era realizado, na época, com uma balsa, serviço esse que persistiu até 1933.  Essa 

década é marcada, sobretudo, pela Semana de Urbanismo, acontecida no ano de 1935, evento 

no qual foi pensado um novo projeto para a área, idealizado pelo engenheiro Milton Rocha 

Oliveira, cujo foco era o embelezamento. Destaca-se a criação de um Parque e de uma via 

expressa denominada Parkway, no entorno com 50 m de largura, cuja extensão se estenderia 

da Fonte Nova ao Rio Vermelho. Nas proximidades seria construído também, um loteamento 

nos moldes da Cidade Jardim, modelo urbanístico idealizado pelo inglês Ebenezer Howard.  
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Nesse mesmo período, houve uma outra tentativa de transformar o Dique em um local 

de lazer quando da passagem do engenheiro Pimenta da Cunha pela Prefeitura, cujo projeto 

foi pensado nos seguintes moldes: 

                                               Vários e importantes melhoramentos seriam alli introduzidos constando do traçado 
uma pequena avenida que teria começo no Largo da Fonte Nova e acompanhando a 
margem direita do lago atravez dos terrenos da antiga roça do Dorea, iria terminar 
no sopé da ladeira do Tororó (...). 

                                               Próxima à Fonte Nova na área de terreno limitada por este largo, Fonte das Pedras e 
Estrada 2 de Julho, hoje rua Vasco da Gama, seria construído um mercado modelo, 
para substituir a indecente feira livre que naquelle local funciona diariamente 
(UMA, 1936, p.2.). 

 

O trecho acima chama a atenção para mais uma função que marcava a paisagem – a 

feira livre ali outrora existente. A área passa essa década completamente abandonada, 

conforme reportagens da época. A imprensa não para de chamar a atenção para as belezas do 

local, comparando-o inclusive com a Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro. 

Na década de 30, as águas do espelho d’água serviram para a produção de energia de 

uma parte da cidade, produzida pela Usina Geradora do Dique, cuja forma marca de maneira  

significativa a paisagem do local. Outra função que marcou a paisagem do local, e que 

culturalmente atravessou um bom período da história do lugar foi a lavagem de roupas, onde 

as lavadeiras (Figura 11) ali ganhavam o  sustento, marcando a paisagem de forma singular 

com seus lençóis brancos conforme fotografias da época. 

             

 

 
                                Figura 11 - As lavadeiras na paisagem do Dique 

                                Fonte: Fundação Gregório de Matos (PMS). 
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Historicamente, a paisagem do espaço foi marcada pelas hortas implantadas nas 

margens do espelho d’água e que conseguiram se manter por longo tempo. Inclusive, segundo 

algumas referências, esta atividade foi também a responsável pela redução da vegetação 

nativa e por vários aterros que aconteceram na área. Reportagens da época dão conta de que a 

vegetação da encosta era retirada propositadamente para que as chuvas carreassem o solo para 

dentro do espelho d’água, o que logicamente contribuiria para ampliação da área de cultivo 

das hortaliças. Junto com essa atividade, intensificou-se a cultura das espécies frutíferas, o 

que também contribuiu para a redução da vegetação nativa, anteriormente bastante densa. 

Nessa época, a cobrança da imprensa e a vontade de algumas pessoas em verem área 

tão importante da cidade urbanizada, eram tão significativas que fizeram surgir nesse cenário 

um cidadão, que encomendara o projeto de uma rua que possibilitaria o fácil acesso de suas 

propriedades ao Dique. Era seu desejo, também, a construção de uma avenida que circundaria 

toda a área, conforme trecho a seguir: 

                                               Há um proprietário de casas e de uma roça no Campo da Pólvora, que abrindo uma 
rua, esta, que vae dar no Dique, mandou levantar um projeto da sua rua e ao mesmo 
tempo, de combinação com o Dr. Pimenta da Cunha, prefeito naquella épocha fez 
também uma planta de uma avenida margeando o Dique. Tal projecto o que vimos 
em mão do bel. Rozendo Américo dos Santos, seu proprietário, é bem merecedora 
da attenção do actual prefeito, pois representa a base de um empreendimento de que 
se orgulharão por certo, as gerações futuras (BELLEZAS, 1936, p.2). 

 

Nenhum desses projetos foi efetivado, alegando-se sempre falta de recursos 

financeiros para tirá-los do papel; todavia, a imprensa escrita continuava solicitando atenção 

para a urbanização do local. É nesta década, precisamente no ano de 1937, que o Dique é 

tombado pelo IPHAN, pelo decreto-lei número 25 de 30/11/1937, por ser considerado o único 

manancial natural dentro da cidade, o que não lhe garantiu uma confortável conservação 

dentro de sua história. Mesmo sendo considerado patrimônio nacional, a expansão urbana 

reduziu de forma considerável seu espelho d’água, bem como adensou a área no entorno, com 

construções e equipamentos, representantes de diversos momentos da historia do local. Desde 

a instituição da lei de tombamento pouco ou quase nada foi feito para o cumprimento do 

decreto.  

Os proprietários das hortas com o propósito de aumentá-las continuavam contribuindo 

para aumentar o aterro do espelho d água. O abandono continuava a chamar a atenção e outra 

tentativa de melhoria da área era noticiada; foi realizado, entre o município e a Companhia 

Cessionária do serviço de viação urbana, um contrato no qual havia uma cláusula em que a 

Companhia, como contrapartida, deveria realizar reformas na área, o que também não 

aconteceu. Concluindo, o responsável pelas notícias chama à atenção dos leitores para o 
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pouco caso a que o local estava submetido, inclusive, citando algo que felizmente não se 

concretizou – o aterro do Dique proposto por determinado prefeito, cujo nome do autor desta 

idéia tão “prodigiosa” não é conhecido. Atitudes como esta só vêm reforçar a falta de 

interesse da municipalidade pelo lugar.  

A beleza natural do Dique parece viver constantemente em choque com os elementos 

culturais do entorno, o que contribui para se criar na área grandes contrastes, como os 

percebidos no trecho abaixo: 

                                              Cheio de bellezas naturaes. Presença de flores bonitas pela margem, bananeiras. 
Borboletas multicores. Perto das hortas cheias de fructos e flores coloridas, existem 
casebres onde ainda não penetrou a luz eléctrica e a manteiga constitue uma coisa 
de luxo, distante e inattingivel. Remando nos botezinhos que integram a belleza da 
paisagem, vivem homens doentes e remendados. Ao lado das águas do Dique, perto 
das fontes de suas margens, mulheres magras lavam roupas e queixam-se da vida. 
Há portanto contrastando com as suas belezas naturaes, um quadro de decadência 
que não se deixa vencer nem assimilar pela grande belleza das coisas local (AS 
ÁGUAS, 1939, p.2).  

  
 

Nessa época (década de 30), mais uma forma é revelada no entorno da lagoa – um 

Moinho cuja função era o beneficiamento do milho. No local onde outrora existiu o moinho, 

havia frondosas jaqueiras; revelando mais um indício da substituição da vegetação pela 

ocupação humana. Nas margens, cresciam taiobas verdes e nas hortas havia ali plantados: 

alface, couve, tomate, língua de vaca, hortelã, coentro. A paisagem apresenta forte presença 

da fauna, o que faz pensar que até então o binômio homem-natureza possibilitava resultados 

positivos, como atesta o trecho a seguir: 

                                       Adiante flores, mamoeiros e crótons. Espantalhos coloridos tem a intenção de 
espantar os pássaros. Em cima do verde das baronesas o cor de rosa dos ovos de 
aruá...Um martim pescador passou por cima das águas “Duas palmeiras gigantescas 
da margem. Aruá, camarão, frango dágua. Os meninos pegavam muito também: 
traira, piaba, acará, moreira e uma vez ou outra um mergulhão, presença de 
cajazeira. U anunncio no quintal de uma casa dizia que se vendia peixe vivo. 
Adiante, numa janella, uma cesta cheia de bonecas de panno, p’ra vender. Debaixo 
de uma árvore, uma negra com saia de chita vende cocada e batata doce  (AS 
ÁGUAS DO DIQUE, 1939, p.2).  

 
 

 A década de 40 para o Dique do Tororó é marcada, sobretudo, por tentativas de 

aproveitamento do local para os habitantes da cidade, idéia perseguida já há muito tempo. O 

abandono persiste, inclusive, não só no local, como também nas suas imediações, a exemplo 

da Rua Vasco da Gama, que ainda não possuía o status de avenida e o abandono chamava a 

atenção da imprensa. É no final dessa década que os aterros começam a ser intensificados. 

Com objetivo de ordenar a expansão da cidade, foi criado, nessa época, o Epucs, com a 

missão de elaborar e executar um plano urbanístico para a cidade. Para a área do Dique foi 
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planejada a construção de um Centro Universitário, o projeto do Estádio Otávio Mangabeira, 

Vila Olímpica, e uma Escola Parque. Esta última não foi construída ai, mas em outro local da 

cidade, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), localizado no bairro da Caixa D’água 

e idealizado pelo educador Anísio Teixeira. Também fazia parte do projeto a construção de 

um Jardim Zoológico, Jardim Botânico, anel viário e o aproveitamento das encostas como 

área verde. 

No ano de 1943, ou seja, 12 anos depois da limpeza realizada no ano de 1931, uma 

nova limpeza foi realizada na área pela administração do Engenheiro Elísio de Carvalho 

Lisboa. Da área do espelho d’água, que na época era de 107.700 m², foram limpos 71.800m². 

Tal limpeza foi efetuada pela Diretoria de Limpeza Pública, contando inicialmente com um 

contingente de seis homens, sob os cuidados de um fiscal, que depois solicitou mais mão-de-

obra, totalizando para essa empreitada 25 homens. Boa parte das baronesas foram enterradas 

nas margens, por dificuldades de transportes (O LAGO, 1943). 

No final da década de 40, O Dique do Tororó apresentava também no seu entorno, “o 

pitoresco de suas favelas”.  Nessa década já se previa o local como uma grande atração 

turística da Cidade. Os aterros persistiam, principalmente os liderados pelos verdureiros, que 

ainda faziam parte da paisagem do lugar. Mais uma vez  a área é comparada a lugares 

importantes do Brasil, como a Lagoa da Pampulha, que naquele momento já fazia parte das 

atrações turísticas da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais (A FABULOSA, 1949). 

 

 

5.2.2 1950 – 1970 

     

 

A paisagem do Dique, na década de 50, foi marcada de forma expressiva pela 

inauguração de um grande equipamento urbano – o Estádio Otávio Mangabeira, mais 

conhecido como Estádio da Fonte Nova (Figura 12), projetado pelo arquiteto Diógenes 

Rebouças. 
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                                Figura 12 - Estádio Otávio Mangabeira – Fonte Nova, Salvador – Ba 

                                Fonte: Fundação Gregório de Matos (PMS). 

 

 

Segundo o historiador Cid Teixeira, em entrevista, os cálculos estruturais tiveram que 

ser refeitos algumas vezes, pois o Estádio foi construído, onde outrora havia um lixão. Nessa 

época, na qual parece que a “modernidade” começou a se instalar na área com a construção do 

Estádio da Fonte Nova, a paisagem continuava fortemente marcada pelos contrastes. 

Enquanto se construía um equipamento do porte da Vila Olímpica, casebres marcavam suas 

presenças nas encostas e nas margens do entorno do espelho d’água, a maioria deles 

construídos à moda das “invasões” sem qualquer garantia para sua estabilidade. 

Isso só demonstra uma prática cultural de ocupação desordenada das encostas. A 

vegetação é substituída por construções que, na maioria das vezes, colocam em risco as 

pessoas que ali passam a habitar. Isso só vem demonstrar a omissão dos poderes públicos 

diante do abandono do local.  Abandono que também marcou a década de 50, exceto pela 

construção do Estádio. 

Os aterros na área fizeram parte do processo histórico. Qualquer tentativa de inovação 

no local, implicava na subtração da área do lago, tudo sendo praticado em nome do 

“progresso”. Foi assim com os trilhos da Circular no Caminho do Rio Vermelho de Baixo, 

com a Ladeira dos Galés, com as hortas, etc. Com a construção do Estádio Otávio Mangabeira 

não poderia ser diferente e, mais uma vez, lá estava o espelho d’água cedendo lugar para mais 

uma forma a ser erguida na sua margem, para que se contemplasse uma das tantas funções 

assumidas pelo local, a prática desportiva.  
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Os aterros foram, assim, os grandes vilões do manancial, pois coloca a todo o 

momento a área em risco, inclusive, o de desaparecimento. Além dos aterros, nessa década 

faltavam instrumentos legais que pudessem definir ações para assegurar a conservação desse 

espaço tão cheio de problemas, conforme atesta o  trecho da reportagem abaixo ( A LAGOA, 

1958, p.2): 

                                               Quando se construiu o Estádio Otávio Mangabeira, outro enorme pedaço do Dique 
lhe foi surrupiado. Agora o mal é infinitamente maior - ausência de um plano de 
urbanismo sério, vigilante, que não mudasse com as passagens do poder de uma 
para outra mão. O progresso poderia ter penetrado em suas cercanias, trilhos, 
residências, estádio, horta, sem ser necessário aviltá-lo, diminuí-lo, humilhá-lo.  

 

Algumas ações no sentido de melhorar o local foram realizadas nessa época. Assim, a 

vegetação foi usada com a finalidade de melhorar a questão estética, pois até aqui, outras 

funções do verde na cidade eram pouco conhecidas. O plantio no espaço urbano atendia a 

duas funções – a estética e a psicológica. E para atender a estas funções, o prefeito da época 

fez plantar nas margens, grama e árvores do gênero Acácia, cujas espécies não foram 

possíveis identificar. 

Até 1950, o local foi utilizado para a prática dos mais variados esportes aquáticos, 

sendo o principal a regata. As regatas tiveram início por volta do ano de 1920, mas só foram 

dinamizadas quando os clubes começaram a construir sedes às margens do lago, entre eles o 

São Salvador, Vitória, Vera Cruz e, por último, o Vasco da Gama. As competições eram 

realizadas três vezes por ano (UMA, 1978). 

No final da década de 50, as encostas da área continuavam sendo ocupadas pelas 

invasões, prática de ocupação do solo muito comum na cidade. Eram casebres que marcavam 

a paisagem, no Garcia, nos fundos dos Barris. E no final do Jardim Baiano e do Tororó, eram 

as hortas que se apropriavam de terrenos alheios.  

Propostas para a ocupação, melhoria e embelezamento do Dique foram recorrentes no 

processo histórico. A ocupação de suas margens foi alvo de muitas propostas, dentre elas, no 

final da década de 50 e início de 60, a possível construção do Teatro da Hora da Criança, em 

terreno doado pela Prefeitura. O projeto seria elaborado pelo arquiteto Oscar Niemayer, que o 

oferecia à Bahia. Esta é mais uma das obras não realizadas no Dique. 

No início da década de 60, as invasões continuam acontecendo. Na época, era 

considerada “mal sem cura na cidade”. Os casebres resultantes das invasões marcavam a 

paisagem e os aterros continuavam a persistir com mais intensidade. Os responsáveis pelos 

aterros pareciam não demonstrar nenhuma preocupação com as penalidades impostas pelo 

poder público no sentido de coibir prática tão danosa para a lagoa, já que os mesmos eram 
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realizados em vários locais do lago e em grandes extensões, conforme atesta trecho de 

reportagem abaixo: 

                                                O ponto mais visado é o conhecido como Dique Pequeno, onde uma grande 
quantidade de barro está sendo jogada por particulares dentro d’água para aterro e 
conseqüente imediata edificação. Isto vem acontecendo em grande escala no local 
conhecido como Roça do Lobo, onde já se erguem elevado número de construções 
ilegais. O Patrimônio Histórico tentou intervir já que o Dique é tombado (A 
PREFEITURA, 1960, p.2). 

 
 

É nessa década que o Estado e a Prefeitura resolvem voltar o olhar para o local 

anunciando sua urbanização. São propostas várias intervenções para o embelezamento e 

melhoramento da área. Dentre tantas mudanças, é anunciada a construção de uma pista de 

contorno, toda pavimentada e com arborização e ajardinamento, que futuramente seria a 

Avenida Costa e Silva (Figura 13). Esta é uma das transformações que vai marcar 

profundamente a paisagem do local, principalmente em relação à vegetação. Nesse período, a 

margem direita do espelho d’água estava comprometida pelas invasões.   
 

 

 
                           Figura 13 - Construção da Avenida Costa e Silva, Salvador – Ba.  

                           Fonte: Fundação Gregório de Matos (PMS). 

 

 

A exploração turística é o foco maior dos governantes dessa época. As baronesas 

foram removidas do lago, tintas foram entregues aos saveiristas para que pintassem os barcos. 

Para esse projeto de urbanização, foi liberada a verba de 32 milhões de cruzeiros, através do 

qual seriam contemplados o saneamento, proteção, urbanização e manutenção, que eram os 

pontos do programa de organização.    
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No ano de 1962, as regatas voltam ao Dique da Fonte Nova. E é exatamente nesse ano, 

que é divulgada a existência de um foco de contaminação, dos moradores do entorno por 

esquistossomose, pelo Prof. Ari Colombo Barreto, catedrático de parasitologia da Faculdade 

de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. No ano de 1960, 83,4% da população 

residente nas margens do lago tinham exames positivos para esquistossomose e, 17,9% das 

residências apresentavam uma precária rede de esgoto que despejava nas águas da lagoa e 

22,7% faziam os despejos diretamente no lago e mais 7,2 lançavam os dejetos em outros 

lugares, tais como – quintais e terrenos baldios. A situação no ano de 1962, era mais grave, 

pois a população na área aumentou, e nada até então foi feito pelas autoridades, no sentido de 

debelar o problema.                                                     

Finalmente, no final do ano de 1962, começam as obras de urbanização, conforme 

notícia abaixo: 

                                              Terão inicio, na próxima segunda-feira, às 10 horas, as obras de saneamento do 
Dique [...] Obra dividida em três etapas [...] A primeira será a de saneamento, com 
a construção de um cais submerso. Para construção deste cais, que circundará todo 
o Dique, foi necessária a colaboração do arquiteto Diógenes Rebouças, que estudou 
os limites históricos das margens, a fim de recuperá-los. Serão destruídas diversas 
casas existentes nas margens, do lado do Tororó e, também destruídas algumas 
hortas. Depois que o cais estiver concluído, as margens serão dragadas, ficando 
com a profundidade mínima de um metro junto ao cais. Essa medida evitará a 
proliferação das “baronesas”. Também serão construídas rêdes de esgotos, que 
desviarão tôdas as águas servidas, atualmente despejadas no Dique, e que serão 
jogadas no rio Lucaia, que corre mais adiante. Só as águas pluviais continuarão 
despejando no Dique, porque este necessita ser alimentado [...] A segunda parte, 
que ficara a cargo da Prefeitura, constará das obras de urbanização, com a 
construção de avenida em torno das margens e de “play-grounds”, pontos de 
alugueis de barcos, etc. (DIQUE, 1962, p.2). 

          
Com a idéia de urbanização, que resultou no aterro de sua margem oeste para a 

implantação da Avenida Costa e Silva ligação da área com o Vale dos Barris, veio também a 

eliminação quase que total da vegetação, como atestam fotografias desse momento.  Neste 

mesmo período, a vegetação marcada pelas espécies frutíferas foi substituída por exemplares 

botânicos ornamentais nativos ou não.      

A idéia de se criar, no espaço, um parque é retomada e surge a partir da implantação 

de um sistema de áreas verdes para a cidade. O local seria um dos 12 parques distritais 

propostos. Pensa-se no turista, no visitante; não se valorizava a vegetação às suas margens e 

sim o espelho d’água. Pensa-se no Dique como algo integrado ao todo. A previsão de 

conclusão da primeira parte dos trabalhos de saneamento era de três anos, ou seja, o final 



 111 

deveria acontecer no ano de 1965. O ano de 1963 foi marcado por obras no local. Nesse ano, 

o Dique era cercado de bangalôs e de choupanas, de capineiras e latadas13 de chuchu. 

As obras de saneamento foram desenvolvidas pelo DNOS (Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento), que previu para o local a construção de um cais submerso na água, 

numa extensão de, aproximadamente, 3 km, que visaria limitar as bordas naturais da represa, 

preservando-a da invasão pela vegetação marginal. O projeto de urbanização ficou a cargo da 

Prefeitura, e se previa dar ao logradouro uma função estética condicionada à utilidade para 

seu trânsito. O plano contava com a construção de uma avenida no seu entorno e arborização 

das adjacências, com o uso de espécies exóticas.         

Foi no ano de 1965, que ocorreu a ligação Avenida Vasco da Gama – Centenário. É 

nesse mesmo ano, que a imprensa local continua a solicitar mais empenho na realização de 

serviços, inclusive, o plantio de árvores ornamentais consideradas mais apropriadas para o 

local, canteiros de grama às margens da lagoa, entre outros serviços. O que já se percebia, 

nessa época, era a redução drástica da margem da lagoa. 

Já no ano de 1967, Burle Marx, conhecido internacionalmente pelo seu trabalho na 

área de Paisagismo, opina sobre o que deveria ser contemplado no projeto que se encontrava 

na iminência de ser realizado: 

                                       Na opinião do Paisagista (Burle Marx), o Dique do Tororó é um dos recantos mais 
belos de Salvador. Ali, devem ser construídos – a semelhança da orla marítima – 
bares, restaurantes e parques infantis. Uma avenida asfáltica circundaria o lago, 
para embelezamento e fácil acesso do povo. Árvores adequadas seriam plantadas, 
definindo a paisagem local. O que não se deve permitir é o que está ocorrendo com 
o Dique do Tororó, onde estão aterrando e fazendo plantio de horta. Em 
determinados locais Burle Marx é de opinião que o governo deve desapropriar e 
deslocar os moradores. A praça de esportes, próxima ao dique, está bem localizada. 
Acho, todavia que ela deve ser completada [...] (APROVEITAR, 1967, p.13). 

 
Nesse mesmo ano de 1967, foi cogitada a implantação da sede da Prefeitura à margem 

do Dique, com a construção de edificação destinada a abrigar todas as suas secretarias e 

repartições da comuna, o que não foi concretizado também. 

E é no final dessa década que as lavadeiras, figuras marcantes e pitorescas da 

paisagem do local, são obrigadas a se retirar das margens da lagoa em nome do progresso. 

Com as obras de construção da Avenida Costa e Silva, a poeira levantada na terraplenagem,  

segundo reportagens da época, foi a responsável pela expulsão das mesmas, que pareciam ter 

saído de pinturas cuidadosamente elaboradas, como atestam fotografias da época. Na história 

do Dique, as lavadeiras imprimiram na paisagem suas presenças, representadas 

principalmente, pelos lençóis brancos estendidos nas margens do lado oeste, onde dividiam 

                                                 
13 Grade de ripas para sustentar parreiras ou trepadeiras (HOUAISS, 2001). 
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espaços com as hortas e granjas. Com a construção da avenida, foram desapropriadas mais de 

20 casas, a maioria delas habitadas pelas lavadeiras, que foram indenizadas e receberam 

terrenos na Boca do Rio, onde foram morar.  

 O trecho, a seguir, mostra como se deu a supressão da função de lavagem de roupas 

nas águas da lagoa, atividade que cedeu espaço ao tão sonhado “progresso”: 

                                               As máquinas vieram, os homens e com eles as escavadeiras. O sol secou o barro 
que as máquinas iam depositando na estrada. E com ele o vento. A poeira subia e 
descia sobre as roupas alvas que secavam no gramado. Tardinha, quando o sol se 
punha , e hora de recolher as roupas estendidas, o trabalho estava perdido – 
vermelhas de barro. Elas não podiam continuar ali, porque seria sempre assim. Não 
havia lugar para dois: o trabalho dos operários da Prefeitura e o das lavadeiras. 
Alguém tinha que ceder. E o lugar deixou de ser residencial. A estrada o progresso, 
despejou a todos. As lavadeiras não foram poupadas  (PROGRESSO, 1968, s/p). 

 

Para o Dique, a década de 60 foi marcada, sobretudo, pelo volume de obras que 

modificaram profundamente a paisagem. Foi um período de grande importância para o local, 

exceto para a vegetação, pois grande parte da área ocupada por esta foi eliminada, 

principalmente para a construção de um novo traçado na malha viária. Além de ceder lugar 

para as novas formas, a vegetação também foi substituída quase que totalmente, como pode 

ser observada na fotografia abaixo (Figura 14), por espécies ornamentais, mais de acordo com 

o novo projeto, como foi divulgado pela imprensa da época, que tinha como foco o turista. 

Assim, pode se estabelecer a suposição de que aspectos ornamentais tidos como ideais seriam 

ditados pelos modismos da época. 

 

 

 
                               Figura - 14 - Paisagem do Dique resultante da urbanização do final da década de 1960, 

                               período em que se observa a redução da vegetação nas margens do lago. 

                           Fonte: Fundação Gregório de Matos ( PMS). 
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E foi exatamente no ano de 1969 (28/03/69), que foi inaugurado o 1º projeto de 

urbanização do Dique. O resultado de tal projeto marcou de forma permanente a paisagem da 

área (Figura 15). Tais transformações podem ser verificadas no trecho a seguir: “[....] pistas 

iluminadas a mercúrio circundavam o lago, suas margens foram ajardinadas e sete fontes 

luminosas sonoras foram instaladas, bem como uma pequena praça com canteiro de flores”. 

Para a realização desse projeto foi necessária a desapropriação de várias casas, principalmente 

para a construção da pista de acesso ao Jardim Baiano. No momento da realização dessa 

intervenção, haviam 2000 residências despejando esgotos no interior da lagoa. A inauguração 

foi marcada com uma festa intitulada “Noite Veneziana”, com barcos iluminados conduzindo 

pessoas através daquele lago (NOITE VENEZIANA, 1969). Foi inaugurado, também, o 

jardim em frente ao estádio (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 15 - Resultado da transformação da área em frente ao Estádio 

                           da Fonte Nova no ano de 1969.                           

                           Fonte: Fundação Gregório de Matos (PMS). 

 

 

Algo que parece acompanhar a história da vegetação do local são os furtos realizados 

por pessoas, ou melhor, “gente do bem”, como preferiu identificar a imprensa local, que 

noticiou o furto de plantas no Dique, durante a implantação do projeto de urbanização no ano 

de 1969, antes mesmo de serem colocadas no lugar definitivo. 

Os furtos, na área, além de atingirem as plantas atingiam também os animais conforme 

atesta o trecho da matéria abaixo: 

                                               Primeiro levaram os cágados, depois muitos peixes e os gansos, agora estão 
furtando as flores e as plantas ornamentais. A beleza paisagística do Dique do 
Tororó, atualmente tão bem cuidada pela Divisão de Parques e Jardins da 
Prefeitura, está sendo destruída pelo homem. Pesca com rede de arrasto, ameaçando 
de extinção a fauna aquática (FURTOS, 1974, p.2). 
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Após o primeiro projeto de saneamento e urbanização ocorrido, praticamente em toda 

a década de 1960, a área volta a sofrer mais uma vez a ação do descaso, no ano de 1974, o que 

só vem reforçar a falta de investimento na manutenção dos espaços públicos. A cultura do 

“fazer e não manter” impera nos espaços públicos dessa época. E a realização de aterros 

continua acontecendo. O trecho abaixo dá a exata dimensão de como se encontrava o local 

naquele momento. Assim, o repórter mostra como o Dique se apresentava na década de 70, 

ele faz referência a um tempo anterior no qual havia  jacarés, a área era bem maior e 

apresentava vegetação.  

                                               Margens ladeadas por uma vegetação farta e frondosa, habitado inclusive por 
jacarés e com uma extensão de mais de 2 km e uma largura correspondente. O 
Dique do Tororó, atualmente, não passa de uma pequena lagoa de água poluída, 
cuja tendência é ser totalmente entulhada, uma vez que são inúmeros os aterros que 
vem sofrendo em nome do progresso e desenvolvimento [...] (DIQUE, 1974, p.2). 

 
A falta de manutenção é algo sério a ser considerado na trajetória do Dique, pois cinco 

anos foram necessários, já que o penúltimo projeto de urbanização foi entregue á população 

no ano de 1969, para que a área entrasse mais uma vez num processo contínuo e sistemático 

de destruição. Esses altos e baixos perduraram até o final da década de 90, quando foi 

inaugurado o último projeto de urbanização que deixou o local com a paisagem atual. 

A degradação da área segue seu ritmo e nenhuma ação pelos órgãos competentes foi 

efetivada no sentido de tentar minimizar os efeitos da ocupação da área. Os aterros continuam 

acontecendo, como se aterrar fosse uma prática necessária a tudo que se pretendeu construir 

no local.   

No processo histórico da área, situar ações que resultaram na redução do espelho 

d’água não é uma tarefa difícil, pois quase tudo que ali foi implantado ou pensado  resultaria 

no aterro de uma parte do manancial. Se com o espelho d’água, considerado até hoje por 

todos como a maior atratividade do espaço e signo de beleza e significados diversos, o 

tratamento dispensado foi sua redução, o que dizer da vegetação ali existente? Toda a 

vegetação que ainda existia e que poderia remeter os usuários a uma paisagem que encantou 

tantos viajantes, no projeto de 1969, tendo como prefeito o Sr. Antonio Carlos Magalhães e 

governador o Sr. Luis Viana Filho, foi toda substituída para dar lugar às espécies exóticas 

ornamentais, tais como as figueiras, amendoeiras, etc. As frutíferas também foram eliminadas. 

Aterros e consequentemente a eliminação da vegetação são atividades historicamente 

aceitáveis no processo de formação da paisagem atual do Dique do Tororó, conforme o 

fragmento de texto a seguir:  

 



 115 

                                               Já por volta de 1876, quando foi construída uma estrada de ferro que ligava o 
centro da Cidade ao arrabalde do Rio Vermelho, foram efetuados os primeiros 
aterros no Dique, que na ocasião perdeu alguns braços de sua margem. Ao longo 
dos anos esses aterros foram se multiplicando.Sua dimensão vem sofrendo vários 
atentados, como atual, que a Prefeitura determinou, para ali passar a ligação Vale 
dos Barris, que cortou uma boa parte da margem sul do Dique. Apesar de suas 
margens devidamente saneadas perdeu quase toda a vegetação primaria que lhe 
caracterizava como um local agreste e ao mesmo tempo belo (DIQUE, 1974, p.2). 

 

O que aqui era chamada de vegetação primária, já não era mais considerada como tal, 

pois os poucos remanescentes  foram eliminados no projeto de urbanização de 1969. 

 

 

5.2.3. 1970 – 1998  

 

 

Na década de 70 foi construído nas margens do Dique em frente ao antigo 

Departamento de Parques Jardins, o Jardim das Rosas, empreendimento idealizado por 

Guillard Muniz e já citado nesse trabalho. Esse jardim já foi considerado o mais bem cuidado 

da cidade. Dentre tantas funções que o local assumiu ao longo de seu processo histórico, na 

década de 70 assume mais uma importante atividade: o fornecimento de peixes para a 

população carente, que muitas vezes só tinha como alimento o pescado. Tratava-se de 

fornecer o alimento não só para os que viviam ali nas suas proximidades, mas até para 

moradores de bairros distantes e até de outras cidades. As águas do Dique serviram também 

para lavagem de veículos, como atesta trecho a seguir: 

                                        O Dique agora está servindo para a pescaria, de tarrafa ou anzol, além da lavagem 
de veiculo em suas margens [...] Não só moradores da V. da Gama, Engenho Velho 
de Brotas, Pernambués, estão pescando no Dique. Até de Cachoeira e outras 
cidades do interior vem pescar no Dique [...] (MUITOS, 1979, p.1) 

 

Nessa mesma reportagem, é chamada a atenção para o lixo que ali se encontrava 

depositado nas margens do lago, bem como para as inúmeras fatalidades, que parecem 

acompanhar o Dique ao longo de sua história: 

                                               [....] quem se coloca às margens do Dique só vê sujeira de toda espécie. Pneus, 
animais mortos, inclusive cobras e ratos. Muitas vidas terminaram nas suas águas 
escuras. Algumas pessoas buscaram a morte, outras morreram violenta e 
prematuramente quando carros caíram no Dique. Mas estes fatos não alteram a vida 
do lago [...] (MUITOS, 1979, p.1). 

 
Foi alertada também, em outros trechos da mesma reportagem, a falta de tratamento 

adequado dispensado aos exemplares arbóreos. Outro problema abordado na mesma matéria, 

e de difícil solução até os dias atuais, é a poluição de águas, já notificada desde o século XIX.  
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A carência de áreas verdes em Salvador, a vocação para o turismo e sua beleza cênica, 

fizeram do local alvo de muita atenção tanto da população como da imprensa, que a todo  

momento solicitava  sua requalificação como espaço de lazer. Essa vocação da área 

determinou o projeto classificado, no ano 1976, como Proposta Emergencial para o Dique, na 

qual era contemplada a criação do Parque do Tororó. Tal projeto foi sugerido pela 

Coordenação de Fomento ao Turismo. Perde-se a idéia de Parque Distrital, retoma-se a 

preocupação com o turista, o visitante, o que fez com que, a partir daí, o foco do planejamento 

estivesse voltado para o potencial turístico do local. No mesmo momento, o OCEPLAN já 

construia o Estacionamento Periférico da Vila Olímpica, Terminal de Coletivos, que foram 

incorporados pela proposta emergencial para o local. 

Segundo Relatório 03 da Oeste14, o Dique do Tororó naquele ano (1976), apresentava 

uma área estimada em 160.864 m², parte da qual, (11.243 m²) encontrava-se recoberta por 

macrófitas aquáticas. A análise das fotografias aéreas dos anos de 1976 e 1989 evidenciou 

uma considerável redução na área total do espelho d’água. Em 1989, apresentava apenas 

144.595 m², o que significou uma redução de 10,11%, resultante dos aterros, principalmente 

na sua extremidade sul. Segundo eles, esta redução aconteceu devido às obras de adequação 

das pistas de tráfego ali existentes. Em conseqüência da redução da área, as macrófitas 

também tiveram sua área de cobertura do espelho d’água reduzida para 8.108 m², com a 

predominância de recobrimento pelas espécies  Alternanthera philoxeroidea e Echinocloa 

polystacha, afirma o Relatório. E é na fotografia área de 1976 (Figura 16), que se observa a 

redução da vegetação de forma significativa quando se compara com a foto aérea do ano de 

1958, foto essa que por questões de qualidade não foi possível inserí-la no corpo deste 

trabalho. Na foto aérea de 1976, está registrada a ligação da Avenida Vasco da Gama com a 

Av.  Centenário, o que resultou em aterros e diminuição da vegetação no lado sul da área. 

Além da ligação das duas avenidas, a foto também registra o traçado da Avenida Costa e 

Silva, que para a sua construção, demandou importantes aterros e eliminação de boa parte da 

vegetação do lado do bairro do Tororó. 

                                                 
14 OESTE – Empresa responsável pela elaboração e implantação do projeto de requalificação do      Dique no 

ano de 1998. 
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No final da década de 70, foi realizado um plano de trabalho para o levantamento 

ecológico, com o objetivo de determinar o grau de contaminação biológica e o nível de 

produção orgânica, esclarecendo a possibilidade da sua utilização como área de lazer. Foi uma 

nova fase de abandono, que só terminou quase 20 anos depois, com a inauguração do projeto 

de requalificação do ano de 1998.  

A década de 80 é marcada mais uma vez pelo abandono do Dique conforme atesta 

trecho da matéria publicada na época:  

                                               [....] carros são estacionados e lavados na grama do dique. Exuberante área verde. 
Área abandonada independente dos apelos. Uma das poucas áreas de lazer próxima 
do centro. Lixo, mau cheiro, poluição de suas águas. Pesca para sobrevivência, 
grama grande e suja, mas mesmo assim as crianças brincam. Para os moradores da 
proximidade a queixa é a lavagem de veículos na margem do Dique o que destrói a 
vegetação e limitando o espaço (FALTA DE CUIDADOS, 1981, p.2). 

 

As palmeiras e os arbustos fazem parte do cenário local.   Foi desse período, o 

peixamento promovido pela Secretaria de Agricultura, através da Coordenação para o 

Desenvolvimento da Piscicultura. A finalidade era produzir peixes para a população pobre, 

dando-lhe, além do alimento, ocupação e fonte de renda, chegando a abastecer 100 famílias 

diariamente. Nesse mesmo momento, surge, na área, mais um agravante para afastar 

moradores e visitantes: os marginais. 

A década de 80 finda sem que as autoridades tivessem tomado alguma atitude no 

sentido de melhorar o estado em que se encontrava o local. As baronesas invadiam o lago, os 

carros de passeio continuavam sendo lavados ali, diariamente, e a paisagem era marcada pela 

presença de lixo nas margens sem vegetação (Figura 17).   Os marginais colocavam a área em 

perigo. Para solucionar os problemas existentes, chegou-se a apresentar na Câmara dos 

Vereadores, proposta segundo a qual a iniciativa privada exploraria o potencial da área. Nesse 

momento o quadro era desolador, O abandono era tamanho que até tintas eram lançadas no 

lago por uma loja comercial, fazendo a água ficar mais poluída ainda.  
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                     Figura 17 - O Dique na década de 1980. 

                     Fonte: Fundação Gregório de Matos (PMS). 

 

 

Nessa década houve, também, a diminuição do número de passageiros que utilizavam 

os barcos, afetados, principalmente, com a construção da Estação de Transbordo da Lapa, que 

passou a oferecer uma quantidade de ônibus maior ao local. Elementos culturais marcantes na 

paisagem do lugar, os barcos foram incorporados por muitos e muitos anos ao cotidiano dos 

moradores da proximidade do Dique, que os utilizavam para a travessia de uma margem a 

outra (Figura 18).  Numerosos há mais de quarenta anos, quando chegaram a contar uma 

dúzia de embarcações , os “saveiros” – como são chamados pelos barqueiros – foram 

reduzidos a cinco no final da década de 70 e, atualmente, dois continuam a transportar 

passageiros.  A importância dos “saveiros” em outras épocas é destacada neste trecho de 

reportagem: 

São cinco os saveiros. Dia e noite eles estão prontos a prestar qualquer serviço. A 
tarefa mais comum é transportar gente humilde da Vasco da Gama para o Tororó. 
Lavadeiras com trouxa de roupa, operários que voltam cansados do trabalho. 
Meninos que vão e voltam da escola. Vários e misteriosos pontos do Dique, todos 
eles batizados: Bacia de Oxum, Bacia de Iemanjá, de Oxalá ou Nana. Os saveiros 
funcionam todo o dia e até às 10 da noite. Além do saveiro Iemanjá, são também 
muito bonitos os nomes dos outros saveiros: Deus e as Águas, Oxumaré, São Jorge. 
Pelos idos de 1954, tempos áureos, haviam 10 barcos. Pouco a pouco foi se 
acabando. São barcos velhos e mal conservados que só resistem ás águas paradas 
do Dique.  
E parece que são mantidos para as festas dos presentes a Iemanjá, dia 2 de 
fevereiro. No dia 1º de janeiro, dia de N. Sr. Dos Navegantes, e também no dia 6, 
de Reis, quando Antonio, pai de Santo, faz sua festa do presente. Três festas de 
Iemanjá durante o ano. Os saveiros são alugados. Domingo de tarde os saveiros não 
chegam para quem quer. O Dique ainda está para ser descoberto pelos sofisticados, 
já que o povo faz a festa há muito tempo ( diz Hamilton saveirista) (IEMANJÁ, 
1969, p.1). 
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                                   Figura 18 - Elementos marcantes da história da paisagem do Dique: 

                                   “as baronesas” e o “saveiro”. 

                                   Fonte: Fundação Gregório de Matos (PMS). Foto datada do ano de 1968. 

 

 

A urbanização, além de trazer benefícios para o local, trouxe também o aterro de 

grandes faixas do espelho d’água e a supressão da vegetação original, ou de remanescentes de 

períodos distintos da história, o que fez com que as espécies consideradas sagradas e 

utilizadas nos rituais do Candomblé também desaparecessem.  

A década de 90 se inicia com os problemas advindos das décadas passadas e o 

surgimento de outros. Com a proximidade da Rio-92, realiza-se na Cidade a 

ECOSALVADOR, encontro do qual se origina mais uma proposta para o local – criação do 

Parque do Tororó – sugestão do engenheiro e urbanista Robério Bezerra e o prefeito Fernando 

José.  Nessa proposta seria contemplada a despoluição das águas. Além da despoluição, a 

proposta sugeria a implantação de edificações e instalações de equipamentos para a realização 

de atividades sócio-culturais e recreacionais tais como: pedalinhos, restaurantes, loja de 

flores, de artesanato. Nessa proposta de 1992 foi sugerida, também, a construção de quatro 

passarelas sobre a lâmina d’água. Nesse mesmo projeto previa-se a incorporação da Avenida 

Costa e Silva como área de lazer e a Avenida Vasco da Gama seria transformada em mão 

dupla. Seria criada ainda, uma fundação para a administração do próprio Parque. 

Nessa época, a pesca continuava. A prefeitura fazia limpeza na área de vez em 

quando. No entanto, muitas árvores morriam deixando apenas vestígio do tronco no chão. 

Havia a presença de poucos chorões, calçadas esburacadas, trânsito de veículos e motocicletas 

pelas calçadas no momento de congestionamento. Com freqüência, carros mergulhavam nas 

águas do lago. Diante da falta de segurança, era um risco visitar o local. Aconteciam assaltos 



 121 

com freqüência. Durante o dia, as margens eram ocupadas por lavadores de carros, criadores 

de galos de briga que espalhavam seus animais pela área verde, inclusive, bastante 

depreciada, carros e motos com placas de venda eram expostos, sem contar com propagandas 

diversas e até a presença de alguns ambulantes que comercializavam seus produtos 

transportados em carros de mão, estacionados debaixo das árvores frondosas. Este era o 

cenário do Dique no início da década de 1990, cujo abandono, mais uma vez, imprimiu suas 

marcas na paisagem. Como conseqüência desse descaso, a vegetação foi cada dia perdendo 

mais espaço e cada vez mais negligenciada (BAIRRO, 1994).             

Além do abandono, a metade da década de 90 foi marcada por vários movimentos da 

sociedade local, no sentido de chamar a atenção dos poderes públicos para a importância da 

revitalização da área. 

“Vamos salvar o Dique” este foi o grito de guerra lançado pela AR-1 (Região 

Administrativa), através de uma “Carta do Centro”,  distribuída a todas as  entidades que 

pudessem de alguma forma contribuir com a cruzada de salvar o manancial. Fazendo parte 

dessa campanha, realizou-se um seminário que culminou com um abraço simbólico e que 

contou com o apoio do grupo ambientalista Gambá. Documento foi enviado para a Prefeitura, 

pedindo o tombamento da encosta que circunda o espaço em estudo e também, 

remanejamento de cerca de 50 famílias que invadiram a área. Das sugestões propostas, foram 

realizadas trabalhos de capinação e roçagem, além de limpeza de sarjetas. 

Nos primeiros anos da década de 90, pouco ou quase nada foi feito pelo espaço e por 

seus moradores e freqüentadores. Tarefas simples de manutenção eram desenvolvidas como 

poda da grama e a capina das encostas. Dessa forma, o tempo foi passando pelo Dique sem 

lhe trazer benefício algum, ou melhor, trouxe sim; malefícios para toda a área. No final do ano 

de 1993, ocorreu mais uma tentativa de se invadir uma área localizada nas imediações, o que 

mais uma vez vem demonstrar a falta de fiscalização por parte dos poderes públicos na gestão 

do solo urbano, o que estimula as invasões na Cidade do Salvador. Tal invasão foi 

denominada Maria Del Carmem e já apresentava 22 habitações na encosta, o que, segundo a 

Prefeitura, fazia parte da área verde do local. E mais uma vez a vegetação é sacrificada. Essa 

ocupação talvez tenha sido a atividade de maior impacto na vegetação do local naquele 

período, pois analisando a fotografia aérea do ano de 1992 (Figura 15), observam-se pequenas 

alterações na mancha verde do local.   

O Dique do Tororó teve pelo menos 08 projetos conhecidos em âmbito municipal, 

estadual e federal, para sua total recuperação, mas só o idealizado pela CONDER 

efetivamente foi implantado, ocorrendo a inauguração no mês de abril de 1998. 
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No ano de 1994, um seminário aconteceu na cidade visando a melhoria do local e mais 

uma proposta surgiu daí. Idéias eram as mais diversas, desde o fechamento da pista contrária à 

Avenida Vasco da Gama, para que ali fossem implantados equipamentos diversos, passando 

pela urbanização das encostas, que seriam iluminadas. Nessa proposta, a despoluição ocuparia 

a posição primeira. 

Tanto a proposta de 1976 como a de 1992 trazem como itens do programa a instalação 

de restaurantes e o aproveitamento da edificação da Usina Geradora do Dique para a uma 

função cultural. Também fazia parte da proposta a preservação dos saveiros e a melhoria das 

condições de atracação, projeto luminotécnico, tratamento paisagístico com plantação de 

espécies tropicais, infra-estrutura para a prática de esportes náuticos, anulação da Avenida 

Costa e Silva e recuperação da vegetação na margem leste. Em 1995, o Dique ocupou uma 

posição de destaque ao ser considerado “santuário paisagístico”.  

O último projeto paisagístico do ano de 1998, que incluiu a despoluição e urbanização 

do local, alterando de forma significativa a paisagem. Nesse projeto foi contemplado, sob a 

coordenação da CONDER: repavimentação das avenidas Vasco da Gama e Costa e Silva, 

recuperação e implantação de novo sistema de drenagem pluvial, recuperação total da calçada 

em torno da lagoa, implantação de iluminação cenotécnica; implantação de uma pista de 

cooper com 2,5 km de extensão, além de redes de iluminação, eletricidade e telefonia em todo 

o contorno da lagoa.       

Entre os equipamentos de esporte, destaque para as raias destinadas à prática do remo 

e os piers para pesca, projetados sobre o espelho d’água, além do clube de remo e aparelhos 

destinados à ginástica. O Parque também foi dotado de um centro de atividades, que inclui 

restaurantes, sanitários públicos, estacionamento com mais de 150 vagas e praça de eventos, 

bem como um palco de madeira e concreto sobre o espelho d’água para a realização de shows 

e espetáculos. Foram colocados, também, à disposição do público infantil, dois parques, que 

já apresentam sinais de degradação, que, inclusive, colocam em risco a integridade física 

desses usuários. A preocupação com uma infra-estrutura voltada para o público infantil parece 

não ocupar uma posição de destaque; além dos parques, brinquedos de um modo geral, 

nenhum outro equipamento é instalado para atender ao público infantil. Sanitários públicos, 

exclusivamente, para a utilização das crianças é algo que poderia ser considerado. 

Geralmente, os acompanhantes de crianças se ressentem da falta desses equipamentos, como 

no caso do Parque do Dique do Tororó.         

Uma fonte luminosa em uma das enseadas da lagoa foi circundada por esculturas 

representando orixás. As obras que retratam as figuras de Oxum, Logum Edé, Oxalá, Xangô, 
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Iemanjá, Iansã, Nanã, Ogum, situadas em torno da fonte luminosa, foram criadas pelo artista 

plástico (Figura 19) Tati Moreno. E, em terra, estão as representações de Oxossi, Eua, 

Oxumaré e o deus das folhas, da vegetação Ossain, todas também criadas pelo mesmo artista. 

Cada figura possui uma altura de, aproximadamente, 7 metros e foram construídos com a 

utilização da fibra de vidro. Diversos playground foram distribuídos no contorno da lagoa, 

com bancos, quiosques de apoio e canteiros ajardinados. 

Nessa última intervenção, apesar de ter ocorrido a eliminação de alguns exemplares 

botânicos, as perdas em relação à vegetação como um todo foram insignificantes. A redução 

da vegetação do ano de 1992 (Figura 20) para o ano de 1998 é quase imperceptível conforme 

análise realizada na foto aérea de 1998 (Figura 21). 

 

 

 
                         Figura 19 - Esculturas dos Orixás – símbolos sagrados da paisagem do Dique.  

                         Fonte: Estenio E. Ribeiro de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

 

 

5.3 A PAISAGEM DO DIQUE DO TORORÓ NA CONTEMPORANEIDADE 

  

 

Nessa seção objetiva-se realizar reflexão a respeito da transformação do Dique a partir 

do momento em que o espaço sofreu sérias intervenções (1998), o que resultou na paisagem 

atual (Figura 22), fortemente alterada no sentido de atender às demandas sociais da 

atualidade. Refletindo-se nessa direção, procura-se aqui situar a vegetação (Apêndice E) como 

elemento constitutivo dessa paisagem rica em significados. 
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                    Figura 22 - A Paisagem do Dique na contemporaneidade. 

                    Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

 

 

No século XIX, os elementos naturais eram mais presentes na área em estudo. À 

medida que o homem foi ocupando as margens, esses elementos foram gradativamente 

substituídos por componentes culturais, que se diferenciaram na paisagem à proporção que a 

cidade foi crescendo e se expandindo, principalmente na direção do Dique,  espaço 

comprometido, inclusive, por está próximo do Centro da cidade. Como o espaço urbano é 

formado por diversos usos do solo, o espaço do Dique ao longo do seu processo histórico, 

assumiu diferentes e distintos modos de apropriações, o que gerou formas e funções bastante 

diversificadas – depósito de lixo, fábrica de lapidação, local para hortos, até abrigar órgãos 

públicos municipais como é o caso da Empresa de Turismo de Salvador (Emtursa) e a 

Superintendência de Manutenção e Conservação da Cidade (Sumac). Esses diferentes modos 

de apropriações refletiram diretamente na vegetação que, gradativamente, foi cedendo lugar 

às novas formas que surgiam para abrigar as funções impostas pela sociedade de cada época.  

  

Para Cosgrove (1998, p.100) “[....] a paisagem é uma fonte de beleza e feiúra, de 

acertos e erros [...]”, neste sentido, é importante observar-se as edificações nas encostas, o que 

intensifica a ocupação desordenada dos espaços. No entorno do Parque, nenhuma área foi tão 

densamente ocupada do que aquela que se situa ao lado leste de seu espelho d’água – o 
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Engenho Velho de Brotas (Figura 23). A quantidade de moradias que se expressa na paisagem 

desse bairro, é muito significativa. Essas edificações, na maioria, foram construídas a partir de 

lotes pequenos, obrigando seus moradores a eliminar quase que totalmente a vegetação 

existente, o que significou perdas estéticas e ambientais consideráveis para o local. O pouco 

de verde que ainda existe está nos espaços perdidos entre as habitações. Esta é a parte do 

Parque onde menos se encontra vegetação. A quantidade de habitações é tão grande que de 

dentro do barco, no espelho d’água, é criada a sensação de que o espaço está pequeno para 

tanta aglomeração. É como se as construções viessem tomar mais um pouco do espelho 

d’água, levando consigo o pouco do verde ainda existente nas margens. 

 

 

 
                                        Figura 23 - Bairro do Engenho Velho de Brotas. 

                                        Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

 

 

 A forma do espelho d’água foi sistematicamente alterada para dar passagem ao 

crescimento inevitável da cidade. Com isso, a lagoa passou a assumir funções diferentes da 

original – a defesa da cidade. Nesse sentido, afastou-se de sua natureza primeira para 

incorporar-se às novas funções culturais. Uma das funções que permaneceu viva, ao longo de 

toda sua história, é a de fonte de alimentação de grande parcela da população de baixa renda 

que ali pratica a pesca de subsistência. Além dessas funções, a lagoa passou a assumir outras, 

advindas das novas demandas sociais, tais como: foi local de lançamento dos esgotos dos 

moradores do entorno; espaço para prática de esportes, como o remo; via de acesso através 

dos barcos de uma margem para outra, etc. 
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 O espelho d’água é o elemento mais  simbólico da paisagem do Parque, pois se 

apresenta como elemento de resistência; não se pode perder de vista que a cidade não 

conseguiu aterrá-lo por completo. É visto, também, como símbolo de lendas15, de fartura do 

peixe, símbolo de perigo, já que muitas vidas foram ceifadas ali, seja por acidentes, ou por 

vontade própria do “infeliz”, termo utilizado pela imprensa local no início do século XX, 

termo com que era nomeado o indivíduo que dava cabo da própria vida nas águas da lagoa, 

fato muito comum nesse período. Outro símbolo que persiste no local são os barcos (Figura 

24), ou saveiros como eram mais conhecidos no passado. Apesar das mudanças ocorridas na 

sociedade com o advento dos automóveis e dos ônibus, os barcos continuam desempenhando 

a mesma função, meio de transporte de parte dos moradores de uma para outra margem, 

embora de fluxo bem mais reduzido. 

 

 

 
          Figura 24 - O espelho d’água e um dos seus símbolos – o “saveiro”. 

         Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

 

 

Outro símbolo marcante dessa paisagem é a forma construída nas margens do lago nos 

anos 20 do século XX – o prédio da antiga Usina Geradora de Energia (Figura 25). A Usina 

assumiu funções diversas, desde casa dançante, até ser cogitada para abrigar o culto de 

determinada Igreja Evangélica, o que foi descartado por seus proprietários. Hoje abriga um 

ponto comercial, símbolo do mundo contemporâneo – o Habib’s – especializado em comidas 

da cultura árabe, o que deu uma nova função a uma rugosidade que ali permaneceu por muito 

                                                 
15 Uma delas dizia que quando a água da lagoa estava verde, era porque o Dique estava com fome de gente. Essa 
lenda foi noticiada na reportagem do dia 23/03/1935, intitulada QUANDO as águas verdes chegam e publicada 
no jornal A Tarde.  
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tempo. Esta nova função se identifica com uma demanda social contemporânea – rapidez na 

elaboração dos pratos (fast food), o que vem demonstrar, o caráter de celeridade em que a 

sociedade atual está submersa. 

 

 

 
                              Figura 25 - A Usina Geradora de Energia e sua nova função. 

                         Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

 

          
Os aterros continuaram ameaçando o Dique, a despeito deste último projeto. 

Inicialmente, conforme relatório de número três do Projeto de Recuperação Ambiental e 

Equipamentos de Lazer – Dique do Tororó e seu Entorno, 1997, foi proposto uma ciclovia, 

mas para a sua efetivação seriam realizados vários remanejamentos na infra-estrutura em rede, 

como também, e principalmente, um grande volume de aterro sobre as águas do Dique. A 

construção desse equipamento comprometeria também algumas espécies arbóreas de grande 

porte, pois teriam de ser eliminadas, o que, certamente, só iria agravar mais ainda a qualidade 

da área, já bastante comprometida em função da quantidade veículos que por ali circulam 

diariamente. Em função disto, a ciclovia foi eliminada do projeto. Além da eliminação da 

ciclovia, um restaurante flutuante existente na proposta, também foi suprimido. Em uma 

segunda etapa, seriam construídas duas passarelas, propostas no mesmo Relatório, que 

ligariam a Ladeira do Pepino, de um lado, à encosta do Boulevard América/ estacionamento 

da Fonte Nova do outro, objetivando a ligação das margens do Dique, as quais auxiliariam, 

também, na integração dos bairros adjacentes e serviriam ainda para alimentar o carregamento 

de passageiros para o Transporte de Massa de Salvador (TMS) naquele trecho. O projeto 

ainda não foi realizado até o momento. 
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De acordo com o mesmo relatório, as árvores de porte majestoso foram mantidas no 

projeto para assumir funções outras que não a função de embelezar a área, conforme trecho a 

seguir: 

                                               [....] considerou-se no paisagismo que a vegetação existente em toda a faixa 
marginal do dique é notável e valiosa tanto pelo porte, em especial a paineira 
(Chorisia speciosa) e o figo-italiano ou seringueira (Ficus elastica), é de grande 
relevância na valorização paisagística, da área na redução dos impactos do trânsito 
local e na amenização das visuais das encostas desordenadamente ocupadas, 
devendo estas espécies serem preservadas e reforçadas com a implantação do 
projeto (RELATÒRIO 03, s/p, 1997). 

 
 

Apesar de outras funções da vegetação serem contempladas, conforme explicitado no 

trecho acima, ainda desconsidera-se outros atributos valiosos dessas espécies que poderiam 

ser observadas, tais como; melhoria da qualidade do ar, criação de microclima, divulgação da 

flora nativa, já que a paineira é originária do Brasil. Mesmo assim, é importante salientar que 

de forma tímida, outras funções do verde na cidade estão sendo avaliadas. O porte majestoso 

desses exemplares na paisagem é bastante significativo para os usuários daquele espaço, uma 

vez que a paineira foi eleita como árvore símbolo do Dique, conforme resultados obtidos e 

explicitados no gráfico abaixo (Figura 26). 
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                          Figura 26.                       

                          Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

                          Elaboração: Nilton Santana. 
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            O resultado obtido em relação à árvore escolhida como símbolo do Dique, a paineira 

(Figura 27), reflete a aceitação das espécies arbóreas nativas brasileiras, espécies essas que 

quase sempre são pouco exploradas nos projetos paisagísticos dos espaços livres. Mesmo 

desconhecendo a origem, a preferência recaiu sobre três espécies tipicamente brasileiras, o 

que faz concluir que o cultivo das espécies nativas regionais e ou brasileiras agradam os 

usuários dos espaços urbanos na Cidade do Salvador. 

 

 

 
                                      Figura 27 - As paineiras do Dique. 

                                      Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

 

Ainda de acordo com o mesmo relatório: 

espécies como o pau-brasil (Caesalpinia echinata) e o coqueiro (Cocus nucífera) 
além de outras perfeitamente adaptáveis ao meio ambiente local, foram distribuídas 
por toda a área circundante, formando conjuntamente com os canteiros projetados  
e a forração dos taludes em grama “esmeralda”, um verdadeiro pano de fundo onde 
sobressaem as árvores de porte hoje existentes (PROJETO DE RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS DE LAZER – DIQUE DO TORORÓ E SEU 
ENTORNO. RELATÓRIO 3, 1997) 
 

As espécies referidas acima, hoje, fazem parte da nova paisagem do Dique, no caso do 

pau-brasil em número bem menor do que o proposto na tabela 01 (anexo 01), o que faz 

pensar que estas espécies não foram plantadas na quantidade estabelecida, ou estes 

exemplares não sobreviveram, o que denota certa falta de cuidado no desenvolvimento 

inicial, ou na restituição destas espécies. Quando alguns responsáveis pelo gerenciamento das 

áreas verdes da cidade foram questionados sobre o número reduzido do pau-brasil na cidade, 

já que uma parte considerável da população não consegue identificar a espécie, comprovado 

pelo gráfico (Figura 28), uma das justificativas apresentadas foi o crescimento lento, entre 
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outras já citadas  no capítulo 04. Tais justificativas parecem inconsistentes, pois sabedores 

das limitações do crescimento da árvore na cidade, nada é realizado no sentido de mitigar os 

conflitos vividos por esta espécie.  

 

 

Você saberia identificar uma árvore de Pau-Brasil ?

18%

82%

Sim

Não

 
                                   Figura 28. 

                                   Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

                                   Elaboração: Nilton Santana 

 

O que se vê na paisagem do Dique, atualmente, são exemplares de pau-brasil 

crescendo sem nenhum cuidado; os troncos por falta de tutores estão a se desenvolver 

tortuosamente (Figura 29). Além disso, nenhuma placa de identificação existe para que os 

freqüentadores da área possam reconhecer a árvore com valor histórico inestimável. 

 

 
                                         Figura 29 - Pau-brasil plantado no Parque do Dique do Tororó. 

                                         Fonte: Estenio E. Ribeiro de Oliveira, pesquisa de campo,  

                                         julho de 2007. 
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Muitos dos questionários foram respondidos, intencionalmente, a uma curta distância 

de dois exemplares desta espécie, entretanto, poucas pessoas foram capazes de apontá-la 

como o pau-brasil. Apesar de não conseguir identificar esta espécie arbórea, quando 

perguntados se conhecem alguma espécie nativa brasileira, a mais citada é o pau-brasil 

(Figura 30), o que permite a conclusão de que o que falta é a difusão de tais elementos 

vegetais que contam a história da pátria nos diversos espaços da cidade. 
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                                        Figura 30.                                  
                                        Fonte: Pesquisa de campo, julho de 2006. 
                                        Elaboração: Nilton Santana. 
 

 

           Na última intervenção, além da mudança na configuração espacial, pois o traçado em 

alguns pontos foi modificado houve também a eliminação de algumas espécies botânicas, que 

cederam espaço para os novos elementos implantados, o que não comprometeu a ambiência 

da área. Em contrapartida, com o novo desenho proposto, surgem outros locais, onde ocorreu 

o acréscimo de vegetação ornamental. O espaço passa a abrigar novos equipamentos 

relacionados com as demandas da vida moderna. Surgem restaurantes, pois o hábito de sair 

para fazer refeições fora, hoje é muito mais freqüente do que em tempos passados. Se essas 

formas foram pensadas para atender aos usuários do Parque, parece que o objetivo não foi 

alcançado, pois, os resultados dos questionários aplicados aos freqüentadores do lugar 

apontam que a grande maioria não os utiliza, em função dos preços proibitivos praticados 

nesses estabelecimentos. Os restaurantes são procurados pela população constituída, na sua 

maioria, por representantes da classe média e classe média alta da cidade e por turistas. 

Inegavelmente, o espaço passou a assumir um novo sentido para os citadinos. Hoje, é 
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observado um número maior de freqüentadores da área, que apresentam nível de satisfação 

bastante positivo, como aponta o gráfico abaixo (Figura 31):  
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                                     Figura 31.                                       

                                            Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo julho de 2006. 

                                            Elaboração: Nilton Santana 

 

 

A maioria desses freqüentadores pertence ao bairro de Brotas (Figura 32) e suas 

subdivisões: Matatu, Vila Laura, Engenho Velho e Acupe. A presença de moradores de outros 

locais também é significativa, a exemplo dos bairros do Cabula, Federação, Pernambués, etc. 
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                                Figura 32.                          

                                Fonte - Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo, julho de 2006. 

                                Elaboração: Nilton Santana 
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Esses freqüentadores, a maioria, possui o nível de escolaridade médio e renda entre 

um a três salários mínimos (Figuras 33 e 34), mas é grande o número de usuários com nível 

superior. Esse nível de escolaridade parece influenciar na manutenção do espaço, já que o 

mesmo mantém se há praticamente uma década com níveis satisfatórios de conservação.  
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                                     Figura 33.                                                                      
                                     Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo julho/ 2006 

                                                                   Elaboração: Nilton Santana. 
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                                      Figura 34.                            
                                      Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo julho de2006. 
                                      Elaboração: Nilton Santana.  
 

 

Quando se pensa na relação estabelecida entre a sociedade e a natureza, pode-se 

afirmar que as implicações dessa relação geraram perdas consideráveis no patrimônio 

botânico do Dique do Tororó. A despeito dos danos, a vegetação assumiu outras funções além 

da função relacionada com a estética; no último projeto de requalificação, a vegetação assume 
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a função de elemento de camuflagem do que é considerado feio do lado do Engenho Velho de 

Brotas, visão essa que, possivelmente, não agradaria o maior alvo desse último projeto – o 

turista. Tal papel lhe foi atribuído pelos produtores do espaço e alguns freqüentadores da área.  

A redução da vegetação na área atingiu em cheio os adeptos do Candomblé, pois algumas 

plantas consideradas sagradas ali existentes já não existem mais. Nesse momento, inclusive, 

para os rituais do Candomblé dificilmente serão encontradas essas plantas no espaço urbano 

de Salvador. Hoje, na maioria das vezes, para a realização de práticas religiosas os adeptos 

dessa religião vão buscar as plantas fora da área metropolitana de Salvador, de acordo com o 

contato pessoal com  assessor técnico da SPJ. 

        Para Sauer (1999), as culturas devem ser julgadas pela aptidão para gerenciar com 

sabedoria o ambiente; no caso do Dique, no tocante à vegetação, a cultura da destruição foi 

preponderante. Os freqüentadores do Parque, em sua grande maioria, relacionam sua 

permanência no local aos elementos naturais ali existentes. As plantas e o espelho d’ água são 

citados por eles, independentemente da classe social e do grau de instrução como os grandes 

atrativos do lugar. Assim, a falta de aptidão a que se refere Sauer, teria comprometido os 

recursos cênicos daquele espaço, de importância tão peculiar para o habitante da urbe 

soteropolitana, que reconhece a importância da vegetação para os espaços públicos (Figura 

35). E convém, chamar à atenção, para esse reconhecimento que não se encerra na função do 

embelezamento, vai mais além, citam outros papéis assumidos por esses elementos no espaço 

urbano, conforme Figura 36.   
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                                 Figura 35.                                     
                                 Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo julho/2006. 
                                 Elaboração: Nilton Santana. 
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Funções da vegetação na cidade
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                                      Figura 36.                              
                                  Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo julho/2006. 
                                  Elaboração: Nilton Santana. 

 

 

O Parque, hoje, é um modelo imposto pela cultura dominante (a do poder). Em relação 

as últimas interferências, alguns moradores se ressentiram de não ter sido ouvidos, ou até 

mesmo participado da execução do projeto (plantio das espécies botânicas). Apesar da queixa 

de alguns moradores entrevistados, a imprensa divulgou que várias entidades foram ouvidas, 

inclusive a Associação de Moradores do Dique, bem como grupos ambientalistas que atuam 

no local. Com ou sem participação da comunidade, o que se observa na elaboração desses 

projetos é a expressão da cultura dominante. Ela se faz presente através da linha projetual dos 

espaços, do uso de materiais, da seleção de obras de arte que irão compor o espaço, bem como 

através de elementos imateriais que, também, atuarão na conduta dos usuários do lugar. 

Muitos destes usuários, principalmente, aqueles que iam realizar os preceitos 

religiosos na área, deixaram de fazê-lo, segundo o barqueiro entrevistado. De acordo com 

suas palavras, muitos se sentiam envergonhados, o que se acentuou com a redução da 

vegetação ao longo dos anos, contribuindo para que as cerimônias dos cultos afros se 

tornassem bastante  visíveis, o que compromete o caráter reservado com que elas se 

apresentavam anteriormente. Além da vergonha de colocar as oferendas aos olhos dos 

freqüentadores e visitantes, outro problema vem agravar a entrega das oferendas – o medo de 

assaltos.  

Apesar das plantas sagradas não fazerem mais parte do lugar, o espelho d’água 

continua exercendo a função de local para entrega de oferendas, pelos adeptos do Candomblé. 

Ali, outros devotos realizam também a festa para presentear Oxum (Iemanjá) a cada 1º de 

janeiro. No momento a festa não tem acontecido, pois a organizadora do evento, Sra. Elisa 

Miranda morreu há três anos e, nesse período, a oferenda foi suspensa por dois anos, 
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respeitando-se os preceitos seguidos pelos organizadores. A Sra. Elisa concedeu a seguinte 

entrevista ao Jornal da Bahia: 

Minha casa não é de candomblé, mas todos nós temos fé em Iemanjá. A festa era 

realizada por um velhinho que morava por aqui, para animar o bairro, onde não 

existia festa. Quando ele morreu, meu marido tomou a frente. No início era um 

presente simples, mas com o passar dos anos foi crescendo e, no ano passado, 

foram dois balaios e duas talhas que desceram no lago, em homenagem a Iemanjá 

UMA, 1978, s/p). 

 

O prazo para o recomeço das oferendas ocorre agora no final deste ano de 2007, e a 

entrega dos presentes tende a voltar ser realizada, conforme entrevista concedida, em 

01/04/2007, pelas duas filhas do Sr. Joaquim, organizador do evento durante 54 anos. As duas 

entrevistadas afirmam que houve uma consulta espiritual a Oxum, que revelara que o ritual do 

presente não pode deixar de acontecer; pode ocorrer, sim, uma redução no volume do 

presente, uma vez que havia se transformado num grande festejo popular. Hoje, segundo as 

mesmas, o grande problema para a realização da oferenda é o custo dos presentes. Já tentaram 

patrocínio de órgãos públicos em outros momentos, mas nada conseguiram. Outra tentativa 

para a realização da festa seria contar com a participação de alguns políticos, mas também não 

foi possível, pois estes queriam transformá-lo num grande palanque eleitoral, o que não foi 

aceito pelos organizadores, pois desvirtuaria o sentido inicial. É o sagrado perdendo lugar no 

Dique. 

Se for levada em consideração a Mata Atlântica outrora existente na área do Parque 

observa-se que as perdas para a cidade, os habitantes e visitantes foram bastante 

significativas, em todos os aspectos; seja na ordem estética, seja na ordem ambiental. 

Representam-se na paisagem processos de interação entre a sociedade e a natureza de forma 

bastante danosa do ponto de vista ambiental. Quando a cultura se interpôs entre a natureza e o 

Dique, o que sobrou foi uma área ambientalmente comprometida, seja pela qualidade da água 

do espelho d’água, seja pela vegetação quase que exclusivamente ornamental e exótica que 

hoje existe lá.  

Na história do Dique a vegetação pouco ou quase nada influenciou nas alterações 

sofridas no seu espaço. Nenhuma modificação deixou de acontecer para se preservar o 

potencial biológico ou ecológico das espécies botânicas ali outrora existentes. O que se nota 

no espaço de tempo pesquisado é que, em nenhuma proposta pensada e ou executada no local, 

explorou-se as potencialidades da vegetação. Os resultados desta pesquisa apontam para uma 

lógica de inserção do verde na cidade, que não difere muito daquela aplicada no início do 
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século 20, por exemplo – a vegetação como elemento de função estética. E é essa função que 

continua, mesmo em momentos de conflitos ambientais urbanos intensos, a nortear os 

projetos paisagísticos da atualidade.  

A vegetação do Dique foi a todo  momento sendo alterada e/ou suprimida, mas não 

deixou de marcar a cena com sua presença, ora nas margens, ora nas  encostas, e por muito 

tempo presente também sobre a lâmina d’água. A sua qualidade e quantidade foram bastante 

modificadas, mas nem assim ele ficou menos bonito. Segue o seu destino, agora talvez mais 

protegido, pela presença dos símbolos enfeitando a sua paisagem – os Orixás.  O Dique agora 

tem “fome” de preservação, pois não é só ele que pode vir a pedir socorro, e sim toda a 

Cidade, caso o homem não mude culturalmente sua relação com os elementos naturais 

presentes no ambiente. E que Ossain (Figura 37) proteja os remanescentes da vegetação 

nativa ainda existentes na Cidade, pois em relação ao Dique não houve tempo.... 

 

 

 

                             Figura 37 – Ossain - Deus da vegetação.                         
                             Fonte: Estenio E. R. de Oliveira, pesquisa de campo julho/2006. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O meio ambiente urbano, entendendo-se como o meio formado pelos elementos 

naturais, interagindo diretamente com os fatores sociais e econômicos, é o meio onde a ação 

antrópica vai promover seu maior impacto na natureza, alterando de forma substancial a 

paisagem. As mudanças na estrutura social, que nos últimos anos têm ocorrido num ritmo 

muito intenso, fizeram com que o uso dos recursos naturais fossem intensivamente utilizados, 

o que só tendeu a comprometer a qualidade de vida nas cidades modernas. Essa intensificação 

antrópica na constituição do meio urbano se deu, principalmente, depois da rápida 

industrialização que surgiu no Brasil a partir do pós-guerra e a urbanização acelerada que se 

seguiu a partir daí. 

A substituição da vegetação pelas edificações é um processo contínuo na cidade 

contemporânea, onde o crescimento, em grande parte desordenado e ou sem planejamento, vai 

favorecer o surgimento de uma cidade conflituosa, ambientalmente desfavorável à qualidade 

de vida de seus habitantes. A cidade do século XXI, principalmente os grandes centros, 

cresceram de forma espantosa, o que fez com que os problemas ambientais também 

crescessem no mesmo ritmo. Atualmente, 78% da população nacional estão morando em 

núcleos urbanos. Na segunda metade do século 20, as cidades brasileiras, em especial as 

metrópoles, ganharam cerca de 120 milhões de novos habitantes. Esse crescimento acelerado, 

infelizmente, não foi acompanhado do surgimento de infra-estrutura urbana necessária para 

atender a demanda crescente dos novos habitantes que continuamente se dirigem aos grandes 

centros. Esse fenômeno, experimentado pela primeira vez no país, gerou um conflito entre 

desenvolvimento e conservação do meio ambiente com sérias conseqüências para os 

habitantes da cidade.   

Diante dessa problemática, a preocupação com o paisagismo e com as áreas verdes 

deveria ser prioritária, tendo em vista os benefícios proporcionados pela vegetação para a 

população, que vão refletir em todos os aspectos da vida do citadino. Nesse contexto, foi 

percebida a necessidade premente do verde na cidade, tanto em parques e praças, ruas e 

avenidas como em áreas particulares, cuja preservação e manutenção ganharam destaque no 

âmbito mundial.  Essa necessidade precisa ser melhor contemplada, pois apesar das 

conquistas conseguidas através das políticas públicas vigentes, que têm tratado o verde urbano 

com mais critério, ainda é sentido um certo descuido com a vegetação no âmbito urbano pelos 

vários segmentos sociais           
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Essa falta de cuidado é sentida, sobretudo, no momento da seleção das espécies que 

irão compor a paisagem urbana. Nos últimos tempos, a seleção de espécies nativas nos 

projetos paisagísticos tem sido freqüente, o que nem sempre significa resultados satisfatórios. 

O uso da vegetação na cidade, principalmente para a introdução de espécies nativas regionais, 

requer pesquisas, critérios, pois o uso puro e simples dessas espécies para atender uma 

demanda atual, pode resultar em situações, às vezes, não previsíveis. A falta de estudo do 

comportamento dessas espécies na cidade pode resultar em prejuízos para a municipalidade. 

Fomentar tais estudos é uma iniciativa valiosa para a adequação dessas espécies nos espaços 

públicos. Se cada região assumisse tais pesquisas (em alguns estados esta prática já vem 

acontecendo, não no ritmo esperado) as identidades regionais estariam salvaguardadas para os 

visitantes e para as gerações futuras. Nesse caso, as cidades passariam a apresentar paisagens 

próprias, individualizadas, marcadas pelas plantas locais, o que as diferenciariam das outras 

espalhadas pelo país, pelo mundo. Esta heterogeneidade só traria vantagens para todos, 

inclusive garantindo o equilíbrio de outras formas de vida dentro do ecossistema urbano, 

como exemplo, a avifauna, expulsa das cidades em função da artificialização dessas áreas. 

É importante frisar que essas medidas não devem excluir a vegetação exótica do 

espaço público da atualidade; as plantas exóticas são bem vindas, mas desde que não sejam as 

espécies predominantes em uma região ou estado como tem acontecido até o momento. O uso 

freqüente de espécies exóticas nos espaços urbanos é tão comum que as cidades brasileiras 

são mais associadas à vegetação introduzida do que a nativa. A hegemonia das amendoeiras e 

dos flamboyants que permaneceram por muito tempo na cena urbana das cidades da Bahia é 

um bom exemplo. Apenas 20% das espécies cultivadas são nativas, segundo apontam 

algumas pesquisas. Embora o número de espécies originárias do Brasil, nos últimos tempos, 

tenha aumentado, as espécies exóticas ainda dominam a cena na maioria das cidades 

brasileiras. O uso abusivo das espécies de origem estrangeira nos espaços urbanos nacionais, 

vai gerar o desconhecimento das espécies locais pela população. Hoje, é muito mais fácil 

encontrar pessoas que identificam uma amendoeira a um pau-brasil.   

São muitas as funções exercidas pela vegetação no meio urbano; ela desempenha 

papéis ligados a aspectos sociais, culturais, plásticos, econômicos, e, sobretudo ecológicos, 

todos eles interferindo fortemente nas condições de conforto ambiental. As plantas 

introduzidas em cidades brasileiras são utilizadas com finalidade meramente ornamental, 

priorizando apenas os aspectos estéticos ignorando-se assim, o cabedal de benefícios trazidos 

por esses seres vivos para o ambiente urbano. Mesmo sabendo que as plantas por si só não 

resolvem os problemas de ordem ambiental enfrentados pela urbe moderna, não se pode mais 
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negligenciar suas outras funções, no sentido de mitigar os efeitos da ação do homem no 

ambiente urbano.  

As cidades brasileiras geralmente são pouco arborizadas, estando inclusive, bem 

abaixo dos padrões internacionais, como apontam alguns estudiosos. Se o número de árvores 

na cidade brasileira está abaixo do esperado, o que dizer da sanidade desses exemplares cuja 

grande maioria enfrenta sérios problemas fitossanitários, agravados por uma manutenção 

geralmente ineficiente. Essa problemática somada às questões ambientais globais só vêm 

fazer da cidade um ecossistema cada dia mais difícil de ser manejado. 

Que a vegetação vem assumindo um novo papel na cidade, ainda que de forma tímida, 

é fato. Muitas ações através do mundo têm se concretizado no sentido de conservar esses 

elementos, principalmente pelo seu papel mitigador da problemática  ambiental. Em nome da 

qualidade de vida, veículos automotivos e redes elétricas aéreas têm sido eliminados dos 

centros de várias cidades do mundo, em favor da expansão das áreas verdes. A implantação e 

conservação dos espaços livres urbanos são saídas efetivamente concretas para a atenuação 

dos efeitos provocados no meio urbano em função de seu adensamento. Portanto, lidar com a 

vegetação no espaço público, nos dias atuais, é uma tarefa cada vez mais especializada e 

multidisciplinar. Reunir conhecimentos de áreas distintas, através de seus profissionais, 

tornou-se primordial na gestão dos espaços livres.    

A população, de modo geral, entende os muitos benefícios que a vegetação urbana 

promove para a melhoria da qualidade de vida. Em função disso e de tantas outras benesses 

promovidas por esses seres no ambiente urbano, é que não se justifica mais tratá-los da 

mesma forma com que foram tratados até agora pela municipalidade e por uma parte de seus 

habitantes, na história das cidades brasileiras. O que se pode e deve fazer é conciliar a 

vegetação com a dinâmica da urbe moderna pois, investir na qualidade e manutenção das 

mesmas no espaço é permitir sua conciliação com os elementos de seu entorno. É favorecer a 

expressão de sua potencialidade ecológica e biológica que lhes são facultativas. 

Fora das vias públicas, como praças, logradouros e parques, todas as espécies 

arbóreas, virtualmente, podem ser incluídas, respeitando-se apenas a adaptação climática. O 

que se percebe hoje, em grande parte dos terrenos destinados a áreas verdes é o uso de pouca 

vegetação de médio e grande porte. Nessas condições, a prática da arborização deve ser uma 

constante, pois essas espécies podem, juntamente, com as plantas de pequeno porte já 

existentes (geralmente gramíneas), desempenhar papel essencial no meio ambiente urbano.            

A problemática que atinge atualmente os espaços livres da cidade, principalmente, o 

vandalismo e a violência, requer muito empenho dos governantes no sentido de mantê-los em 
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bom estado de conservação para o uso cada vez mais intenso dos moradores. Inicialmente, o 

cuidado com a vegetação nesses espaços deve acontecer antes mesmo de sua implantação; a 

seleção do que vai ser plantado tem que ser criteriosa, pois tais espécies vão se desenvolver 

num ambiente bastante inóspito.  O sucesso e garantia para uma boa conservação dos espaços 

livres, requerem um bom programa, no qual a vegetação possa assumir por completo todas as 

funções importantes para a melhoria da ambiência urbana, o que pressupõe vontade política, 

eficiência técnica, mão-de-obra qualificada, educação ambiental da população, processo 

participativo da comunidade local, diagnóstico da situação, planejamento (englobando plano 

diretor, projeto técnico e execução), manejo técnico da arborização e, principalmente, uma 

política de continuidade (sustentada por normas, códigos, leis ambientais e por 

replanejamentos futuros necessários). 

O ambiente urbano é bastante complexo e esta complexidade é crescente dia após dia, 

em função do surgimento das novas tecnologias e da decorrente adição de equipamentos no 

meio físico. Como não são impostos limites ao desenvolvimento, fica para o poder público a 

tarefa de conciliar os diversos serviços urbanos. A vegetação, principalmente a arborização 

nas cidades, é um serviço altamente necessário, tais como a distribuição de energia elétrica, 

telefonia, abastecimento de água, sistema de esgoto, coleta de lixo, etc. Portanto, é de grande 

importância para a cidade que os órgãos públicos busquem esta conciliação da melhor forma 

possível, para que possa oferecer um serviço eficiente no que concerne à qualidade da 

vegetação na cidade. O Plano Diretor de áreas verdes e arborização já é uma grande conquista 

na mudança de atitude dos poderes públicos, pela possibilidade de garantir, o manejo 

sustentável da vegetação urbana.  

A análise do uso da vegetação no Parque do Dique do Tororó evidenciou claramente 

as reflexões até aqui explicitadas, na medida em que o adensamento populacional comum nos 

grandes centros urbanos, fez com que, ao longo dos anos, sua vegetação inicial fosse 

gradativamente desaparecendo. Assim, todos os representantes da vegetação nativa foram 

substituídos, não restando nenhum elemento vegetal que pudesse ser considerado, pelo menos 

como remanescente do ecossistema inicial – a mata litorânea – a não ser a introdução de 

algumas espécies arbóreas, como os ipês. A presença dessas espécies nativas não faz do 

Dique um lugar diferente, pois estas podem ser encontradas na maioria das cidades brasileiras, 

o que provoca a homogeneização dos espaços públicos, situação muito comum atualmente nas 

cidades. Essa horizontalidade dos espaços públicos só faz aumentar as perdas para o 

ambiente, consequentemente, para a população urbana, pois o funcionamento dos 

ecossistemas segue o ritmo dos fatores físicos de cada região. Uma planta que por ventura 
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entre na “moda” em determinado local, pode não dar a resposta esperada em outro. Deixa, 

inclusive, de manifestar, às vezes, o vigor das características que a fizera significativa dentro 

dos projetos paisagísticos no local onde foi inicialmente lançada, pois se encontra com seus 

processos fisiológicos alterados pelas condições ambientais. O que se pode e o que se deve 

fazer em cada região é explorar o potencial botânico com o uso freqüente de sua flora; é 

“vender” o que de mais belo se possui em cada canto do Brasil – sua tropicalidade – condição 

essa, marcada, sobretudo, pela vegetação. A situação da vegetação na Cidade do Salvador não 

foge a esta regra: é diminuta a freqüência de espécies nativas regionais no espaço público.  

Embora, no último projeto de revitalização da área do Parque, outras funções da 

vegetação tenham sido consideradas, a função ornamental perpassa por todos os projetos 

pensados e/ou implantados na área do Dique, como a única função a ser contemplada.  

O Dique hoje, parece atender à lógica da visibilidade, da monumentalidade, da 

transparência. Lógica esta utilizada na implantação dos novos parques públicos urbanos ao 

redor do mundo; o parque visto como uma obra de arte, cuja vegetação não o estrutura. Em 

um país, de clima tropical, não parece um caminho a ser seguido na elaboração dos espaços 

públicos urbanos, pelo menos na região Nordeste. No momento em que as cidades crescem de 

forma desordenada, o que consequentemente, vem aumentar os problemas ambientais, a 

aplicação desta lógica não parece a saída para o surgimento de uma cidade ecologicamente 

equilibrada. O que precisa ser feito é dar expressividade à vegetação dentro dos projetos de 

concepção dos espaços públicos, é respeitar e tomar consciência da importância do verde 

dentro da cidade, principalmente na urbe contemporânea.  

O ser humano é parte integrante da natureza, e, portanto, não é capaz de criá-la, pode 

apenas transformá-la e alterá-la. Essa transformação deve ser muito criteriosa, principalmente 

em se tratando do ecossistema urbano. E foi por falta de critérios que o Dique perdeu muito 

do seu potencial natural ao longo do processo histórico. Como vítimas principais das 

alterações impostas pelos produtores do espaço urbano, ocupam lugar proeminente o seu 

espelho d’água e a vegetação. Esses elementos apesar de considerados ainda os grandes 

atrativos do lugar, continuam sendo negligenciados, não só pelos responsáveis pelo 

gerenciamento do local, cuja manutenção traz indícios de declínio mas, também, por usuários 

e passantes que insitem em praticar atos de vandalismo. Esses atos são intensificados, 

principalmente, em momentos das realizações dos jogos de football que ocorrem no Estádio 

Otávio Mangabeira, localizado na área, bem como no retorno dos participantes das famosas 

“terças da bênção”, festividade que acontece nesse dia da semana, no bairro histórico da 

cidade – o Pelourinho.  
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Em função dos problemas relacionados com o uso indisciplinado da população nos 

espaços livres, a educação ambiental é uma arma poderosíssima, que pode ser utilizada na 

conservação das áreas verdes de cidades como Salvador. Deve-se investir na educação da 

população para utilizar esses espaços, o que é feito, quando feito, de forma muito restrita; 

depois da inauguração parece que o trabalho de conscientização arrefece. É necessário um 

trabalho conjunto dos gestores com as escolas e com a comunidade no sentido de ir mais 

longe do que apenas demonstrar os conhecimentos relacionados com o funcionamento 

equilibrado da natureza. Há que se explicitar os interesses em jogo dos diversos grupos sociais 

na questão ambiental. A Educação Ambiental deve capacitar ao pleno exercício de cidadania, 

através da formação de uma base conceitual abrangente, técnica e culturalmente capaz de 

permitir a superação dos obstáculos à utilização sustentada do meio. O verdadeiro objetivo do 

desenvolvimento é melhorar a qualidade de vida das pessoas; direcionar a educação para esse 

objetivo é garantir a integridade dos elementos vegetais na cidade. 

Em nome da estética, dos modismos, que reduz o uso da vegetação nos espaços 

públicos contemporâneos, transformando essas áreas em obras de arte, a cidade e os 

habitantes só têm a perder, pois sabe-se que áreas com muitas árvores e localizadas próximas 

aos grandes espelhos d’água, como é o caso do Dique do Tororó, tendem a apresentar 

temperaturas mais amenas, níveis de poluição mais baixos, o que pode melhorar a qualidade 

ambiental desses espaços. A contemplação dessa situação favoreceria e muito a área em 

estudo, em função da poluição ambiental provocada pelo fluxo intenso de veículos.  

Além da obra de arte, os espaços públicos poderiam ser grandes fontes de 

conhecimento, seja para os habitantes seja para o turista. Não se pode mais perder a 

oportunidade de aprender com a natureza, que repassa seus ensinamentos sem nenhum custo. 

Esta mudança de postura, em tempos de aquecimento global é fundamental, não é mais 

possível a continuidade deste modelo de vida imposto pela própria sociedade. É chegada a 

hora de se aplicar todos os conhecimentos sobre o elemento vegetal para os espaços urbanos, 

caso contrário corre-se grande risco de ver o ecossistema urbano na lista dos espaços 

impróprios para a sobrevivência da espécie humana, pelo menos nos grandes centros.  

 

 

     .  
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APÊNDICE A – Modelo da entrevista 

 

 

1 – Há quanto tempo você vive neste local? 

 

2 - O que o Dique significa para você? 

 

2 – Você se lembra de alguma mudança sofrida pelo Dique? Qual? 

 

3 – Dos projetos urbanísticos implantados no Dique, o qual você achou mais importante? 

 

4 - Se você pudesse reformar o Dique que intervenções você faria? 

 

5- O que chamou à sua atenção neste último projeto? 

 

6 - Se fosse eleger uma planta para representar o Dique qual você elegeria? 

 

7 - Você acha que as plantas utilizadas no Dique, além da beleza e do efeito psicológico, 

trazem outras vantagens para o espaço? 

 

8 - Em caso afirmativo, quais? 

 

9 - Você se lembra de alguma planta que existia no Dique que hoje não existe mais? 

 

10 – O que você acha da manutenção da área? 

 

11 – Para você, qual o maior problema, hoje, enfrentado pelo Dique? 

 

12 – De que forma você costuma usar o Dique? Por que o escolheu? 

 

13 - Você conhece as plantas do Dique? 

  

14 – Você seria capaz de identificar alguma? 
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15 – Quantas vezes você se desloca até o espaço? 

 

16 – Que plantas você gostaria de ver plantadas no Dique? 

 

17 - Você acha que o serviço público dispensa um tratamento adequado ao espaço? 

 

18 – Você acha que morando próximo desta área você tem qualidade de vida diferente do que 

quem mora em outras áreas da cidade, por exemplo? 
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APÊNDICE B – Modelo do questionário  

 

 

Questionário para os usuários do Dique 

Data da entrevista_____________________________ 

 

1 –Dados pessoais 

Sexo   (  )M       (  )F  

Idade: (  ) Menos de 20 anos  (  ) De 21 a 40 anos    (  ) de 41 a 60 anos  (  ) Acima de 60 anos 

Profissão__________________________________________________________ 

Nível de escolaridade 

(  ) Analfabeto  (  ) Fundamental incompleto   (  ) Fundamental completo 

(  ) Ensino Médio incompleto  (  ) Ensino Médio completo  (  ) Superior  (  ) Superior 

incompleto   (  ) Pós-graduado 

Nível de renda   

(   ) Menos de um salário mínimo            (   ) De 1 a 3 salários mínimos 

(   ) De 4 a 5 salários mínimos                 (   ) De 6 a 10 salários mínimos 

(   ) Acima de 10 salários mínimos 

2 - Qual seu bairro de origem? 

__________________________________________________________________ 

3 - O que o traz ao Dique? 

(     ) trabalho                (    ) práticas desportivas           (    ) contemplação 

(     ) lazer                     (    ) contato com elementos naturais 

4 – Qual o seu nível de satisfação com o espaço? 

(  ) Insatisfeito    (  ) Pouco satisfeito     (  ) Razoavelmente satisfeito    (   ) Satisfeito (  ) 

Muito satisfeito 

5- De quanto em quanto tempo você vem ao Dique? 

______________________________________________________________________ 

6 – O que você achou mais importante neste último projeto de requalificação? 

______________________________________________________________________ 

7 – O que você acha que ainda poderia ser mudado no Dique? 

______________________________________________________________________ 

8 – O que você acha da vegetação existente? 
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(    ) importante para a área         (    ) importante para os seus usuários 

(    ) importante para a cidade      (    ) sem importância 

9 – Se você fosse eleger uma árvore símbolo do Dique qual você elegeria? 

______________________________________________________________________ 

10 – Você conhece alguma árvore nativa brasileira? Qual? 

______________________________________________________________________ 

11 – Você saberia identificar um Pau Brasil? 

______________________________________________________________________ 

12 – O que você acha da redução do número de plantas no Dique? 

(     ) bom                   (    ) ruim             (    ) péssima     (    )indiferente 

13 – Que vantagens você acha que o Dique proporciona aos seus usuários? 

(    ) a prática  do lazer       (    ) contato com as plantas    (    ) contato com o espelho d’água                                

(    ) contemplação              (    )outras  

14 – O que você acha das estátuas dos orixás? 

(    ) embelezam o lugar    (    ) não deveria existir           

(    ) indiferente                   

15- O que você acha dos restaurantes? 

(    ) importante para os moradores da cidade que usam a área  

(    ) importante para o turista 

16 – Você freqüenta os restaurantes? 

(    ) sim                           (    )não 

17 – Você freqüenta outros parques? Quais e em que periodicidade? 

______________________________________________________________________ 

18 – O que você acha do verde na cidade do Salvador? 

______________________________________________________________________ 

19 – Você saberia identificar a importância da vegetação para as grandes cidades? 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Entrevistas realizadas 
 
 

Barqueiro Sr. Vitor Dórea, em 18/03/2007 

 

Engenheiro Agrônomo Thiago Gomes Teixeira Neto, Assessor Técnico da Secretaria de 

Parques e Jardins da Prefeitura Municipal de Salvador, em 08/01/2007 

 

Gerência de Implantação e Preservação de Áreas Verdes, Artur Portela, em 12/04/2007 

 

Gerente do Parque da Cidade Sr. Mário Mamede, em 2/03/2007 

 

Moradora da área D. Francisca Silva Santos, em 20/03/2007 

 

Moradora da área D. Alice Oliveira Cruz, em 21/03/2007 

 

Moradora da área D. Raílda Braga, em 21/03/2007  

 

Moradora da área D. Angelice Maria Rodrigues da Cruz, em 21/03/2007 

 

Moradora da área D. Zildete Maria Ramos, em 01/04/2007 

 

Moradora da área D. Dulcinéia Pestana Miranda, em 02/04/2007 

 

Moradora da área D. Vera Lúcia Pestana miranda, em 02/04/2007 

 

Professora Lectícia Scardino Scott Faria, em 01/11/2006 

 

Professor e Historiador Cid Teixeira, em 19/03/2007 

 

Sr. Everaldo de Oliveira Ex. Administrador do Parque do Dique do Tororó, atual Diretor do 

Parque do Costa Azul, em 29/05/2007  
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APÊNDICE D – Brasil – população rural 
 
 
__________________________________________________________________ 
Total da População (hab.)                            Participação da População Rural no Total 

   da População (%) 
_______________________________________________________________________________  
1950             38.291.775                                                               63, 8 
1960             38.767.423                                                               54,6 
1970             41.054.053                                                               44,1 
1980             38.509.893                                                               32,4 
1991             35.213.268                                                               24,5 
1996             33.879.211                                                               22,0 
__________________________________________________________________ 
Fonte: IBGE (Vários censos demográficos) 
Elaboração: Estenio E. R. de Oliveira. 
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No NOME CIENTIFICO      NOME POPULAR       QUANTIDADE 

1 Syagrus coronata Licuri                 22 

2 Pétrea  volubilis Viuvinha                 34 

3 Clerodendron splendens  clerodendro                 19 

4 Euforbia cotinifolia caracasana                  5 

5 Erythrina verna Mulungu                 10 

6 Bauhinia galpinii unha de vaca                 20 

7 Caesalpinia pulcherrrima flamboyant de jardim                  14 

8 Senna bicapsularis canudo de pito                   9 

9 Heliconia psittacorum Paquivira                  12 

10 Allamanda cathártica dedal de ouro                  37 

11 Calliandra twedii esponjinha                  10 

12 Brunfelsia uniflora Manacá                  13 

13 Plumeria alba jasmim manga                   9 

14 Agave angustifólia Agave                  39 

15 Agave americana Agave                  24 

16 Erythrina speciosa Corticeira                  43 

17 Bauhinia blakeana unha de vaca                   8 

18 Megaaskepasma erythrochlamys -                   5 

19 Philodendron bipinnatifidum cipó de imbé                   7 

20 Philodendron speciosum cipó de imbé                   4 

21 Sanchezia nobilis folha da independência                   6 

22 Senna alata -                   7 

23 Turnera ulmifolia Turnera                  14 

24 Plumeria rubra jasmim manga                  33 

25 Acrocomia aculeata Macaíba                  27 

26 Nerium oleander espirradeira                   6 

27 Caesalpinia echinata pau brasil                  45 

28 Cocos nucifera Coqueiro                  25 

29 Malvaviscus arboreus balãozinho                  17 

30 Bougainvillea spectabilis bungavilea                  14 

31 Chorisia speciosa Paineira                    8 

32 Grama “esmeralda”   

 


