
Guia de Imbassai: Atividades e Atrações

 

Imbassai é uma pequena e pacífica vila ao norte da Praia do Forte na Bahia. Antes de 
o turismo passar a contribuir grandemente para a economia local, Imbassai era, em geral, uma
vila de pesca. O cultivo de coco era a segunda maior fonte de renda dos residentes.

Após a construção da rodovia que a liga ao aeroporto de Salvador, o turismo começou, apesar 
de ainda não ter atingido a mesma escala da Praia do Forte. Os turistas, tanto locais quanto 
internacionais, estão presentes o ano todo. As principais atrações de Imbassai são a praia e o 
rio. O rio corre paralelo à praia por quilômetros antes de se juntar ao mar.

Chegando a Imbassai

Imbassai fica a cerca de 65 km do Aeroporto Internacional de Salvador. A rodovia Estrada do 
Coco, corre pelo litoral e liga Salvador às vilas na costa norte. Imbassai fica dez quilômetros 
além da Praia do Forte seguindo a rodovia. Você pode chegar à vila de carro. Alugar um carro 
é a opção mais conveniente.

Atrações e Atividades em Imbassai

O Rio

Uma das principais atrações de Imbassai é o Rio, que
fluí paralelamente à praia por quilômetros antes de se
juntar ao mar de Imbassai. Em alguns pontos, somente
algumas dunas de areia separam o rio do mar. Essa
característica única torna impossível chegar à praia sem
cruzar o rio. Uma pequena ponte permite que você 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imbassai-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte-imobiliaria


cruze o rio a pé. A ponte foi terminada recentemente. Até então, o único jeito de fazer essa 
travessia era usando uma Jangada.

O rio não é poluído e em sua maioria a água é cristalina. Sua profundidade e largura variam de
lugar em lugar. As autoridades de proteção ambiental monitoram de perto a infraestrutura 
turística para garantir que o desenvolvimento não danifique, de maneira alguma, o rio e seu 
delicado ecossistema. Não é permitida a construção perto do rio. A única exceção é a área 
aonde o rio se junta com o mar, onde pequenas cabanas de praia são permitidas.

As margens do rio, perto da área onde ele se encontra com o mar, estão cobertas de 
vegetação. Se você observar a água, poderá ver grupos de peixes se movendo. A 
disponibilidade do rio e do mar próximos te dá duas ótimas opções se quiser nadar. Você pode 
nadar na água doce ou na água do mar. O rio é seguro para nadar, e mergulhar nas áreas 
rasas onde ele se encontra com o oceano é uma ótima ideia.

A Praia de Imbassai

Se você prefere praias calmas e solitárias, você vai amar a Praia de Imbassai. Exceto pela 
metade enterrada de um navio naufragado, que afundou muito tempo atrás e só pode ser visto
na maré baixa, não há muitas coisas artificiais na praia. Caminhe em qualquer direção e você 
pode não encontrar ninguém por milhas. A praia fica entre o rio e o mar, e tem largura de 
cerca de 100 metros na maré baixa. Além da areia, o mar e o rio, você verá pequenas dunas, 
formações rochosas e fileiras de coqueiros que se alinham na praia em muitas áreas.

Próximo a área onde o rio encontra o mar há muitas cabanas de praia, e um mergulho no rio 
seguido de comida e bebida é o final ideal para uma manhã relaxante ou uma caminhada 
noturna. O por do sol e o nascer da lua são especialmente bonitos de se assistir em Imbassai e
não devem ser perdidos. A praia também é um excelente lugar para relaxar e descontrair.

Excursões e aventuras

Excursões, esportes aquáticos, passeios aventurosos e atividades
de lazer são geralmente oferecidos pelas pousadas na área. Você
pode checar com o local aonde vai se hospedar sobre as
atividades disponíveis e preços.

a) Surf, passeios de barco, mergulho, passeios de buggy e
massagens são boas opções.

b) Caiaque: O rio e suas margens são melhor aproveitados em
um caiaque.

c) Observação de pássaros: A região é rica em flora e fauna.
Tours acompanhados por guias, estão disponíveis.

d) Hipismo: Passeios que incluem cavalgar sobre as dunas, praias
e trilhas da vila.

e) Visita à Praia do Forte.

f) Mergulho: Opções estão disponíveis tanto para mergulhar no mar aberto e desfrutar da vida 
marinha ao redor ou próximo ao navio naufragado na região para ter uma melhor observação.

g) Pesca: Muitas opções estão disponíveis. Você pode pescar com vara e anzol no rio ou no 
mar. Viagens partindo da Praia do Forte com barcos motorizados estão disponíveis. Você 
também encontrará lagos artificiais nos quais você paga pelo peixe que pega (é cobrado pelo 
peso). Se está procurando por aventura de verdade, você também pode ir em uma viagem de 
pesca no mar em uma tradicional Jangada, feita de toras de madeira.



Eco-Turismo

As áreas em torno de Imbassai e da Praia do Forte são
excelentes para os amantes da natureza. Em fevereiro
você pode assistir as tartarugas bebê saindo de seus
ninhos em direção ao mar. Passeios também estão
disponíveis, próximas da reserva Sapiranga e o projeto
TAMAR. Assistir as baleias também é uma atividade
popular durante os meses de inverno (de Julho até
Outubro). Tours guiados em barcos estão disponíveis
caso você queira observá-las de perto.

Imbassai é uma ótima opção para escapar da vida
urbana de Salvador sem as multidões de turistas da Praia do Forte. Qualquer guia em Imbassai
pode te dar uma lista das pousadas em que você pode ficar, mas se quiser uma casa de férias 
nessa calma vila, veja as opções imobiliárias em Imbassai.

Ver imóveis em Imbassai aqui agora.
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