
VALE ENCANTADO, EM PATAMARES, SALVADOR 

ESTE RICO REMANESCENTE DE MATA ATLÂNTICA EM PLENA CAPITAL BAIANA GANHOU 

O ENTUSIASMO DE UM COLETIVO, O SOS VALE ENCANTADO, FORMADO POR CERCA 

DE 50 VOLUNTÁRIOS QUE ORGANIZA TRILHAS PARA SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO, É 

APOIADO PELA ONG IMATERRA, TEM CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES IMPORTANTES, 

INCLUINDO CIENTÍFICAS, E PROPÕE PARA O MUNICÍPIO UM INÉDITO REFÚGIO DE 

VIDA SILVESTRE, UMA CATEGORIA IMPORTANTE DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. 

 

Ariramba-de-cauda-ruiva / foto de Flavio Moraes. As aves podem ser apreciadas nas oficinas de 

Observação de Aves com ornitólogos parceiros. São 150 espécies de aves já identificadas. 

Salvador preservou menos de 5% de sua cobertura florestal original (dados da SOS 

Mata Atlântica & INPE, 2017), e continua com grande déficit de Mata Atlântica 

protegida, em um contraste preocupante quando comparada, por exemplo, com São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras capitais.  

No entanto, temos a oportunidade de restaurar a nossa história: os atuais 
remanescentes de Mata Atlântica de Salvador resistem com uma rica biodiversidade e 
atuam como ativos socioambientais, econômicos e contribuem para a nossa qualidade 
de vida em diversos aspectos como lazer, turismo, regulação da temperatura, filtragem 
do ar, beleza cênica, absorção e purificação da água da chuva, e a prevenção a 
alagamentos. Estes benefícios conhecidos como serviços ecossistêmicos são 
proporcionados gratuitamente pela natureza e são fundamentais para preparar a 
cidade para as mudanças climáticas. Nesta direção, Salvador foi selecionada para 
receber recursos da Fundação Rockefeller no programa “100 Cidades Resilientes” por 
estar classificada entre as cidades no mundo sensíveis aos impactos das mudanças 



climáticas. A Prefeitura Municipal criou a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e 
Inovação (SECIS) que desenhou, entre outros planos, o “Salvador Capital da Mata 
Atlântica”. Mas é preciso, com diálogo e parcerias técnicas, colocar as ideias em 
prática, e priorizar ações contundentes e viáveis, garantindo, como ponto de partida, a 
conservação e o estabelecimento de conectividade entre os poucos mas importantes 
remanescentes de Mata Atlântica existentes na cidade. 
 

 

Tamanduá-mirim no Vale Encantado / foto de Nay Borges registrado durante evento aberto para a 

sociedade 

Estudos do Ministério do Meio Ambiente de 20071 qualificam o Vale Encantado 
como área de “Alta Importância Biológica” e com “Prioridade de Ação 
Extremamente Alta”. Não é à toa: estudos técnicos2 coordenados pelo IMATERRA 
e o Coletivo SOS Vale Encantado apontam até o momento o registro de mais de 260 
espécies de animais silvestres – somente de mamíferos são 40 espécies, a avifauna 
já possui 150 espécies listadas - e quase 200 espécies da flora, com uma diversidade 
de paisagens que vão da Floresta Ombrófila, característica da Mata Atlântica, a 
ecossistemas de restinga, lagoas e rio. O Vale Encantado é habitat de espécies 
raras, endêmicas3, espécies bandeiras como o Tamanduá-mirim e ameaçadas de 
extinção, como o Macaco Prego.  

                                                           
1
 Portaria MMA número 9, de 23/01/07 

2
 Disponível em https://www.imaterra.org/ 

3
 Aquelas espécies que só existem numa região ou bioma. 

https://www.imaterra.org/


 

Vale Encantado, Foto de Yan Jovita 

No seu entorno, se formou um grande grupo de pessoas disposto a proteger sua 
riqueza natural. O coletivo já conta com milhares de apoiadores, incluindo artistas, 
instituições e o Ministério Público Estadual da Bahia. Mantém parceria e convênio de 
cooperação técnico-científico com a ONG Instituto Mãos da Terra (IMATERRA) e o 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e 
Transdisciplinares em Ecologia e Evolução (INCT IN-TREE), respectivamente. O INCT IN-
TREE, que está sediado na UFBA, é formado por 47 laboratórios de 31 universidades 
brasileiras e 240 pesquisadores, sendo 42 deles estrangeiros. Juntos, todos estes 
atores, transformaram o Vale Encantado em um laboratório a céu aberto, repleto de 
pesquisas científicas de diversas áreas do conhecimento. E mais: o Vale Encantado 
inaugurou uma alternativa de lazer e turismo ecológicos, em Salvador, modelo que 
pode ser replicado para outras cidades brasileiras. Podemos ter orgulho do que está 
acontecendo na nossa pequena floresta soteropolitana: moradores de todos os cantos 
da cidade procuram o programa de trilhas do SOSVE. Um dos destaques é o Banho de 
Floresta, uma técnica japonesa que estimula a imersão na natureza em uma dinâmica 
simples de entrada na mata em silêncio, aguçando os sentidos. Soteropolitanos e 
moradores de outros estados, além de estrangeiros participam dos Banhos de Floresta, 
e em parceria com ornitólogos da empresa Macaw Birdwatching, também vivenciam a 
Observação de Aves, um hobby estratégico para a conservação que movimenta 
somente nos Estados Unidos US$ 100 bilhões por ano, um bom indicador do potencial 
econômico que Salvador pode buscar a partir de suas áreas naturais. Para completar, é 
oferecida a Trilhinha, uma dinâmica na mata para crianças a partir de 5 anos, com foco 
em educação ambiental, com ludicidade, contação de histórias e vivência na Mata 
Atlântica do Vale Encantado. 



 

Voluntários do SOS Vale Encantado, foto de Will Recarey 

Todos estes esforços são para dar visibilidade à área e chamar a atenção dos 

tomadores de decisão para a criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral 

do Vale Encantado na categoria Refúgio da Vida Silvestre. O projeto avança com o 

apoio da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), que mantêm 

um Acordo de Cooperação Técnica-Científica (ACT) com a ONG  IMATERRA para a 

pauta do Vale Encantado.  

É a última chance de salvarmos a Mata Atlântica de Salvador! 

 

Observação de Aves no Vale Encantado / Foto de Virgilio Machado 



Contato para imprensa: Virgilio Machado (71) 98186.9220 


