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“Acredite que nenhum de nós 

Já nasceu com jeito 

Prá super-herói 

Nossos sonhos 

A gente é quem constrói.. 

É vencendo os limites 

Escalando as fortalezas 

Conquistando o impossível 

Pela fé...” 

 

 

Musica Conquistando o Impossível - 

Jamily 
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Resumo 

  

  

Localizada na porção nordeste da APA Baía de Todos os Santos, a Ilha de Maré está 

cercada por indústrias petrolíferas, mineradoras e químicas, além de um dos mais 

importantes portos de escoamento de produtos químicos e pólo naval da Bahia. Perdendo 

espaço físico para as atividades pesqueiras e sendo diretamente influenciada pelos 

contaminantes liberados pelas indústrias, a comunidade da ilha sofre com a redução dos 

recursos marinhos causada por destruição dos ambientes de manguezal e coroas ou pela 

contaminação por metais pesados e outros produtos químicos. Na Ilha os contaminantes 

industriais tem causado importantes danos, principalmente através de metais pesados,que 

levam a comunidade a diminuir a força laboral em virtude de problemas de saúde. Grupos 

organizados de pescadores mobilizam-se, continuamente, com o objetivo de conquistar o 

direito ao próprio território, que envolve a água e a terra. Objetivando tornar visível o 

território pesqueiro e os problemas sofridos pelos pescadores e marisqueiras da ilha, este 

trabalho teve por objetivo expressar a territorialidade e os principais conflitos enfrentados 

durante a rotina da pesca, para tanto, fez-se uso das tecnologias de Sensoriamento Remoto 

e Sistema de Informação Geográfica (SIG).  A destruição de manguezais, dragagens e 

aterramento de coroas, competição espacial entre canoas e navios e a contaminação por 

produtos químicos diversos reduzem rotineiramente a extração de frutos do mar realizada 

pelas comunidades de Ilha de Maré –Salvador-BA, colocando a população em crítica 

situação social. 

  

Palavras-chave: Território pesqueiro; Pesca artesanal; Conflitos; SIG.  
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1.0- INTRODUÇÃO 

 

Sendo uma das mais antigas formas de aquisição de proteína pelos 

humanos, a pesca surgiu em diversas culturas diferentes ao longo da história, 

sendo praticada por todos os povos que habitavam nas proximidades de 

corpos hídricos ou dos oceanos.   

A pesca artesanal é um traço cultural que ajuda a formar a identidade 

do povo baiano, como relatado por poetas, músicos e compositores sobre a 

cultura da Bahia. Desde a chamada “comida baiana”, que consiste em pratos 

a base de frutos do mar, até o sincronismo da cultura pesqueira com, por 

exemplo, a luta da Capoeira, a vida e a rotina da pesca modela a identidade 

baiana, sobretudo das regiões litorâneas. 

Dentro deste importante contexto, o desenvolvimento 

macroeconômico do país impõe às comunidades tradicionais pesqueiras 

pressões multidirecionais, seja em forma de contaminação das áreas e 

recursos pesqueiros, ou reduzindo o espaço territorial da pesca e virtude de 

construções diversas. 

Apesar do grande esforço para o entendimento da dinâmica da pesca 

no estado, a maioria das investigações se direciona para áreas do 

conhecimento técnico como oceanografia, biologia reprodutiva e 

sistemática, de forma que ainda são poucos os trabalhos que enfoquem a 

pesca e os conflitos sob a ótica do pescador.   

Em se tratando de contaminação, os trabalhos que a retratam  dentro 

da Baía de Todos os Santos são escassos ou restritos a empresas privadas, 

geralmente contratadas pelas próprias poluidoras, o que impossibilita um 

entendimento real e articulado da problemática da BTS, enquanto são 

praticamente inexistentes trabalhos que retratam a perda de território de 

pescadores e marisqueiras nesta região. 

Diante de séculos de esquecimento por parte dos estados, e chegando a 

uma situação crítica que ameaça não só a cultura mais o sustento e a 

subsistência das comunidades de pesqueiras, pescadores artesanais se 
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organizam politicamente cada vez mais em prol da cobrança de direitos pelo 

território pesqueiro. 

Neste âmbito de lutas, a comunidade de Ilha da Maré está organizada e 

enfrenta lutas contra os problemas causados pela refinaria Landulpho Alves-

Mataripe (RLAM) e contra os Portos do Centro Industrial de Aratu (CIA), 

que além de conflitarem em relação ao espaço físico, são responsáveis por 

grande parte dos contaminantes dos frutos do mar e do ar de toda a Baía de 

Todos os Santos.  

Historicamente a principal fonte de renda dos habitantes da ilha é a 

pesca, que é realizada de maneira artesanal e que segundo relatos vêm 

declinando em sua produtividade, devido à redução dos recursos pesqueiros 

originado por diversos motivos, entre eles, a degradação e contaminação 

ambiental originária dos portos, refinaria e postos de extração de petróleo no 

entorno e no interior da ilha. 

 Além disso, carece de infraestrutura básica como escolas de nível 

médio, sistema de transporte público eficiente e postos avançados de saúde, 

apesar de estar localizada no meio de um polo de desenvolvimento industrial 

e portuário.   

Considerando a visão e o apelo dos pescadores artesanais da Ilha de Maré, este 

trabalho traz resultados de uma pesquisa realizada sobre o território pesqueiro que a as 

comunidades da ilha usufrui e os principais conflitos por eles enfrentados, para tal foi 

considerada a ótica dos pescadores e marisqueiras,  
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2.0- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1-  Espaço geográfico, território e territorialidade  

 

 Uma preocupação recorrente entre os geógrafos é a distinção entre espaço e 

território, pois muitas são as divergências teóricas ao diferenciar estes dois conceitos. Há 

também uma discussão fundamentada na relação entre eles e em quão abrangente é um ou 

outro em relação às esferas políticas, econômicas, sociais, jurídicas e geográficas.    

Braga et al. (2004) afirmam que as noções de espaço e território são independentes:  

“O espaço representa um nível elevado de abstração, enquanto que 

o território é o espaço apropriado por um ator, sendo definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder, em suas múltiplas 

dimensões”.  

 Segundo esses autores, cada território é constituído de lugares que apresentam 

características e propriedades físicas específicas, com seus elementos naturais 

transformados em potencialidades na medida em que a sociedade percebe sua importância 

como recurso e, eventualmente, os integra a suas práticas territoriais.   

 Para Braga et al.(op. cit), o território é construído pelas relações de poder e estas 

relações são mediadas pelo espaço. Desta forma, os autores concordam com a distinção 

entre os termos estabelecida por Raffestin (1993): “O espaço é, portanto, anterior, 

preexistente a qualquer ação. O território é uma produção a partir do espaço”.  

 Bordo et al. (2005), nesta mesma linha de pensamento, enfatizam que é essencial 

compreender bem que o espaço é anterior ao território, e também cita Raffestin (1993) em 

suas colocações: “O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao 

se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente [...] o ator “territorializa” o 

espaço.”  

 Para Bordo et al., é importante entender que o espaço é estritamente o lugar onde se 

localiza uma nação e onde se estabelece uma ordem jurídica e política, ou seja, o território. 

Tal conceito, por sua vez, é mais abrangente, pois se refere ao território como um espaço 

limitado pelo trabalho da sociedade, podendo ser entendido como o controle 

administrativo, fiscal, jurídico, político, econômico e efetivo específicos de uma região.  
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 Haesbaert (2003) chegou a categorizar as concepções de território em três tipos: 

 Jurídico política: em que o território é visto como um espaço através do qual 

se exerce um determinado poder;  

 Culturalista: em que o território é o produto da valorização simbólica de um 

grupo sobre o seu espaço;  

 Econômica: que enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, e, 

defendeu ainda uma interpretação naturalista, em que se utiliza uma noção de 

território com base no usufruto dos recursos naturais, constituindo a relação 

sociedade-natureza.  

 Ao contrário dos autores até agora citados, Abrão (2010) defende que espaço 

geográfico e território são conceitos complementares: 

 “O território é formado pelas formas nas paisagens mais a vida que os 

anima, formando um sistema complexo que evolui constantemente e o 

espaço geográfico é construído socialmente por um conjunto 

indissociável de sistemas de objetos e de ações, sendo, ainda, a categoria 

de análise geográfica”.  

 Segundo Abrão (2010), o homem ocupa e modifica o seu ambiente natural a partir 

do domínio de técnicas desenvolvidas em sociedade. Este conceito de espaço geográfico 

engloba, portanto, além do espaço natural, o espaço transformado através das relações que 

o homem estabelece com a natureza e consigo mesmo, logo, o modo de produção vigente 

em cada sociedade é determinante para a produção do espaço, o qual está em constante 

transformação.  

 Enfim, apesar da efetiva fundamentação das divergências ideológicas que perduram 

no meio científico, é de sabedoria comum que a concretização do território requer 

apropriação, dominação, planejamento e controle.  

 A territorialidade é um fenômeno de organização do espaço, ou seja,  uma forma de 

controle sobre um território. Através da identidade em nível individual, o território se refere 

ao espaço pessoal imediato, que em muitos contextos culturais é considerado um espaço 

inviolável, que é compartilhado, portanto torna-se um meio de regular as interações sociais 

(Braga et al., 2004).  

 Little (2002) definiu a territorialidade como o esforço coletivo de um grupo social 

para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente 
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biofísico. Segundo Braga et al. (2004), apesar da territorialidade poder ser considerada um 

elemento de coesão social, também pode ser fonte ou estímulo de hostilidades, ódios e 

exclusões. Isto porque esta se fundamenta na diversidade, por envolver grupos distintos em 

identidade, valores, cultura, enfim, necessidades.   

 Segundo Little (2002), os territórios sociais são fundamentados em vínculos, 

sociais, simbólicos e rituais que grupos sociais diferenciados mantêm com seus respectivos 

ambientes biofísicos.  

 Os territórios dos povos tradicionais têm décadas, em alguns casos séculos, de 

ocupação efetiva. A longa duração dessas ocupações fornece um peso histórico às suas 

reivindicações territoriais. O fato de que seus territórios ficaram fora do regime formal de 

propriedade da Colônia, do Império e, até recentemente, da República, não deslegitima 

suas reivindicações, simplesmente as situa dentro de uma razão histórica e não 

instrumental, ao mesmo tempo em que mostra sua força histórica e sua persistência cultural 

(Little, 2002).  

  

2.2 - Comunidades tradicionais e atividade pesqueira 

 

  Comunidades são a organização de grupos humanos diante da necessidade de 

produção e sobrevivência da população (Machado, 2007) e, o acesso ao território, aliado às 

relações estabelecidas com o mesmo, constituem o pré-requisito para o desenvolvimento 

destes grupos (Rios e Germani, 2012). Quanto às fronteiras, segundo Silva (2012), estas 

são determinadas mais efetivamente pelo valor relacionado à sua territorialidade histórica, 

do que pelos limites oficiais determinados administrativamente.  

 A condição de comunidades tradicionais é alcançada quando existe, além do sentido 

de pertencimento a um lugar, a procura pela autonomia cultural e práticas sustentáveis 

(Little, 2002). Partindo desta perspectiva, Machado (2007) configurou comunidades 

tradicionais como “grupos sociais em que os membros habitam uma região determinada, 

possuem uma estreita e direta relação com um meio geográfico de produção, tem uma 

mesma liderança e estão unidos por uma herança cultural e histórica”.   

 Vale ressaltar que os aspectos culturais e os aspectos econômicos, que também são 

fundamentais na garantia da manutenção da identidade de um povo, estão intimamente 

relacionados. Isso ocorre porque, no espaço em que vive, a população é forçada a se 
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adaptar devido à necessidade de sobrevivência e desenvolve estruturas produtivas 

particulares de acordo às características que o meio impõe, incorporando-as à sua cultura 

(Machado, 2007). 

 Segundo Machado (2007), assim se desenvolve a relação dialética entre estes 

grupos e o meio natural que os cerca, em que as suas necessidades modificam a paisagem 

de acordo com o contexto da economia local e regional. Em relação à comunidade 

pesqueira, o ambiente em usufruto compreende um território uma vez que se trata de uso 

específico por comunidade tradicional. 

 A atividade pesqueira já foi o meio que o homem buscava para adaptar-se ao 

ambiente exterior somente com o objetivo de satisfazer uma de suas necessidades básicas: a 

alimentação (Silva, 2012); e, surgiu em diversas culturas ao longo da história, sendo 

praticadas por todos os povos que habitavam em proximidades de rios, lagos e mares 

(Diegues, 1983). 

 A Zona Costeira do Brasil é bastante extensa, se estendendo da foz do rio Oiapoque 

à foz do arroio Chuí e dos limites dos municípios da faixa costeira, a oeste, até as 200 

milhas náuticas, incluindo as áreas em torno do Atol das Rocas, dos arquipélagos de 

Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo e das ilhas de Trindade e Martin Vaz, 

situadas além do citado limite marítimo. A população residente na zona costeira atinge 

quase 44 milhões de habitantes (Oliveira e Nicolodi, 2012).  

 No Brasil, estes fatores contribuem para que a pesca seja uma das atividades mais 

tradicionais com considerável importância para a população, como fonte de alimentos, 

emprego e renda, e, para a economia, através da comercialização do pescado e 

fortalecimento de outros setores afins (Isaac-Nahum, 2006; Rios e Germani, 2011).  Dentre 

as atividades exercidas no setor, destaca-se a pesca artesanal, que ainda hoje, exerce o 

papel de principal atividade de subsistência para muitas comunidades tradicionais no país 

(Rios e Germani, op.cit.).  

 A pesca artesanal é uma forma de trabalho e de economia primária que se remonta 

ao período pré-colonial e se realiza por meio de circuito produtivo, envolvendo a atividade 

de produção de rede, da embarcação, técnica de pescar e de maricultura, além da venda no 

comércio urbano (Cruz e Leoncio, 2013).   

 Durante o processo de trabalho, os pescadores artesanais estabelecem uma relação 

com os elementos naturais. Isso faz parte da construção do seu conhecimento, pois quanto 
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maior a interação, também maior a possibilidade de sucesso na pescaria. Essa relação 

produz um sentimento de pertencimento que caracteriza a identidade sócio territorial (Maia 

et al., 2012).  

 Na Bahia, a pesca artesanal é um traço cultural que ajuda a formar a identidade do 

povo baiano. Os saberes populares são parte importante de uma cultura que, passados entre 

as gerações, mantém a tradição de modo de vida, e, no caso da pesca, sustenta um 

relacionamento íntimo respeitoso entre o homem e o mar. 

 Como evidência mais antiga do desenvolvimento da atividade pesqueira e 

mariscagem pela população humana, há um tipo especial de sítio arqueológico, conhecido 

como sambaquis, que são estruturas formadas por conjuntos de conchas, resultantes dos 

restos alimentares das populações litorâneas, além de objetos em pedra e osso, restos de 

fogueiras, sepultamentos e material cerâmico (Etchevarne, 2000; Silva-Santana et al., 

2013). Sumariamente, um sambaqui é o resultado de um padrão cultural de comportamento 

social (Etchevarne & Fernandes, 2011). Dada sua natureza, os sambaquis só podem ser 

encontrados em locais onde a coleta de mariscos era uma opção econômica para as 

populações do litoral: ilhas e territórios em volta de baías, com desembocadura de rios 

importantes (Etchevarne, 2000). Na Bahia, ocorrem diversos pontos contendo 

acúmulos de conchas, sendo na Baía de Todos os Santos, referidos como sambaquis Pedra 

Ôca, Ponta do Sobrado e do Paty (Silva-Santana et al., 2013). 

 Por fim, sabe-se que, de uma forma geral, a organização espacial no litoral 

brasileiro tem evidenciado duas visões sobre a relação homem-natureza: a primeira 

determina a natureza como uma fonte de recursos a ser explorada pelo homem e a segunda 

define o ser humano como parte integrante da natureza, e estas visões são responsáveis pelo 

modo pelo qual os recursos naturais são utilizados e conservados pela humanidade (Silva et 

al., 2007).  

  

2.3 - Atividades pesqueiras no manguezal  

 

   A zona costeira aparece como uma área específica de interface entre continentes, 

mares e oceanos. A alta riqueza ecológica e a presença marcante dos recursos pesqueiros, 

desde o mar até as terras além-mar, principalmente nos manguezais, sempre caracterizou os 

litorais (Prost, 2010).  
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  Os manguezais são ecossistemas costeiros de transição entre os ambientes terrestre 

e marinho, que ocorrem em regiões de estuário e sofrem influência direta do regime de 

marés. São constituídos por micro e macro algas e a sua flora é pouco diversificada, 

compreendendo espécies vegetais lenhosas com adaptações a substratos pouco oxigenados, 

salinos e frequente submersão pelas marés (Hadlich et al., 2010;  Celino, 2008).   

  A partir dos estudos de Odum e Teal, em 1960, desenvolveu-se o conceito de 

outwelling, que sugeria que os manguezais suportam as redes tróficas estuarinas, devido à 

exportação de material dissolvido, sucessivamente incorporado à rede trófica (Lana, 2004). 

Essas adaptações são notavelmente comuns entre os manguezais de todo o mundo, por 

serem convergentes entre as poucas dezenas de árvores que os formam, independentemente 

da região geográfica. (Lana, 2004).  

  As comunidades humanas tem uma relação tradicionalmente simbiótica com o 

manguezal (Carneiro et al., 2008) devido o consumo de crustáceos e dos outros 

componentes da fauna de manguezais, fazer parte da dieta alimentar dos habitantes de 

regiões litorâneas e de manguezais desde os tempos remotos (Machado, 2007). Além disso, 

também constitui uma fonte essencial de recursos, como madeira, remédio, tinturas, peixes, 

crustáceos e moluscos (Andrade, 2003). O caranguejo-uçá, Ucides cordatus, é a espécie 

que melhor representa o manguezal, devido à sua relevante função ecológica de contribuir 

com a manutenção do ecossistema através da aeração do sedimento (Rodrigues et al., 

2000).  

  Considerando que o ambiente oferta condições para a apropriação humana ao passo 

que o mercado define as formas de uso do território e a apropriação dos recursos (Ramalho, 

2012), a pesca e a cata de caranguejo são as principais atividades econômicas 

desenvolvidas pelas comunidades pesqueiras (Rosa & Mattos, 2010), o que faz dos 

mangues, uma fonte de sustentação alimentar e de renda para a população que habita em 

suas vizinhanças (Bastos, 1995; Souza et al., 1996).   

Além do uso dos recursos para sustento, os manguezais possuem grande importância 

social na composição de uma cultura, quando este ecossistema compõe a identidade de 

povos que dele depende.  Souto (2004) abordou a pesca e mariscagem no distrito de Acupe, 

Santo Amaro-BA, sob a ótica da etnoecologia, abordando as conexões básicas do 

manguezal com o ser humano. O autor identificou ainda o considerável nível de 
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conhecimento dos pescadores e marisqueiras  em relação ao ambiente que, por vezes, são 

comparados aos conhecimentos científico. 

 No Brasil, os manguezais ocupam uma área de aproximadamente 14 mil km² e são 

encontrados desde o extremo norte do Amapá até Santa Catarina, o que faz do País o 

segundo maior detentor de manguezais no mundo (Bastos, 1995). Além disso, cinco das 

nove áreas metropolitanas mais populosas do País situam-se nessas áreas (Ucha et al., 

2011).   

  A fauna brasileira dos manguezais compreende diferentes nichos de ocupação, os 

quais comportam espécies terrestres e aquáticas, principalmente peixes, crustáceos e 

moluscos (Rodrigues et al., 2000) e, a atividade pesqueira mantém a considerável 

importância econômica para a população e para o país (Rios & Germani, 2012).  Nesse 

contexto, o caranguejo-uçá também se destaca, por consistir num recurso pesqueiro e 

importante fonte de renda para os pescadores da costa (Rodrigues et al., 2000).  

  Com o tempo, a dinâmica sócio econômica da zona costeira brasileira gerou o 

rápido crescimento da população humana (Ucha et al., 2011) gerando o avanço das cidades 

sobre os manguezais. Atualmente, observa-se a destruição de habitats, o que aumenta o 

esforço de pesca os recursos pesqueiros (Souto, 2007).   

 

2.4 - Conflitos em territórios pesqueiros   

 

   No processo de territorialização,  as marcas do poder social são construídas com o 

domínio do espaço geográfico e os tipos de interações, definindo os diferentes níveis de 

hierarquia, dominação, reciprocidade e complementaridade nas relações internas deste 

território e nas relações deste com outros (Braga et al., 2004).   

 Com a falta de sensibilização dos gestores para enxergar as necessidades e 

potencialidades naturais dos territórios, há um distanciamento das populações locais dos 

processos de tomada de decisões sobre a sustentabilidade econômica e ambiental nos 

municípios (Herald et al., 2007), sendo, as instituições governamentais responsáveis por 

qualquer medida de ordenamento tomada, o que faz com que os anseios das comunidades, 

muitas vezes, não sejam levados em consideração (Isaac-Nahum, 2006).  

  Considerando a distribuição geográfica da população mundial, observa-se uma 

predominância da ocupação humana em área costeira (Prost, 2010). Sabe-se que mais de 35 
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milhões de habitantes encontram-se no litoral, o que representa 20% da população do país 

em menos de 1% do território nacional (Oliveira e Nicolodi, 2012).  

  Os manguezais são áreas que foram inicialmente ocupadas por ser uma grande fonte 

de recursos.  O uso principal dos manguezais é voltado para a pesca e sua produtividade é 

considerada alta, quando estão em bom estado de conservação (Rodrigues et al, 2000; 

Machado, 2007). Esses habitats costeiros abrigam comunidades de pescadores artesanais, 

remanescentes de quilombos, tribos indígenas e outras comunidades tradicionais, e, a 

diversidade de recursos no litoral indica o caráter estratégico de exploração dos mesmos 

por estes grupos (Prost, 2010).  

 A progressiva ocupação acelerada da costa ao longo das últimas décadas, aliada à 

falta de planejamento e comprometimento com a conservação do ecossistema, tem levado 

as comunidades tradicionais a sofrerem com essas práticas econômicas, que desconsideram 

a integração do homem à natureza, o que tem gerado conflitos entre a preservação e o 

desenvolvimento, influenciando a atividade pesqueira (Cruz & Leoncio, 2013; Machado, 

2007; Silva et al., 2007).   

 Segundo Isaac-Nahum (2006), a atividade pesqueira é uma das atividades 

econômicas que apresenta maiores níveis de conflitos, destacando-se os de natureza 

político institucional e entre grupos sociais e econômicos.  

  A literatura analisa as diversas causas dos conflitos socioambientais entre autores 

locais e externos no contexto do desenvolvimento sustentável e destaca o papel da política 

em respeitar a sustentabilidade ambiental tendo como objetivo aumentar os rendimentos 

econômicos, sem, com isso, aumentar a intensidade da pressão sobre os recursos naturais.  

  Little (2006) localiza, pelo menos, três grandes tipos de conflitos: conflitos em 

torno do controle sobre os recursos naturais, tais como disputas sobre a exploração ou não 

de um minério, sobre a pesca, sobre o uso dos recursos florestais etc.; conflitos em torno 

dos impactos (sociais ou ambientais) gerados pela ação humana, tais como a contaminação 

dos rios e do ar, o desmatamento, a construção de grandes barragens hidrelétricas etc.; e 

conflitos em torno de valores e modo de vida, isto é, conflitos envolvendo o uso da 

natureza cujo núcleo central reside num choque de valores ou ideologias.   

  Contudo, dentro do contexto das comunidades pesqueiras, considera-se mais 

enfáticos os conflitos socioambientais, que são conjunto complexo de embates entre grupos 

sociais em função de seus distintos modos de inter-relacionamento ecológico (Little, 2006).  
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 Dentro dos sistemas artesanais, os catadores e os pescadores de peixes disputam 

entre si, sendo a principal causa dos conflitos entre esses segmentos, a escassez dos 

recursos associada à competição pelo uso (Alencar, 2004). A disputa entre modalidades 

industriais e artesanais ocorre por suas diferenças na capacidade de pesca. Sendo a 

principal problematização, a incompatibilidade entre o modo de viver das comunidades 

tradicionais e os projetos públicos e privados, que objetivam a modernização, gerando 

conflitos ao negar a existência do território pesqueiro em sua história e cultura e impor 

barreiras ao pescador (Cruz & Leoncio, 2013; Isaac-Nahum, 2006).   

  Dentre os principais vetores de desenvolvimento que alteram a configuração de uso 

e ocupação desse espaço, estão, a urbanização, a industrialização (petróleo e gás, os 

complexos industriais e portuários), a exploração turística e imobiliária (implantação de 

loteamentos, condomínios verticais e horizontais para fins de segunda residência, grandes 

empreendimentos turísticos) e a maricultura (Oliveira & Nicolodi, 2012).  

  Também tem sido comum o corte e o aterro de áreas de manguezais para dar lugar a 

portos, estradas, agricultura, fazendas de camarão e ocupações urbanas, e é crescente a 

degradação do ambiente marinho pela falta de saneamento básico, lançamento de efluentes 

industriais, deposição de lixo, supressão e aterro de manguezais, desmatamento, 

assoreamento de rios e contaminação de corpos hídricos pela agroindústria e práticas 

agrícolas baseadas na agricultura química, desconsiderando a importância dos manguezais 

para o meio ambiente e subsistência das famílias que dependem do mangue (Machado, 

2007; Vasconcellos; Sanches, 2009; Andrade, 2010).  

  Little (2006) cita como grandes conflitos gerados pela ação humana, a 

contaminação dos rios e do ar, o desmatamento, a construção de grandes barragens 

hidrelétricas etc.; e os conflitos em torno de valores e modo de vida, ou seja, conflitos 

envolvendo o uso da natureza cujo núcleo central reside num choque de valores ou 

ideologias. 

 O grande aporte de contaminantes diversos e lixo sólido no ambiente marinho 

resultante de atividades humanas representa, especialmente, uma crescente ameaça aos 

ambientes costeiros (Weber, 1992). As principais consequências observadas são perda da 

biota e da área estuarina e de manguezal propriamente dita, uma vez que a poluição 

inviabiliza a utilização dos recursos e áreas (Emereciano e col., 2008).  
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 Os metais pesados são protagonistas nos relatos de intoxicações, as quais são mais 

frequentemente causadas por alumínio, arsênio, bário, berílio, cádmio, chumbo, mercúrio e 

níquel (Virga e col., 2007), alguns destes presentes na área de estudo.  

 A Baía de Todos os Santos apresenta uma série desses impactos de contaminação, 

tais como vazamentos de óleo ou efluentes, despejos químicos, esgotamento sanitário e 

carcinicultura bem como contaminação de água e organismos aquáticos por metais 

(Carvalho-Souza & Tinôco, 2011). Em relação a esse último, na BTS foi evidenciada a 

ocorrência de bioacumulação, de cádmio (Cd), mercúrio (Hg), chumbo (Pb) e zinco (Zn) 

em moluscos, provocada pelo despejo de rejeitos da indústria petroquímica e metalúrgica 

(Emereciano e col., 2008). 

 A Ilha de Maré, que está localizada na Baía de Todos os Santos, é uma área que 

possui influência direta dos contaminantes liberados pelas indústrias químicas, 

petroquímicas e petrolíferas da região. Sabe-se da presença de metais pesados e outros 

contaminantes químicos em Ilha de Maré. Em síntese, pode-se afirmar que, apesar da 

existência dos efeitos danosos na área, os quais estão conjugados à crise ambiental 

globalizada, não há estudos sobre a percepção das proporções afetadas (Freitas e col., 

2010).  

 Enfim, os conflitos têm suas raízes no desequilíbrio entre a exploração e a reposição 

dos recursos naturais e a escassez destes recursos e a forma de utilização da natureza 

determinam os desequilíbrios social, econômico e ambiental. Neste desequilíbrio estão 

envolvidos os aspectos materiais e simbólicos do ambiente natural (Brito et al., 2011).  

  A proposta do modelo baseado na sustentabilidade deve tentar compreender e 

solucionar os problemas socioeconômicos mundiais, considerando o ambiente natural, mas 

também, as dimensões culturais, política e sociais (Brito et al., 2011).  

 

2.5 - Geotecnologias (Sensoriamento remoto e SIG)  

 

 O termo sensoriamento remoto refere-se à obtenção, processamento e interpretação 

de dados por meio de sensores instalados em plataformas terrestres, aéreas e orbitais 

(satélites artificiais), com posterior processamento, análise e interpretação destes dados. O 

termo remoto significa distante, e se refere à distância com a qual são obtidos os dados, 
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pois não há contato físico entre o sensor e objetos na superfície terrestre (Florenzano, 

2011).  

 Sumariamente, sensoriamento remoto pode ser definido como qualquer processo 

através do qual é coletada informação a respeito de um objeto, área ou fenômeno, sem 

entrar em contato com ele (Eastman, 1998).  

 Essa tecnologia permite obter imagens – e outros tipos de dados – da superfície 

terrestre, por meio da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície, 

sendo de grande importância em estudos de identificação e caracterização de ecossistemas 

costeiros para um monitoramento da área ocupada por esses ecossistemas e dos efeitos da 

atividade antrópica (Florenzano, 2011; Ucha et al., 2011).  

 A origem do sensoriamento remoto vincula-se ao surgimento da fotografia aérea e ao 

uso militar, passando a ser utilizado mais intensivamente a partir de 1990. A primeira 

fotografia aérea data de 1856 e foi tirada de um balão (Florenzano, 2011; Refosco et al.).  

 Um SIG, por sua vez, é um sistema auxiliado por computador para a aquisição, 

armazenamento, análise e visualização de dados geográficos (Eastman, 1998). 

 O termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é aplicado para sistemas que 

realizam o tratamento computacional de dados geográficos e recuperam informações com 

base em suas características alfanuméricas, e sua localização  espacial. Para que isto seja 

possível, a geometria e os atributos dos dados num SIG devem estar georreferenciados, isto 

é, localizados na superfície terrestre e representados numa projeção cartográfica (Câmara e 

Monteiro, 2001). 

 Segundo Câmara e Monteiro (2001), há pelo menos três grandes maneiras de utilizar 

um SIG: como ferramenta para produção de mapas; como suporte para análise espacial de 

fenômenos e como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e 

recuperação de informação espacial. 

 Bancos de dados gerados em ambiente de SIG englobam uma coleção de dados 

espaciais descritivos, organizados e inter-relacionados, onde é possível o armazenamento e 

a recuperação otimizada de dados sobrepostos, facilitando e dinamizando estudos espaciais 

com plena confiabilidade dos dados gerados (Câmara, 2011). 

 Assim como o sensoriamento remoto, esta tecnologia tem tido um enorme impacto 

em virtualmente todos os campos que gerenciam e analisam dados espacialmente 

distribuídos (Eastman, 1998). 



 

24 

 

3.0- JUSTIFICATIVA 

 Apesar de pertencer à região metropolitana de Salvador, a ilha de Maré tem na pesca 

a sua principal fonte de renda, não apenas por questões culturais, mas em virtude de 

dificuldades encontradas em serviços básicos como, transporte para o continente que tem  

horários imprecisos ou não são encontrados. Apesar de grandes empreendimentos como 

portos, refinarias e estaleiros estarem se expandindo no entorno da ilha, não fornecem 

empregos estáveis para as comunidades que rodeiam.  

Os conflitos de uso da terra, que ocasionam alterações na rotina econômica e cultural 

dos ilhéus nas últimas décadas tem aumentado constantemente, e vem sendo ocasionadas 

pelos portos do CIA e pela RLAM, seja pelo aumento do tráfego de navios dentro da BTS, 

ou por problemas ambientais como contaminação, que causa um déficit nos estoques e na 

qualidade dos recursos pesqueiros.  

Com o aumento dos conflitos, as exigências quanto ao planejamento espacial, 

proteção e monitoramento do meio ambiente também aumentam. E, tendo em vista que, o 

imageamento convencional não mais satisfaz as demandas crescentes para a tomada de 

decisões sustentáveis e gerenciamento efetivo de conflitos, uma base de dados espaciais 

confiáveis e parâmetros de ecologia da paisagem são de grande importância (Blaschke et 

al., 2007).  

Apesar da crescente tendência, poucos ainda são os trabalhos que associam as 

ferramentas e as ciências geotecnológicas com os interesses de comunidades tradicionais 

que estão à margem do grande desenvolvimento econômico brasileiro.  

Na região da Baia de Todos os Santos (BTS) Herold et all (2007) usou o SIG para 

especializar os territórios dos pescadores artesanais de Salinas da Margarida, e sugeriu a 

importância desta ferramenta para a organização dos pescadores em relação ao 

gerenciamento do espaço territorial.  

Ferramentas geotecnológicas, como Sistema de informações Geográficas (SIG) e 

Sensoriamento Remoto (SR), têm sido amplamente utilizadas para estudos de uso e 

ocupação de solo, a fim de identificar áreas propícias a instalações de empreendimentos de 

aquicultura e em trabalhos que buscam investigar a qualidade ambiental. (Völcker & Scott, 

2008; Freitas et al, 2009)    

Em virtude da informação obtida do ministério público em uma reunião com a 

comunidade pesqueira, espera-se que este trabalho sirva como um registro do uso territorial 
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e dos problemas já encontrados pela comunidade pesqueira de Ilha de Maré frente à gestão 

territorial dos próximos grandes empreendimentos que estão previsto para a Baia de Todos 

os Santos.  

Na perspectiva de realizar um trabalho científico, e que ao mesmo tempo esteja 

aliado aos interesses das comunidades estudadas, este trabalho almeja embasar soluções 

para problemas socioambientais da pesca na região de Ilha de Maré, associando 

informações etnoecológicas com dados secundários que envolvem conflitos e lutas destas 

comunidades contra os passivos que o desenvolvimento industrial e naval causam.  

E, em uma tentativa de associar as ciências geotecnológicas com um trabalho de base 

etnocientífica, baseando-se na percepção dos contatos iniciais com as comunidades de 

estudo e seus conflitos, o autor da dissertação assumiu o desafio de um produto 

técnicocientífico que além de contribuir com o conhecimento científico, funcione como 

ferramenta de auxílio nos pleitos e apelos das comunidades de pescadores e marisqueiras 

artesanais.   

 Diante do contexto, objetivou-se com este trabalho, demonstrar, com o uso de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), os efeitos gerados pelo desenvolvimento 

portuário e petrolífero ao passivo ambiental da Ilha de Maré, na BTS-BA, com ênfase na 

perda de área por contaminação e os conflitos gerados. 

 

3.0 - OBJETIVOS: 

3.1-  Geral:   
Identificar e caracterizar a abrangência territorial da atividade pesqueira em Ilha de 

Maré e entender a rotina de pesca da(s) comunidades sob o prisma dos conflitos 

socioambientais, utilizando Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

3.2-  Específicos:  

a) Caracterizar a territorialidade da pesca em Ilha de Maré a partir de informações 

Etnoecológicas;  

b) Mapear áreas de conflitos e gerar dados em ambiente de Sistema de Informação  

Geográfica (SIG) referentes à territorialidade da atividade pesqueira de Ilha de 

Maré;  

c) Identificar pontos importantes para manutenção da territorialidade pesqueira em Ilha 

de Maré. 
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4.1 - ÁREA DE ESTUDO 

A Baía de Todos os Santos  

  

O estado da Bahia possui um litoral que representa 13,2% da costa brasileira e que 

apresenta grande número de estuários cujas bordas caracterizam- se pela formação de 

mangues arbóreos, dentre estas regiões estuarinas destacam-se principalmente a Baía de 

Todos os Santos e Baía de Camamu (Lopes et al., 1998)  

 A Baía de Todos os Santos (13 0 00' S e 380 30' W), localizada no Recôncavo 

Baiano, ocupa cerca de 800 km² e é a maior baía navegável e a segunda maior baía do 

Brasil. Com aproximadamente 450 Km de extensão, sua orla é recoberta por extenso 

manguezal Embora seus caudais sejam bem variáveis, deve-se salientar que pelo menos os 

dois estuários da região SW se situam em áreas de elevada precipitação. Estes e todos os 

outros estuários são marginados por áreas de mangue (Celino et al., 2008; Lessa & Dias, 

2009; Lopes et al., 1998; Paredes et al., 1980)  

 Trata-se de uma baía fortemente influenciada pelas massas oceânicas, e por isso, 

suas características são claramente marinhas, pois o volume de água doce, oriunda dos 

diversos cursos fluviais que nela deságuam, é bem menor que o aporte de água salgada que 

entra pela abertura da baía (Celino et al., 2008).  

 A maior parte da baía apresenta uma topografia de fundo relativamente plano, com 

profundidade média de 6 m. Profundidades máximas de até 100 m são observadas no Canal 

de Salvador, que é o maior responsável pela troca de água entre  

a baía e o oceano (Onofre et al., 2007).  

 O clima da região no entorno da BTS é classificado como quente e úmido sem 

estação seca, com chuvas predominantes no inverno, precipitação média anual de 1900 mm 

e precipitações maiores em abril e agosto. No interior da baía, os ventos são geralmente 

nordestes no verão e sudestes no inverno. A temperatura média anual é de 25º C, com 

amplitude térmica de 5,5º C. A vegetação de manguezal na BTS, que engloba a região 

pesquisada, é predominantemente representada pelas espécies Laguncularia racemosa R. 

Gaertn. (mangue branco), associada a Avicennia schaueriana Stapf & Leech. (mangue 

siriúba) e Rhizophora mangle L. (mangue vermelho) (Onofre et al., 2007).  
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  A Ilha de Maré  

 

Esta Ilha pertence a XVI região administrativa do  município de Salvador e está localizada 

na porção nordeste da Baía de Todos os Santos( Figura 1 ), em frente à Baía de Aratu, na 

foz do rio Cotegipe. A Ilha de Maré possui 11 povoados (Figura 2) e é um dos poucos 

lugares da Baía de Todos os Santos que conserva características primitivas, tanto em 

belezas naturais, quanto em problemas de ordem social (Paiva, 2009; Almeida & Neves, 

2011). 

 
Figura 1 - Localização da área de Estudo 
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Figura 2 - Localização geográfica das comunidades da Ilha de Maré 

  

 

  Detentora de uma beleza cênica atrativa para o turismo (Figura 3), a ilha de Maré 

é uma Reserva Ecológica instituída pela lei municipal nº 32071982 que possui expressivos 

remanescentes e Mata Atlântica onde sua população historicamente sempre manteve 

profundas relações culturais com a natureza, onde os habitantes dependem da floresta na 

mesma intensidade que a floresta depende dos moradores para que continue existindo 

(Almeida & Paiva, 2011), sendo que a forma de ocupação da ilha, ocupada pelos povoados 

nas regiões próximas ao mar, favoreceu a preservação de mata nativa, esta ameaçada pela 

agropecuária.   
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Figura 3 - Comunidade de Praia Grande, Ilha de Maré. Fonte: Nilton 

Souza 

  

 

  Contendo as cinco primeiras comunidades quilombolas de Salvador, reconhecidas 

pela Fundação Palmares (Fundação Cultural Palmares, 2013), a comunidade que habita a 

ilha possui fortes relações culturais ancestrais, fazendo com que os aspectos culturais sejam 

bastante distintos dos moradores da porção continental de Salvador (Almeida, 2012). 

Apesar da existência da agricultura familiar, a pesca e a mariscagem são as atividades 

predominantes historicamente entre os moradores da ilha, sendo transmitidas através das 

gerações como fonte de renda e traço cultural.  

  Embora pertencente ao município de Salvador e com grandes belezas naturais, a 

Ilha de Maré apenas recentemente foi “descoberta” pelos soteropolitanos continentais, 

sendo bastante visitada pelos moradores do subúrbio ferroviário ou pelo turismo naval, 

com seus veleiros e barcos a motor (Paiva et al, 2011).  

  Problemas socioambientais diversos atingem a ilha, ocasionados por descasos da 

prefeitura com falta de saneamento básico, médicos e escolas, ou em virtude do 

desenvolvimento industrial do seu entorno, que nas ultimas cinco décadas vem impondo 

mudanças na rotina da pesca em virtude da contaminação atribuída a indústria petrolífera e 
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ao porto de Aratu onde, segundo pescadores, ocasionam redução do pescado e problemas 

de saúde que atingem pele, olhos e pulmões (Santana, 2011).  

  Ao sul da Ilha de Maré, seguindo em direção a Ilha dos Frades, os altos submarinos 

facilmente observados em cartas náuticas favoreceram a formação de construções recifais 

coralíneas (Lessa & Dias, 2009) onde em virtude da diversidade de esponjas e corais, Cruz 

et al. (2009) sugerem que seja criada uma Zona de Preservação da Vida Silvestre, com 

delimitação de área de exclusão de pesca inclusive.  

  

5 - MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Coleta de Dados Etnoecológicos 

 

Este trabalho contemplou uma abordagem etnográfica, onde informações de 

entrevistas realizadas com a comunidade pesqueira da ilha de Maré funcionaram como 

base direcionadora. Inicialmente foram realizadas entrevistas abertas, com auxílio de 

gravador de voz,  com os líderes comunitários e com indivíduos oportunisticamente 

encontrados para um entendimento inicial das características do modo de vida geral dos 

pescadores e marisqueiras da Ilha, conforme metodologia adotada por  SOUTO (2004).  

  A partir dos primeiros contatos, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas (N=9) com as lideranças da pesca, consideradas “especialistas nativos” , 

objetivando conhecer as principais modalidades pesqueiras exercidas, as principais áreas e 

recursos pesqueiros e os conflitos encontrados por eles. Também foram adotados como 

métodos de coleta de dados as observações diretas realizadas pelo pesquisador durante 

estadia na área de estudo, em reuniões de lideranças pesqueiras e reunião com 

representantes do ministério público de Salvador e a comunidade. 

Marques (1995) faz referencia ao termo “especialista nativo” como as pessoas que se 

reconhecem e são reconhecidas pela própria comunidade como competentes na atividade, 

segundo os próprios critérios de competência da comunidade.   

A escolha das pessoas que seriam entrevistadas foi direcionada pelos próprios 

entrevistados através do método “bola de neve”, onde foi solicitado a cada entrevistado que 

indicasse outros dois “especialistas nativos” (Bailey,1982).  

Transcritas “verbatim”, as entrevistas foram acomodadas em um banco de dados 

onde os memes foram identificados. Memes são fragmentos de informações passadas de 
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pessoa a pessoa dentro de uma cultura (Dawkins, 1979 apud Souto, 2008; Blackmore, 

2000).  

Complementando os dados sobre território pesqueiro, obtidos nas entrevistas, foi 

realizada por iniciativa da comunidade uma turnê guiada em uma embarcação contendo as 

principais lideranças e pesquisadores, quando foi possível percorrer todo o território  de 

atividade pesqueira dos moradores da ilha, e os entrevistados apontavam as regiões e pesca 

e os principais conflitos. 

   

5.2 Bases Conflitivas Apontados 

  

Os dados obtidos referentes a conflitos foram  analisados  através de uma  abordagem 

emicista/eticista, que consiste na comparação entre os conhecimentos tradicionais (êmicos) 

e os correspondentes na literatura acadêmica (éticos) (Feleppa, 1986).  

A partir das informações sobre perda de “áreas” de pesca em virtude de instalações 

de empreendimentos no entorno do território pesqueiro e da impossibilidade de mariscar 

ou pescar ocasionada por contaminação, uma revisão de algumas bibliografias que retratam 

a contaminação da BTS serviu como base de dados para especializar a contaminação.  

 

 

5.3 O SIG e o Sensoriamento Remoto 

 

Foram utilizados os programas ArgGis10.1 e o ENVI 4.8 para todas as analises 

geoespaciais, disponibilizados no Laboratório de Processamento de Imagens 

Georreferenciadas (LAPIG) do Programa de Pós Graduação em Modelagem 

Ambiental(PPGM) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).   

Para demonstração no ambiente de SIG da região estudada foi descarregada do banco 

de dados do serviço geológico americano (USGS) o produto do sensor TM, a bordo do 

satélite Landsat, orbita 215 ponto 069 obtida na data 13/04/1995, do Google Earth foram 

baixadas imagens históricas do ano de 1969 e 2013, e da Companhia do Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia (CONDER) foram adquiridas ortofotos em escala 1:10.000 da 

região do recôncavo, das folhas 94.000,95.000,96.000, 97.000,105.000, 106.000, 

107.000,108.000, 115.000, 116.000 e 17.000. 
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No programa ENVI 4.8, foi realizada uma composição RGB com as bandas 543 do 

sensor TM, para ressaltar os contrastes. A melhor composição de imagem nos sensores TM 

e ETM para estudo de vegetação de manguezal, segundo Green et al (1998), consiste nas 

bandas referentes ao vermelho(0,63 a 0,69 µm), infravermelho próximo (0,76 a 0,90 µm) e 

infravermelho médio (1,55 a 1,75 µm), respectivamente as bandas 3, 4 e 5 nos dois 

Sensores. 

Foi montando um mosaico de imagens , ainda no ENVI, com as ortofotos da 

CONDER, resultando em uma só imagem do recôncavo baiano na escala 1: 10.000.   

Todas as  imagens foram importadas para o programa ArcGis 10.1  e padronizadas 

no sistema de projeção de Mercartor , com o uso do DATUM WGS 84, por ser um 

DATUM utilizado internacionalmente, inclusive pelas empresas geradoras de imagens. 

Todos os vetores utilizados nos mapas gerados foram criados no ambiente do ArcMap. 
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6.0 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 O Território Pesqueiro 

  

De uma maneira geral a atividade de pesca artesanal no nordeste brasileiro, apesar de 

ser a maior responsável pelo abastecimento de frutos do mar nos mercados, opera com 

baixa tecnologia e pouca autonomia (Norte Pesca, 2003). Nesta realidade também se insere 

a de Ilha de Maré, onde os pescadores (as) que atuam na pescaria voltada para peixes, ou as 

marisqueiras que coletam moluscos e crustáceos utilizam pequenas canoas motorizadas ou 

a remo (Figura 4) no deslocamento, navegando em conjunto com grandiosos navios 

modernos da Marinha Mercante, isto quando o trajeto não é feito a pé. 

 

 

 

 
Figura 4 - Canoa artesanal navegando no canal dos navios 

 

Além do risco próprio inerente a navegação junto a navios, onde a lei náutica diz que 

em virtude da manobra restrita o pequeno que tem que sair da rota, o regime comunitário 

em que se inserem as comunidades tradicionais de pesca artesanal, onde o grupo tem uma 

base familiar ou de vizinhança muito forte, como cita Diegues (1983), tornam o 
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deslocamento até o ponto de pesca ainda mais perigoso, uma vez que as embarcações 

apesar de serem particulares, funcionam de forma comunitária. 

 

“ eu tinha um caíque de madeira de seis metros e oitenta... e que eu botei 

o nome coração de mãe... Esse caíque se fosse... se eu fosse pra capitania 

registrar...só pegava eu e mais um... mas eu tinha dia de eu botá até 

catorze” – Seu Naná, morador de Bananeiras. 

 

A atividade pesqueira na ilha de maré se mostra bastante dinâmica, não só em 

relação aos locais de pesca, como no direcionamento do recurso alvo, onde um mesmo 

indivíduo pode direcionar sua arte de pesca a depender da própria necessidade ou em 

virtude da melhor disponibilidade de recursos. Além disto, o deslocamento até os pontos de 

pesca são mistos, ou seja, as embarcações saem com proposito de ser direcionada tanto 

para a mariscagem, quanto para a pescaria. 

“Eu levava essas pessoas pra la.. pra mariscar.. e eu levava aqueles 

peixes já...tainha.. solteira.. iate...ja levava já pá fazer isca pra pescar 

sirí. Enquanto elas tavam mariscando, eu tô pescando sirí.. né.. e aquilo 

começou nos primeiros dias...começou dá certo...que elas iam tirar ostra 

e sarnambi.... e eu pescava siri, então.. o siri que era mais procurado 

vindia aqueles otros mariscos.” 

“depois do sirí as vezes eu saia assim com rede, aqui...não sozinho.. pra 

botá uns lance ai.. mas depois a frieza começou.. me prejudicar” 

(Fazendo referencia ao momento depois do retorno da pescaria de sirí, 

depois da primeira jornada.) 

 

"eu vou pra sirí.. ai ela fica ruim ai como agora eu venho pra aqui, pro  

marisco" 

 

Baseando-se nas informações dos entrevistados sobre as regiões frequentadas por 

pescadores e marisqueiros, foi possível espacializar o território da atuação de extração de 

frutos do mar que a comunidade pesqueira de Ilha de Maré usufrui utilizando as 

concepções  culturalistas e econômicas descritas por Haesbaert (2003). 

Foram tratadas como unidade territorial as regiões marinhas onde a comunidade do 

estudo atua, independente de serem zonas submersas ou emersas, ou seja, a unidade 

territorial abrange  manguezais, coroas, praias, recifes etc. 

Vale ressaltar que o presente estudo não levou em consideração as regiões não 

abrigadas pela Baía de Todos os Santos, uma vez que embora existam atividades de pesca 

“barra afora”, não foram relatadas de forma abundante. 
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" o pessoal pesca isto aqui tudo.. este mar todo ai o pessoal vai.. la pro 

lado de Madre de Deus, Itaparica.. tem um pessoal que vai pra São 

Francisco do Conde pescar camarão" 

 
 

A pesca artesanal de ilha de Maré ocupa desde a porção central até toda a região 

norte e nordeste da Baía de todos os santos, tendo relatos das proximidades com o terminal 

do Ferry Boat em Salvador,  Itaparica, Madre de Deus, Passé e toda a extensão da baía de 

Aratu (Figura ) 

Saindo com a obrigação de garantir o sustento, Pescadores e Marisqueiras vão atrás 

do recurso onde ele se encontrar, desde que existam condições de chegada aos pontos de 

coleta. A pesca na ilha de Maré , segundo os dados dos entrevistados,  são bastante 

dinâmicas no sentido de direcionamento de recursos, porém  o maior esforço está no 

direcionamento para crustáceos  e moluscos,  ocorrendo em regiões de mangues ou coroas 

arenolodosas em sua maioria. 

Algumas regiões foram citadas de forma recorrente, ou seja, são “pesqueiros”  

tradicionais reconhecidos e compartilhados pela comunidade de ilha de Maré onde, 

diariamente,  são visitados como única ou principal fonte de renda. 

"o sarnambi a gente pesca todo mundo aqui..nesta praia aqui (na própria 

ilha)... Mas o camarão tem que ir pro porto de Aratu.. Um lugar aqui no 

farol pesca também.. Que tem a lama... Aqui na mucumba e na ristinga tb 

pesca.. E lá tambem no porto do cavalo, do lado de lá"  "tem vez que ele 

bota a rede aqui na ponta de Passé"  

 

"Até em Piripiri.. Paripe.. tudo eles vão" 
 



 

36 

 

 
Figura 5 - Delimitação do Território Pesqueiro das Comunidades de 

pescadores e marisqueiras  de Ilha de Maré 
 

 

"Lama pôdi (podre) é la na refinaria..." 

 
(ao ser perguntada onde pegam peguari de mergulho) [...] “eu acho 

que é na refinaria, e também perto do porto de aratu" 

 

 

"eu levava esta mulherada toda para mariscar lá em cima, no coqueiro 

grande, que fica próximo a refinaria Landulfo  Aves" 

 
 

 



 

37 

 

 

Figura 6 - Delimitação da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), e das 

zonas de pesca "Lama Podi"  e "Rio São Paulo". 

 

Dois anos após a descoberta do petróleo no Brasil, na região do Lobato, surge o 

primeiro poço produtor comercial de petróleo denominado C-1, na cidade de Candeias e, 

após novos poços produtivos no entorno, surge a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), 

construída na região de São Francisco do Conde com mão de obra de pescadores, 

marisqueiros, trabalhadores rurais, e povos de regiões e estados vizinhos (GILMAR, 2009). 

Sendo a segunda maior refinaria em complexidade e em produção no Brasil, a 

RLAM está instalada no entorno do Rio Mataripe  e  tem instalações  em toda a região de 

manguezal do rio São Paulo (Figura 6). Toda a região onde a refinaria está implantada está 

dentro do território pesqueiro utilizado por pescadores e marisqueiras da ilha de Maré 

(Figura 6), sendo relatado esforços de pesca no substrato lodoso em frente a refinaria 

direcionados para moluscos e crustáceos. 

"na refinaria pesca camarão... E bota manzuá pra pegar sirí" 

 

"sabe onde tem aquele maçarico? (referindo-se a RLAM) Pesca la de 

junto.. É onde dá mais" 
 

A região do Rio São Paulo, com todo o manguezal que a compõe, é utilizada também 

para pesca de camarão, retirada de caranguejo, pescaria de peixes, siris, entre outros 
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(Figura 7).  Segundo informação de uma das lideranças da comunidade de ilha de Maré, é 

uma região onde a vegetação do mangue foi replantada pela refinaria. 

Regiões de manguezais são fundamentais para comunidades tradicionais pela 

importância ecológica, onde é fundamental para manutenção de diferentes nichos 

ecológicos de espécies de moluscos, crustáceos e peixes (RODRIGUES et al, 2000) e por 

ser uma fonte de recursos como madeira, tinturas e remédios (ANDRADE, 2003) 

 

“eles mataram este manguezal todo.. então.. o ministério Público fez eles 

replantarem todo.. a PETROBRAS... isto foi em 97...98.. que teve um 

derramamento imenso aqui” Eliete, marisqueira e líder comunitária 

residente na comunidade de Porto dos Cavalos. 
 

 
Figura 7 - Atividade de Mariscagem no manguezal do rio São Paulo 

 

“Aqui é um estoque de  moradia de robalo e mero.. porque aqui tem 

muita lama por baixo e tem restos de balsas da PETROBRAS.. muita 

pedra.. ai eles fazem a moradia por aqui” (Fig.8) 
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Figura 8 - Estrutura de Balsa da PETROBRAS afundada no rio São Paulo 

 

Única ilha pertencente ao município de Candeias, a Ilha do Topete (ou Refúgio das 

Garças), citada como uma área rica para mariscagem era residida por um nativo da ilha de 

Maré chamado Valmir, que fez algumas plantações, porém há duas décadas a ilha foi 

vendida por outra pessoa para um empresário chamado Eduardo Valente que tornou a ilha 

um espaço para mega eventos de artistas (OLIVEIRA, 2014). 

A pequena porção de terra emersa da ilha é circundada por coroas utilizadas pelas 

marisqueiras como sítio de extração de recursos (Figura 9), pelos pescadores como 

pesqueiros (Figura 10) e funciona ainda, como toda área de marinha, como um ponto de 

apoio onde o pescador pode encostar sua embarcação em “terra firme” . 

 

“Quando a Maré vaza, a gente tem tanto Tapu aqui, sarnambi e tal...” 

 

“um bacana se apropriou e ai... com autorização da SPU.. ai onde faz o 

lançamento dos cds de Ivete Sangalo... do carro da Ford... ai pegaram 

este pedaços...” 
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Figura 9 -  Ilha do Topete com delimitação das coroas de  mariscagem 

 

 
Figura 10 -  Pescador em atividade de puxada de rede na região da ilha do 

Topete 
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Nas proximidades de Praia Grande encontra-se um dos sítios de mariscagem mais 

visitados pelas comunidades da Ilha de Maré para extração do “chumbinho” 

(Anomalocardia brasiliana), denominado Pecém”(Figura 12). Uma grande região de 

sedimento fino na porção Oeste da ilha onde estão instalados alguns poços da 

PETROBRAS. Em frente a este sítio pesqueiro, existem inúmeras coroas de 

cascalho(Figura 13) e areia que são utilizadas para a extração de moluscos e que se 

estendem pela parte central da Baía de Todos os Santos até a região de Madre de 

Deus(Figuras 11 ). 

 

“Aqui é Praia grande, mas esta área aqui a gente chama de Pecém, é o 

local que a gente vem pescar.. a maioria vem pra cá"  

 

" coroa porque assim, ela fica no meio do mar...cada coroa tem um nome 

específico" 

 

 
Figura 11 - Localização geográfica das coroas utilizadas,  de poços de 

petróleo da PETROBRAS  e da região de mariscagem denominada Pecém. 
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Figura 52 - Fotos da atividade de mariscagem de "Chumbinho" 

(Anomalocardia brasiliana) na região de coleta chamada Pecém. 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 63 -  Vista de coroas "no meio do mar" frequentadas por 

pescadores e marisqueiras. 
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A necessidade de procurar diariamente “o que comer” torna a atividade de pesca e 

mariscagem  um modo de vida peculiar, onde o trabalho não é regido por horas de trabalho 

comum,  existindo uma regulamentação dizendo quantas horas de trabalho e de descanso o 

trabalhador pode ter em cada jornada. Diferente disto, o tempo de trabalho é ditado pela 

necessidade de acumular o peixe, molusco e/ou crustáceo  necessário para a venda diária, o 

que assegura o dinheiro mínimo necessário para comprar mantimentos para a família. 

Assim como a necessidade rege o tempo de serviço diário, quem direciona a hora de 

trabalhar é a maré, uma vez que existe maré “boa” para cada recurso explorado.  Somado a 

estas questões de hora de maré, com o tempo efetivo de pescaria ou mariscagem, existe o 

fator do tempo de deslocamento até o ponto de coleta que, realizado com embarcações de 

baixa autonomia, faz com que os pescadores e marisqueiras ocupem uma grande parcela de 

tempo diário na atividade para assegurar  o rendimento mínimo diário de subsistência. 

Cruz e Leoncio (2013) cita a pesca artesanal como uma economia primária que 

lembra o período colonial, realizando-se com o circuito que vai da elaboração do petrecho 

de pesca, da embarcação, o uso das técnicas tradicionalmente aprendidas  até a venda no 

comércio urbano. Este circuito da atividade é o que constrói o conhecimento passado entre 

gerações, e este relacionamento é o que define a identidade sócio-territorial (MAIA, 

BESSA, NETO,2012) 

 

 

"O lugar mais longe é Mapele...você daqui pra Paripe você gasta 1 hora 

de relógio.. Você pra dentro de Mapele, pra lama de Santa Luzia você 

gasta 2h e 45min" 

 

Toda a baía de Aratu foi apontada como uma das regiões de ocorrência de pesca e 

mariscagem da população de Ilha de Maré. Esta baía possui águas bastante abrigadas, rasa 

(favorecimento o afloramento de corôas em diversos pontos), com substrato arenolodoso 

em sua maior porção e alguns afloramentos rochosos, e circundada por ecossistemas de 

manguezais.   

 

Dentro desta área foram citados pesca de camarão, captura de caranguejo, siri, aratu, 

moluscos diversos e peixes. Foram ressaltadas algumas regiões específicas de visitação 

mais contínua, como a “corôa do Matuí” e as “corôas do fim do trecho”, (Figura 14) a 

“lama do fio” (Figura 15), o canal da baia de Aratu, além da Praia da Boca do Rio que foi 
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citada como importante ponto de visitação para lazer, pesca e complementação de renda 

com venda de recursos para turistas (Figura16). 

 

“Chama corôa do fim do trecho porque antigamente na maré baixa a 

gente só conseguia vir até aqui de canoa” 

 

"chama lama do fio... Quando você passa no ônibus você não ve uma 

maré assim? Bem quase perto do mangue? É ali que eles vão! É Simões 

Filho... Pega camarão” (referencia próximo a br324) 

 

"lá pra dentro do rio, em Mapele.. vai pescar lá.. leva o dia todo" 

(fazendo referencia a baia de Aratu) 

“tem a prainha da boca do rio também, que as vezes o pessoal vem 

vender acarajé pra os turistas” 

 

"as vezes eu vou mariscar ali na Dow Quimica.. As vezes vou lá perto da 

Petrobras"  

 

"as vezes eu pesco lá dentro na Base.. Alí eu vou pescar alí de rede... 

Pesco aqui no porto da CODEBA.. Entre a base e a Tequimar” 

 
 
 

 
Figura 14 -  Delimitações das coroas de mariscagem e pesca visitadas pela 

comunidade de ilha de Maré dentro da Baía de Aratu. 
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Figura 15 -  Região de mariscagem denominada "Lama do Fio", ao final 

da Baía de Aratu. 
 

 

Figura 76 -  Limites da região da "Prainha" (ou praia da boca do rio), 

utilizada para pescaria, lazer e comércio. 
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Além da dependência da extração dos recursos voltados para a subsistência, os 

pescadores artesanais constroem seu conhecimento a partir de suas interações com o meio 

ambiente (Maia e col., 2012), elevando a atividade pesqueira acima de um simples oficio, 

mas um traço cultural forte, entranhado na própria existência destas pessoas. 

A cultura pesqueira no Recôncavo Baiano tem registro histórico, começando pelos 

sambaquis encontrados, passando pelas pescarias de indígenas descritas nos livros 

históricos do recôncavo e se completando com a chegada dos povos africanos. 

Posteriormente, no período colonial, a tecnologia pesqueira de Portugal acrescentou a 

cultura nativa novos petrechos de pesca e novas formas de captura, além de 

redirecionamento de recurso, a exemplo da pesca da baleia que inseriu a Bahia como uma 

importante região para este tipo de pesca.  

Por todo este contexto histórico da evolução da atividade pesqueira, Cruz e Leoncio 

(2013) conclui que a a atividade pesqueira não é apenas uma atividade econômica, mas um 

modo de vida particular onde nele se inclui a identidade do pescador como um produtor de 

saberes, com cultura própria. 

 

 

6.2 Os conflitos socioambientais 

 

Durante todo o período da pesquisa, os conflitos apontados com veemência pela 

totalidade dos entrevistados, ou expressados em conversas e reuniões ocorridas, foram 

basicamente a impossibilidade da exploração do pescado e mariscos em seu próprio 

território em virtude da perda de espaço pelo surgimento de grandes empreendimentos nas 

regiões tradicionais de mariscagem e pela contaminação do ambiente e dos recursos 

pesqueiros, além das doenças ocasionadas por estas contaminações. 

Estes conflitos apresentados estão de acordo com dois dos três grandes tipos de 

conflitos que Little (2006) aponta como principais enfrentados por comunidades 

tradicionais, sendo os dois encontrados neste estudo: o conflito em torno dos impactos 

socioambientais, como a contaminação e destruição de mangues; e o conflito em torno dos 

valores e modo de vida, tendo em vista que enquanto as comunidades pesqueiras tem a 

natureza como núcleo central, o desenvolvimento industrial do entorno segue uma outra 

lógica. 
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Comunidades tradicionais são as que mais enfrentam conflitos de origem politico-

institucional que causam problemas entre grupos sociais e econômicos (Isaac-Nahum, 

2006), sobretudo quando a origem destes conflitos está na diferença entre os interesses do 

desenvolvimento econômico estatal e a visão de mundo cultural que assegura a 

subsistência dos pescadores artesanais.  

No entorno da Ilha de Maré, a implantação do Centro Industrial de Aratu (CIA) e da 

Refinaria Landulpho Alves (RLAM) ocasionaram duas situações que confrontam com o 

modo de vida e com a atividade de pescaria artesanal e mariscagem: o impedimento em 

acessar regiões tradicionalmente utilizadas e a contaminação dos recursos pesqueiros e 

ambientes. 

Outro fator que confere risco aos pescadores é o aumento do tráfego de embarcações 

de lazer e grandes navios em suas áreas tradicionalmente utilizadas para exercício da 

pesca, tornando o transporte até as zonas pesqueiras mais arriscado em virtude da 

característica artesanal das embarcações. 

O canal de navegação dos grandes navios cargueiros ( Figura 17) que transportam 

produtos para os portos dentro da baía de Aratu está localizado bem próximo a ilha, sendo 

inclusive a mesma rota das embarcações artesanais que se direcionam para a região da baia 

de Aratu e que se arriscam em meio a possibilidade de naufrágio devido a turbulência 

gerada pelos navios e pelas potentes embarcações de lazer que desrespeitam os pescadores. 

Durante a turnê guiada foi possível flagrar uma lancha de grande porte passando ao 

lado de uma canoa em atividade de pesca, onde as ondulações geradas pela lancha quase 

viram a pequena embarcação (Figura 18). 
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Figura 87 - Demonstrativo geográfico do canal de navegação dos navios 

 

 

 

 
Figura 98 - Canoa sofrendo influencia da ondulação da lancha de passeio. 

Flagrante dentro da baía de Aratu 

 

 

Além da restrição de velocidade das embarcações artesanais, a situação se complica 

quando o pescador artesanal necessita operar suas redes de pesca, algumas com centenas 

de metros. Em virtude do modo de operação deste petrecho de pesca, que é solto no mar e 

segue junto ao fluxo das correntes, o pescador tem apenas duas alternativas: arriscar a vida 
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e o material de trabalho na rota dos navios ou deixar de exercer a atividade nas áreas 

tradicionalmente utilizadas, perdendo assim o espaço do seu território de pesca, resultando 

em um grave conflito entre o pequeno pescador artesanal e o grande avanço do 

desenvolvimento do setor industrial e portuário da região.  

A contaminação no entorno causa o adoecimento do pescador e da marisqueira e 

afeta diretamente toda a sua família, uma vez que do próprio esforço físico depende a 

garantia da “comida na mesa”. Desta forma, problemas de saúde resultam na 

impossibilidade de exercer a força laboral, e quando ocorrem problemas generalizados na 

comunidade em virtude de a gentes contaminantes, surgem colapsos na economia familiar 

de toda uma comunidade que tem neste ofício a única ou principal fonte de renda. 

 

"Nós não somos suicidas... mas nós estamos morrendo, isto é fato! Nós 

estamos morrendo porque estamos comendo o pescado e não vamos 

deixar de comer porque a gente não quer deixar de comer , porque faz 

parte da nossa cultura" 

 

 

 

6.2.1 Perda de Espaço Físico 

Tendo conhecimento do espaço territorial da pesca artesanal das comunidades de Ilha 

de Maré, ou seja, o espaço físico e geográfico utilizado onde a comunidade se identifica e 

se apropria de seus recursos (LITTLE, 2002), é possível afirmar que embora o 

desenvolvimento industrial do entorno esteja em rápido avanço,  os pescadores artesanais 

não perderam a visão de posse de seu território pesqueiro, uma vez que continuam se 

identificando com as regiões como sendo parte integrante de sua rotina, sua cultura e da 

própria vida, e por isto ainda frequentam as mesmas áreas que há gerações coletam ou 

pescam. 

Porém, mesmo com a apropriação da noção do “seu” território, o espaço físico de 

onde depende seu sustento e mantem viva a identidade cultural, vem sendo 

sistematicamente diminuído em virtude de um modelo de desenvolvimento excludente que 

quando não modifica feições naturais , os proíbem de exercer suas atividades. 

 

“Aqui é ótimo pra pescar, mas é proibido... toda vez que tem um 

pescador que se ousa a pescar aqui a Marinha tira..,Vem pescar 

peixe e siri de manzuá” 
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A Constituição da República Federativa do Brasil, datada de 1988, no artigo 5º inciso 

XIII assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer, enquanto  no parágrafo XV diz que é livre 

a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 

da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

Ainda na constituição brasileira ,  no Capitulo II a lei diz: 

 

“Art. 20. São bens da União: 

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a 

sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade 

ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 46, de 2005) 

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;” 

 

 

As chamadas “áreas de Marinha”, chamada equivocadamente em larga escala de 

“Áreas da Marinha” em virtude de uma crença de que estas áreas pertencem a instituição 

militar, foram descritas pelo Decreto de Lei Número 9.760, de 5 de setembro de 1946 

como: 

        “Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) 
metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do 
preamar-médio de 1831: 

        a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e 
lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; 

        b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a 
influência das marés. 

        Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é 
caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do 
nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano. 

        Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, 
natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em 
seguimento aos terrenos de marinha.” 

 

Diante do postulado pela legislação brasileira, assim como qualquer cidadão, todo 

pescador brasileiro ou naturalizado tem direito a livre transito nas terras da união, direito a 

exercer sua atividade pesqueira (seu trabalho) sem qualquer tipo de coerção ou punição. 
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Foi possível identificar que no tocante a perda de espaço físico a parte Oeste do 

território , tomando como referência a  Ilha, é a que até o momento tem menores áreas 

ocupadas,  sendo principalmente os poços de petróleo da PETROBRAS em áreas de 

coroas, Figura 19,  (e mesmo dentro da própria ilha, como no caso da comunidade de Porto 

dos Cavalos) e as regiões mais próximas a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), como o 

rio Mataripe que foi envolvido pela construção da refinaria as principais implantações . 

 

“Isto tudo e plataforma de petróleo...cada plataforma desta esta em 

cima de uma coroa que a gente marisca” 
 

 
Figura 109 - Poço da PETROBRAS instalado em zona de pesca e mariscagem 

 

Os maiores problemas de perda de espaço está na porção leste do território pesqueiro, 

sobretudo dentro da baía de Aratu, onde grandes empreendimentos estão instalados ou 

previstos. 

 

A ilha do Topete, citada como uma boa região para coletar moluscos diversos, apesar 

de legalmente pertencer a união (embora tenha sido apropriada por interesses privados), é a 

primeira zona de conflito no tocante a proibição de uso do espaço para a pesca e/ou 

mariscagem (Figura 20). Mesmo sob constrangimento e ameaças, inclusive ameaças a 
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integridade física das pessoas, a comunidade se arrisca nestas coroas e bancos de areia para 

retirar o sustento. 

 

“(...) eles tem 4 cachorros pitbul, e ai quando solta... Miruca mesmo 

outro dia por pouco os cachorros não pegaram. Mesmo com esta 

ameaça dos cachorros a gente para...tem que vim pra ca.” 

 

 
Figura 11 - Ilha do Topete. Em destaque a zona proibida pelo dono da ilha para 

atividades  

 

Responsável por 60% de toda carga transportada por vias marítimas da Bahia, o 

Porto de Aratu foi construído pelo presidente João Batista Figueiredo entre os anos de 

1971 e 1975, época em que ainda não se cogitava legislação ambiental e, portanto, foi 

implementado sem nenhum tipo de estudo de impactos socioeconômicos e ambientais. 

Localizado exatamente em frente a ilha de Maré pela porção leste, mais precisamente 

em frente a comunidade de Botelho, este porto está inserido na entrada da baía de Aratu. 

Desde sua fundação, o porto de Aratu vem se expandindo em capacidade de operação e de 

recebimento de navios com calados cada vez maiores. Nos últimos 12 anos, o número de 

navios transitando nesta região apenas para este porto, teve uma média de 608 

embarcações de grande porte, apresentando um crescimento significativo entre os anos de 

2000 e 2012(Figura 21). 
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Figura 12 - Número absoluto anual de navios que atracaram 

apenas no porto de Aratu entre os anos de 2000 e 2012. 

  

 

“O  Porto de Aratu não tem licença ambiental, porque ele é anterior 

a lei ambiental.. mas la tem uma cláusula que os empreendimentos 

anteriores terão que se regularizar mas não diz quando”  Zezé  -  

Pastoral da Pesca. 

 

 

Além do porto de Aratu, outros grandes portos estão inseridos dentro da baía, a 

exemplo do terminal da DOW QUIMICA e do Porto do Moinho Dias Branco. A região da 

baia de Aratu está inserida na região CIA Norte no município de Camaçarí, segundo o 

zoneamento do plano diretor do Polo Industrial de Camaçari (2013) e abriga grandes áreas 

industriais que somam 23 empresas relacionando-se diretamente a zona portuária. 

O plano diretor afirma ainda que esta região é estratégica para o transporte 

hidroviário e que em 2011 foi elaborado um plano diretor que objetiva a criação de novas 

áreas portuárias, aumentando a capacidade de navegação, manobra e atracação.  

 

“35 grandes empreendimentos estão previstos para o entorno da Baía de 

Todos os Santos” Cristina Graça –Promotora do Ministério Público de 

Salvador 

 

“tem previsto pra cá muito mais coisas...algumas nós nem sabemos.. 

Porque o próprio secretário de meio ambiente e a própria promotora tem 

dito assim: “tem coisas piores por chegar.” 

“só que a gente sabe tem previsto 5 estaleiros navais, deles  um está 

em processo de licenciamento ai que vai ser nesta baía” 
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Cada novo empreendimento deste porte que se instala na região traz um passivo 

socioambiental de grandes proporções, uma vez que apesar de afetarem diretamente o 

território pesqueiro da comunidade de ilha de Maré, por esta se localizar geograficamente 

fora da baía, geralmente nos relatórios de impacto ambientais destes empreendimentos a 

comunidade da ilha fica excluída.  

 

“tem aquela prainha que foi a única que restou...aquela prainha depois 
desse navio onde aconteceu o acidente naquele píer.. da PETROBRAS, 
é... vai ser um outro píer da BRASKEM..” (Figura 22 e 23) 
 

 
“Sem audiência pública... eu não fui informada deste estaleiro ai” (fazendo 
referencia ao estaleiro a ser implantado na prainha) 
 

 
Figura 13  - Vista da "Prainha" ou "Praia da Boca do Rio" 
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Figura 143 - Localização Geográfica da Prainha, entre os Portos e Aratu e da Ford. 

 

 

Como exemplo da exclusão da comunidade de ilha de Maré como impactada 

diretamente pelos empreendimentos navais a serem instalados na região da baía de Aratu, 

temos os resultados do Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Naval e Náutico de 

Aratu (Figura 24), um macro empreendimento composto por Canteiros de Módulos e 

Marina de Aratu, Loteamento industrial Naval e Náutico de Aratu e o Estaleiro Corema 

(LACERTA, 2013). O estudo aponta um total de 51 impactos gerados onde 42 são 

negativos e 9 positivos. Deste universo de 51 impactos totais, 15 deles são impactos 

socioeconômicos onde 9 destes impactos são sobre o meio antrópico. 

O Relatório aponta entre os impactos negativos a redução da área de pesca utilizada 

pelos pescadores (Figura 25) em função das atividades e o prejuízo na pesca artesanal pela 

alteração do bentos (nisto inclui os moluscos e crustáceos), enquanto entre os positivos se 

relaciona em sua maioria a geração de emprego e renda e mudança na economia da região. 

Entre as duas medidas mitigadoras sugeridas para os impactos socioeconômicos, nenhuma 

se relaciona ao pescador artesanal.  

 

“Sem falar na linha férrea, né? que vem por dentro do mangue lá 

pelo saco” 
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Figura 15 - Localização dos portos da Ford, Moinho, Dow Quimica e região do macro 

empreendimento Complexo Naval e Náutico de Aratu 

 

 

Figura 165 - Vista da obra de terraplanagem do Complexo Náutico e Naval de 

Aratu. 
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Outro problema encontrado nestes relatórios é que eles não são analisados em 

conjunto com os demais, tornando cada empreendimento “aceitável” diante dos fragmentos 

de informações gerados nestes estudos, o que facilita a implantação de novas construções 

nos sítios de pesca. 

 

“o INEMA... os órgãos ambientais muito  ausentes  assim para fazer a 
fiscalização... monitoramento e tal, mas tá licenciando então.. criação do 
porto de Aratu, tem um outro projeto que é um canteiro náutico, a 
termoelétrica que já chegou uma etapa e ta pra chegar outra que, o projeto 
da segunda maior termoelétrica da América Latina. Fora isto, pequenas 
empresas que tem aí até, né?” 
 
“porque quando eu digo que escolheram este lugar para despejar 
desgraça... me acham radical, mas não é não” 

 
 

 
Figura 17 - Comparativo do espaço de pesca e mariscagem dentro da Baia de Aratu 

no ano de 1969 e no ano de 2013, com destaque para os grandes empreendimentos 

navais já implantados. 
 

 

Destruição de manguezais e coroas de mariscagem são os principais impactos destas 

instalações. Estas coroas, quando não são dragadas para aumento da profundidade dos 

canais de navegação dos navios, são aterradas pelo processo de construção e 

desenvolvimento da obra, ou mesmo naturalmente pelas mudanças do sistema hídrico em 

virtude do aprofundamento dos canais. 

“o moinho já aterrou duas corôa...vai aterrar mais uma agora.. a 

coroa da ponta do ferro”. 
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“Pra encostar ali naquele porto mesmo da Ford ali... que escavucou 

tudo ali para fazer  o porto... escavucaram tudo.. agora a gente não 

pode  pescar não.. porque é proibido” 

 

“As coroas que tem ai a gente ainda marisca, porque ta  previsto 

que vai acaba”  
 

 

Outro fator que se torna problema crítico para as atividades de pesca são as restrições 

de pesca e navegação nas imediações de Portos. Existe, por medida de segurança, uma 

proibição de pescaria e navegação em um raio de 500 metros de plataforma de petróleo. 

Levando em consideração a segurança, como os dois principais portos de escoamento de 

produtos químicos, sobretudo derivados de petróleo, estão dentro do território de atividade 

pesqueira de Ilha de Maré, observa-se que com as indústrias e portos já instalados (Figura 

26)  a atividade de pesca e mariscagem tornam-se inviável em tradicionais pontos de pesca 

(Figura 27 e 28 ) 

Considerando ainda que as áreas fora deste limite de segurança são regiões de 

trânsito de navios e embarcações de passeio como lanchas, veleiros e “jet-ski”, o modelo 

de desenvolvimento adotado para a Baía de Aratu, na teoria extingue as atividades 

pesqueiras na região ou a marginaliza (Figura 29 e 30). 

 

“Né só eles não... Marinha também... toma aviamento... toma o 

pescado... e na maioria das vezes manda a polícia militar ir 

buscar... eu nunca soube que pescar é crime... se eles pescam ai é 

porque já vem de outras gerações ... de lá de traz que sempre pescou 

ai... e que vai pescando de geração pra outra. Não tem pescador 

aqui que tem embarcação que vai la pra fora levar 15 dias 1 mês 

pescando... não tem...  tem que pescar é aqui, né verdade?” 
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Figura 18 -  Limite de restrição de 500m para  pescaria seguindo o modelo legal de 

plataformas de petróleo offshore 
 

 

 
Figura 198 - Vista da atividade de mariscagem no porto do Moinho 
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Figura 29 -  Atividade de Mariscagem  nas proximidades do moinho 

 

 

 

 

 
Figura 20 -  Limite de segurança de 500m do porto da Dow Quimica e 

atividade pesqueira 
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6.2.2-  Escassez de pescado devido à contaminação 

 

“A pescadora vizinha da gente lá... que ferra  baiacu... ferrou os 

baiacu chegou em casa fez a muqueca, quando comeu o peixe só 

tinha gosto de óleo... ficou tudo com fome... porque não tinha outra 

coisa para preparar” 

  

Somados aos problemas ocasionados pela impossibilidade de acessar o espaço 

tradicionalmente utilizado para pescar ou mariscar, ou do risco enfrentado durante o 

deslocamento ou atividade, a comunidade enfrenta ainda um grave problema que é a 

contaminação dos recursos e do ambiente. Essa contaminação provoca a diminuição de 

recursos, principalmente de moluscos e crustáceos, devido a mortandade observada por 

eles nos locais de pesca, ou pela péssima qualidade dos recursos, que em virtude de a 

gentes contaminantes se tornam impróprios para consumo. Além disto, os problemas de 

saúde causados pelos contaminantes impedem os pescadores de exercerem suas atividades. 

Pela ótica da comunidade, a contaminação é o principal fator de diminuição de recursos 

pesqueiros, e como a gentes causadores citaram a refinaria Landulpho Alves e o porto de 

Aratu. 

 
“aqui esta a refinaria.. e é outra bagaceira.. a gente  marisca nestas 

áreas todas aqui.. tudo aqui é coroa.. as  tainhas, a depender da  

maré, tudo com gosto de gás” 

 

“este rio que solta a agua cor de abobora... amarelo... várias 

cores...e tanto que um dia fui mariscar quando olhei tomei um susto 

pra traz assim... o mar cor de rosa... e assim... sai muita fumaça, 

parece que tem fogo na lama” -  Eliete, fazendo referência ao rio 

Mataripe. 

 

Relatos de “forte mau cheiro” e de problemas sérios de saúde resultantes da 

atmosfera contaminada são recorrentes entre a comunidade pesqueira da ilha, e são 

fundamentados quando se observa a lista de produtos que saem através do porto e a 

predominância dos ventos na região (Figura 33), que carreiam particulados via aérea 

diretamente para a ilha (Figura 31). Carvalho (2013), retratando a percepção da mesma 

comunidade no que se refere ao entendimento do direito de um ambiente sadio, apresenta 

os mesmos relatos em relação a contaminação e a redução de frutos do mar em Ilha de 

Maré.   
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“aí vocês podem até ver a falta de responsabilidade deles, eles 

começam a fazer a carga e descarga do material que eles ta... ali 

deve ser alumínio... tô falando do navio, porque la em cima ta 

queimando enxofre.. porque é onde ele armazena a céu aberto o 

enxofre... cá embaixo deve ser alumínio ,que este  píer aí é para 

descarregar alumínio e Nafta”  

 

 
Figura 21 - Desembarque de carga no terminal do Porto de Aratu. Nos 

destaques particulado de Enxofre (S) e alumínio (Al) segundo a 

informação da marisqueira. 

 

Dos produtos operados no porto os granéis sólidos são transportados via esteira até 

os porões dos navios e a descarga é feita sem nenhum critério de contenção (Figura 31 e 
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32), gerando dispersão via atmosférica de particulados finos, enquanto os granéis líquidos 

também podem dissipar gases voláteis. Entre os anos de 2000 e 2013, o porto movimentou 

22.700.090 toneladas de granéis sólidos, 41.496.167ton de granéis líquidos e 5.643.997ton 

de gases. 

 

 

 

 

Figura 22 - Descarga de Óxido de Alumínio e transporte via terrestre no porto de 

Aratu 

 

 

“ estas fuligem que tá menor eles sem muita responsabilidade e 

direto estas fuligem... vem pra aqui  porque é constante o vento... 

por Botelho... qualquer vento é praqui e a depender do vento  praqui 

e pra Bananeira.. direto isto” 

 

"o grau de poluição é muito grande (...) chumbo, cadmio...na água e 

no ar... Tanto faz de um lado e de outro" 

 

Segundo a CODEBA (2013), os ventos Leste predominam em 52%, ventos sudeste 

50% e nordeste em 37%, ou seja, em todas as situações os ventos carreiam particulados 

finos e/ou gases contaminantes para a Ilha de Maré (Figura 33). 
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Figura 23 -  Direções do vento sobre o porto de Aratu  

 

Diariamente a comunidade de Ilha de Maré convive respirando fortes odores 

químicos que exalam do porto de Aratu, sobretudo a comunidade de Botelho, que está 

localizada em frente ao porto.  

Associado à rotina diária de respiração de compostos químicos que chegam através 

do ar, as comunidades estão diariamente sob alto risco de acidentes diversos, como o 

ocorrido no dia 17 de dezembro de 2013 quando o Navio Golden Miller (Figura 34) 

explodiu enquanto era carregado com 5.800 toneladas de gás Propeno, que iam para o 

México. O incêndio no navio só foi debelado 24 horas após o ocorrido, impondo a 

comunidade da ilha intoxicação por aspiração de gases resultantes da combustão do 

incêndio, causando pânico e terror. 

O problema de saúde ocasionado pela fumaça tóxica do incêndio e a falta de um 

atendimento especializado retirou das atividades de pesca e mariscagem uma grande 

quantidade de pessoas, uma vez que ficaram seriamente debilitadas. 

Além da emissão de fumaça causada pelo incêncio, o acidente lançou no mar grande 

quantidade de óleo lubrificante, que se instalou em praias, mangues e regiões onde ocorrem 

atividades  de pesca e mariscagem (Figura 36 e 37). 
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Não bastasse a dura realidade para conseguir o sustento diário com todas as 

dificuldades inerentes a vida do pescador artesanal, as vésperas do natal um acidente deste 

porte impactou profundamente a economia familiar das comunidades, uma vez que mesmo 

o recurso que já estava armazenado para venda não pode ser vendido em virtude do medo 

dos compradores. 

 

“Por causa do acidente do navio, ninguém quer comprar marisco... as pessoas 
tão com medo” 
 

“a gente não tem um serviço... um pronto atendimento 24h tal..” 
 

“Mas o navio o tempo todo ai ne? Sendo esfriado... as fumaça vindo pra 
gente... algumas pessoas passaram  mal, eu mesmo estou até hoje com 
problema de garganta, então assim... fiquei tonta, antes de ontem fiquei 
tonta de novo... então assim... várias pessoas... minha  irmã mesmo foi pra 
emergência duas vezes que ela tem problema alérgico e... né? Teve uma 
crise bem forte desta vez... Janice também que algumas de vocês 
conhecem.” 

 

As lideranças comunitárias se organizaram (Figura 34) para exigir explicações e 

soluções e, segundo as informações passadas pelas lideranças, não tiveram um retorno 

satisfatório. Em uma atitude desesperada, foram solicitadas 1000 cestas básicas para 

amenizar o problema durante a semana natalina e após uma promessa, receberam cestas 

natalinas contendo guloseimas típicas de natal. 

 

 

 

 

“as cestas básicas que a gente pediu para se alimentar no período vieram 
foi com panetone...” 
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Figura 24 - reunião com a comunidade para esclarecimentos sobre a 

distribuição das cestas. 

 

 

Figura 25 - Navio Golden Miller atracado após a explosão 
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Figura 26 - Barreira de contenção para o óleo lubrificante vazado do navio após a 

explosão 

 

 

Figura 27 - Lavagem  para retirada do óleo vazado pela explosão do navio 

Goldem  Miller 
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“ai a gente, com o estudo que a gente tem, junto com o ministério 

público, a gente já identificou no próprio estudo que esta baía, né? 

aqui de Aratu.. tá muito poluída. E estudos anteriores que o próprio 

INEMA faz também Baia de Todos os Santos está contaminada por 

chumbo... por metais pesados, e uma concentração maior está 

localizado aqui, nesta área”  
 

 

O outro grande problema de contaminação na área de estudo está relacionado aos 

recursos pesqueiros ou aos ambientes onde estes recursos ocorrem. Algumas pesquisas têm 

sido realizadas sobre a contaminação química da biota na BTS (Figura 38) (Celino & 

Queiroz, 2006; Hatje e col., 2006; Barros e col., 2008; Pletsch e col., 2010;  Jesus, 2011; 

Santos, 2011; Souza e col., 2011; Barros et al, 2012; Hatje & Barros, 2012;  Eça e col., 

2013; Lisboa e col., 2013), apontando em alguns casos níveis consideráveis de metais 

pesados e/ou derivados de petróleo.  

 

"Vem do porto de Aratu...tem o porto, tem a Landulpho Alves" 

 

"eles tão querendo acabar com tudo... do jeito que jogam o produto" 

 

 

Além das pesquisas científicas, investigações tem sido realizadas em trabalhos de 

estudos de impactos ambiental, porém os relatórios, que deveriam estar disponibilizados 

publicamente geralmente ficam arquivados nas próprias empresas contratantes dos estudos, 

inviabilizando assim uma consulta mais aprofundada da situação ambiental da região.   

Pletsch e col. (2010) realizou um estudo pioneiro na região para identificar níveis de 

contaminação por compostos orgânicos de Estanho, produto largamente utilizado na 

composição de tintas biocidas para evitar incrustações em cascos de embarcações, agindo 

também indiretamente em organismos marinhos a partir da disponibilidade deste produto. 

Para tanto, foram analisadas ascidias (Phallusia nigra) que é um organismo bentônico e 

que, uma vez encontrados os contaminantes nestes organismos, indica a presença deles na 

coluna d´água.   

Neste estudo, os autores selecionaram três pontos na baía de Aratu e um na 

proximidade da Ilha dos Frades onde foi identificado contaminação moderada e indicando 

que as incorporações destes produtos pelas ascidias ocorreram a longo prazo, ou seja, 

estiveram por muito tempo expostas a estes contaminantes.   
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Segundo a ficha toxicológica da CETESB(2012), o estanho apesar de estar 

disponível por meios naturais e ser degradado por bactérias, algas, crustáceos e peixes, que 

o transformam em compostos inorgânicos, pode ter a degradação inibida caso a 

concentração seja demasiadamente alta. A CETESB (2012) retrata alguns efeitos nocivos 

para os seres humanos e biota marinha:  

  

“A ingestão de grandes quantidades de compostos inorgânicos de estanho pode 

causar dor de estomago, anemia e problemas ao fígado e rins. A inalação ou 

contato da pele por curto prazo com alguns compostos orgânicos, como 

compostos trimetilestanho e trietilestanho, pode interferir no sistema nervoso e 

cérebro, podendo causar morte em casos graves. Outros compostos orgânicos, 

como o dibutilestanho e tributilestanho, afetam o sistema imunológico de 

animais, e outros afetam o sistema reprodutivo.  

O TBE pode causar efeitos tóxicos em animais marinhos como ostras, moluscos, 

algas e zooplâncton, como deformação das conchas de organismos aquáticos e 

problemas na reprodução de ostras. Outro efeito da toxicidade do tributilestanho 

é o surgimento de órgãos sexuais masculinos em fêmeas gastrópodes, chamado 

de imposex.” 

  

 

 
Figura 28 - Regiões estudadas quanto a contaminação por metais pesados 

e hidrocarbonetos. 
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Celino e col. (2007) realizaram estudo sobre a ocorrência de hidrocarbonetos totais 

de petróleo (HTP) nos sedimentos do manguezal situado a nordeste da ilha de Maré, numa 

localidade conhecida como Pedra Branca, na região do rio São Paulo, onde se encontra um 

campo de produção de petróleo da PETROBRAS. Foram encontrados nesta região, que 

também constitui um sítio de mariscagem da comunidade da ilha, quantias de 

hidrocarbonetos que são semelhantes a regiões consideradas altamente contaminadas.  

 

 

"tinha tanto aratu.. Quando a maré vinha enchendo aí ó, você via o 

mangue cheio.. que ele sobe.. pois é, agora o senhor não vê um 

aratu.. não vê mais nenhum não, é uma raridade o senhor vê"   

 

"tem um peixe que chama Tapa... Tava sumido, agora que ta 

aparecendo... Que é coisa da poluição, porque ela não guenta coisa 

assim.. A quintura e a lama que é poluida"  
 

 

 

Os autores afirmam que as expressivas ocorrências de compostos de hidrocarbonetos, 

além de provenientes da própria vegetação de mangue, estão relacionadas à presença do 

óleo degradado e ao grau de contribuição antropogênica, relacionadas com derramamentos 

acidentais de óleo e de efluentes de esgotos domésticos e industriais no ambiente.  

Estudando outras regiões no norte/nordeste da Baia de Todos os Santos, Celino e col. 

(2008) encontraram, através de biomarcadores, a presença de produtos refinados derivados 

de petróleo nos manguezais, relacionando a poluição por compostos orgânicos com o 

complexo petrolífero.  

 

"em 2009 teve um derramamento de um produto aqui, da refinaria... 

Foi aqui do lado da refinaria.. A refinaria tava querendo sair fora, 

dizendo que não foi!” 

 

A detecção de contaminação por hidrocarbonetos e os efeitos nos seres humanos é 

complicada e segundo Neto e col. (2000) é necessário ainda muita pesquisa para que sejam 

descobertos bioindicadores confiáveis para estudar a exposição humana a eles, porém, se 

tem conhecimento de efeitos da intoxicação quando ocasionados por ingestão ou aspiração 

de derivados de petróleo e o Manual Merck divulga os sintomas, diagnósticos e 

Tratamento:   
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Sintomas  

Os sintomas afetam fundamentalmente os pulmões e o intestino; em casos extremos, o 

cérebro também se vê afetado. No princípio, a criança tosse e fica sem ar, inclusive depois 

de mal o ter provado. A respiração acelera-se, a pele pode tornar-se azulada pela 

diminuição de oxigénio e podem aparecer vómitos e tosse persistente. As crianças mais 

crescidas podem queixar-se de ardor de estômago antes de vomitarem. Os sintomas 

neurológicos incluem sonolência, estupor, coma e convulsões. Habitualmente, estes 

efeitos são tanto mais graves quanto maior for a quantidade ingerida, e nos casos de 

crianças que tenham engolido líquido para isqueiros, abrilhantadores de móveis ou 
hidrocarbonetos halogenados como o tetracloreto de carbono.  

Os rins e a medula óssea podem ser afetados. Em casos graves, o coração pode aumentar 

de tamanho, o ritmo pode tornar-se irregular (como na fibrilação auricular) (Ver secção 3, 

capítulo 16) e inclusive pode produzir-se uma paragem cardíaca. A inflamação pulmonar 

é suficientemente grave para causar a morte e, em geral, fá-lo antes das 24 horas. A cura 

da pneumonia habitualmente exige uma semana. Uma excepção é a pneumonia causada 

pela ingestão de óleos abrilhantadores, que habitualmente exige entre 5 e 6 semanas 

(Merck, 2013).  

  

Em 2005, o consórcio Hidros/CRA realizou o estudo do grau de contaminação da 

Baía de Todos os Santos e o risco de vulnerabilidade associado ao consumo do pescado. 

Algumas das estações amostrais deste estudo estão dentro do território pesqueiro relatado 

pela comunidade de Ilha de Maré e demonstrados no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Moluscos, Crustáceos e Peixes analisados nas estações do 

território pesqueiro de Ilha de Maré realizado pelo consórcio Hidros/CRA 

em 2005. 

 

 Moluscos Crustáceos Peixes 

Caboto 

Mytella guianensis (sururu)                  

Macoma constricta (pe de galinha)           

Crassostrea rhizophorae (ostra do 

mangue) 

Ucides cordatus (caranguejo) 

Mugil curema (tainha)   

Dasyatis guttata (arraia)  

Haemulon sp (coró) 

Mapele 

          Mytella guianensis(sururu)   

Crassostrea rhizophorae (ostra do 

mangue)  Trachycardium muricatum 

(rala-coco) 

 Mugil curema (tainha)  

Dasyatis guttata (arraia)  

Haemulon sp (coró) 

Madre 

de Deus 

Anomalocardia brasiliana 

(chumbinho ) 

Macoma constricta (pe de 

galinha)              Lucina 

pectinata (lambreta) 

Callinectes spp (siri)                      

Charybdis hellerii (siri 

estrangeiro) 

  

Mugil curema (tainha)   

Dasyatis guttata (arraia)  

Haemulon sp (coró)   

        Ophistonema 

sp(sardinha) 

  

  

Como resultado deste estudo, verificou-se que o consumo de crustáceos apresentou  

menor risco, seguido do consumo associado de moluscos com crustáceos. Os quocientes de 

risco não carcinogênico para consumo de moluscos e crustáceos apresentaram risco 
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moderado a alto para cobre em Mapele, alto a crítico em Caboto e moderado a alto em 

Madre de Deus. Em peixes, estes quocientes mostraram risco moderado a alto de arsênio 

em Mapele, e moderado em Caboto e Madre de Deus, moderado a alto para Mercúrio em 

Mapele e Caboto e alto para Madre de Deus.  

 

"Quando tá assim casca pura, é veneno proveniente dali, ó...dali do 

porto de Aratu" 

 

Também foram realizadas analises de riscos para exposições múltiplas e potencial 

efeito tóxico para risco neurológico, apresentando riscos moderado a alto associados ao 

consumo de moluscos com crustáceos para caboto e Madre de Deus, e baixo risco para 

Mapele. Em relação aos riscos neurológicos para o consumo de peixes, Mapele e Caboto 

apresentaram risco moderado enquanto a região de Madre de Deus apresentou alto risco.  

Nas análises de risco para exposições múltiplas com potencial efeito toxico de risco 

nefrológico no consumo associado de moluscos e crustáceos, Caboto e Madre de Deus 

apresentaram risco moderado enquanto no consumo de peixes, Mapele apresenta risco 

moderado a alto e caboto e Madre de Deus alto risco.  

O estudo aponta ainda a região de Mapele com risco relevante de arsênio, cobre e 

mercúrio; Caboto com risco relevante de arsênio, chumbo, mercúrio e Zinco e a região de 

Madre de Deus com risco relevante de Arsênio, cádmio, cobre e mercúrio. Vale ressaltar 

que os alarmantes índices de risco de toxicidade em peixes devem estar relacionado a 

bioacumulação, e certamente é um reflexo de acúmulo de contaminações de outras áreas, 

uma vez que não são organismos sésseis.  

 

"por conta da poluição do porto de Aratu a gente perdemos muito 

marisco"  

 

Os pescadores e marisqueiras de Ilha de Maré vivem basicamente da extração dos 

recursos marinhos, os utilizando para consumo próprio e como principal fonte de renda, 

onde os recursos pescados e/ou coletados são vendidos na cidade de Salvador. Os relatos 

dos pescadores e marisqueiras são recorrentes e enfáticos ao afirmarem que, além da 

redução dos estoques em virtude da contaminação, graves problemas de saúde tem 

ocorrido com os moradores da ilha, fato retratado também por Freitas e col. (2012) que 

retratou numa abordagem etnográfica as mazelas sofridas por esta comunidade.  
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"eu acredito que por conta da poluição o siri sumiu mais"  

 

"graças a deus a gente vévi da pesca ainda... Mas a poluição tenta 

acabar com tudo isto"  

 

"a contaminação que acaba diminuindo o pescado" 

   
Os alarmantes índices de contaminação destes recursos traz a tona questionamentos 

sobre a responsabilidade social das empresas responsáveis e, sobretudo do estado, uma vez 

que viabiliza as instalações das mesmas e flexibiliza legislação reguladora da qualidade 

ambiental.  

Um estudo realizado em 2012 pela CETREL, empresa do grupo ODEBRETCH 

responsável pelo tratamento dos efluentes do polo petroquímico de Camaçari, abordou a 

contaminação no entorno da Ilha de Maré, e fez um levantamento de dados secundários de 

estudos de impacto ambiental realizados anteriormente para a área. Foram examinadas 

amostras para estabelecer os limites disponibilizados no meio de Mercúrio total, Arsênio 

total ,Cádmio total, Cromo total, Ferro dissolvido,  Chumbo total, Vanádio total, Zinco  

total e Cobre dissolvido, além dos compostos orgânicos, HPA(Hidrocarbonetos 

Poliaromáticos), BTX (Benzeno, Tolueno e Xileno) e TBT (Tributilestanho).   

Nas análises realizadas na água, os contaminantes ou estão abaixo dos limites de 

quantificação dos métodos adotados por eles, ou estão dentro dos limites estabelecidos 

como aceitáveis pela resolução do CONAMA n.º 357/05. Cita também diagnósticos 

anteriores realizados pela FUNDESPA em 2001 e pelo consórcio PETROBRAS/ IOUSP – 

PROMARLAN em 2004/2005 onde apresentam nos resultados como dentro dos limites 

estabelecidos legalmente. Nas análises do sedimento os resultados se repetem como não 

detectados pelo método adotado ou dentro dos limites legais, ressaltando apenas que para o 

Ferro e Vanádio não existe legislação que determine o mínimo aceitável.  

Em relação a biota, foram analisadas amostras de Anomalocardia brasiliana 

(chumbinho) para detecção de metais e HPA‟s, onde surpreendentemente os resultados 

estiveram abaixo do limite estabelecido pela lei ou abaixo do limite de detecção pelo 

método adotado, com exceção do Arsênio, que na segunda campanha amostral esteve 

acima do legislado.  

 

"o povo saia tirava lambreta, agora não tem mais... Tirava 3, 4 

dúzia de lambreta cada uma.. Agora não vê mais... Só vê as casca” 
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De maneira geral, o diagnostico realizado pela CETREL(2012) aponta que não existe 

contaminação por metais ou hidrocarbonetos no entorno da ilha de Maré, contradizendo 

trabalhos citados anteriormente neste trabalho.  

Torna-se evidente que em virtude das brechas legais existentes na legislação 

brasileira, os avanços industriais tendem a impor gravíssimos problemas sociais e 

ambientais sobre  comunidades tradicionais, como no exemplo da comunidade de pesca 

artesanal de Ilha de Maré que, além de padecer com redução de área de pesca e de recursos 

(consequentemente redução da renda familiar) e graves problemas de saúde pública, fica 

desamparada no âmbito jurídico, uma vez que as falhas nas leis fundamentam o descaso 

ambiental gerado pelo setor industrial na região.  

 

"e o sururu que tem não cresce"  

 

 "tinha tanto caranguejo.. Quando tava andando assim ó, tinha tanto 

caranguejo a gente nem ligava, hoje o senhor não vê um 

caranguejo" 

 

 

Figura 29- Cascas de Peguari (Strombus pugilis) 

 

 

 



 

75 

 

7.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

 Questões territoriais sempre foram palco de grandes conflitos no Brasil. Ainda hoje 

etnias indígenas entram em constantes conflitos armados para assegurar a região do espaço 

geográfico que os pertence historicamente e que vem sendo sistematicamente diminuído 

para favorecer grandes latifúndios. Os povos descendentes de etnias africanas também vem 

constantemente se organizando para resgatar a própria cultura e tomar posse dos espaços 

há séculos conquistados pelos primeiros escravos fugidos na formação dos Quilombos. 

Neste contexto de desigualdades e injustiças, historicamente o povo brasileiro foi 

sendo formado sob uma ótica europeia e norteamericana de um modelo de 

desenvolvimento que individualiza cada vez mais os interesses e exclui a preocupação 

comunitária, fator que contribui drasticamente para o aumento de mazelas sociais 

históricas. 

Vivendo de forma precária os pescadores artesanais, que tem em sua cultura uma 

descendência direta de indígenas e negros, necessitam do esforço diário para garantir o 

mínimo de recurso que sustentará sua família, que está completamente envolvida na 

atividade pesqueira, não só no processo de captura, como também em casa , quando outros 

familiares ficam na responsabilidade de “catar” o crustáceo e/ou molusco (separar a carne 

da concha ou casca para obter apenas o filé), ou confeccionar e/ou consertar petrechos de 

pesca. 

No âmbito das lutas por reconhecimento dos direitos sociais as comunidades de 

pescadores e marisqueiras vêm resistindo quase que de forma invisível para os grandes 

centros urbanos, que sequer medita sobre a origem dos frutos do mar vendidos a preço de 

ouro em grandes restaurantes. 

As comunidades de pescadores e marisqueiras de Ilha de Maré se inserem 

perfeitamente neste contexto. Sendo majoritariamente quilombolas, estas pessoas são 

obrigadas a sobreviver em meio a um enorme choque de interesses, onde por um lado o 

estado brasileiro escolheu a região para ser um importante pólo de escoamento  industrial e 

náutico, e por outro pescadores e marisqueiras lutando pelo acesso básico aos sítios 

tradicionalmente utilizados para pescaria e mariscagem, além da luta por um ambiente 

saudável, assegurado pela constituição brasileira. 
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Os pescadores e marisqueiras têm em seu território pesqueiro não só um ambiente de 

onde se retira a comida, eles se relacionam e se identificam com o ambiente com o 

entendimento que ambos são uma só coisa e a dependência é mútua. O Território pesqueiro 

de cada comunidade é como o quintal da própria casa... um quintal compartilhado com 

outros  que estão em situação de vida semelhante, logo, compartilham as mesmas dores e 

glorias. 

Quando o desenvolvimento industrial chega sem “pedir licença” a este grande 

“quintal”, as consequências são catastróficas, uma vez que além da impossibilidade das 

famílias se sustentarem, o sentimento de impotência torna-se o fantasma diário, que 

assombra a rotina dos humildes até que a dor da perda torne-se tolerável por falta de 

alternativas.  

Laraia (2001) afirma que quando processos de desenvolvimento afetam diretamente 

uma cultura, forçando mudanças que levam a perda na crença dos próprios valores, a 

tendência é a extinção de motivação, resultando em apatia social. 

Em Ilha de Maré, a apatia social deu lugar ao desejo de luta! As lideranças 

organizadas atuam por todo e qualquer viés que possa trazer alguma solução, ou ao menos 

indício de solução.  

No âmbito jurídico a comunidade possui diversos processos abertos junto ao 

Ministério público contra indústrias e portos do entorno, associado a isto a comunidade 

convoca pesquisadores conhecidos para ajudar a “decifrar” relatórios e laudos técnicos 

sobre a contaminação. A comunidade também adota a estratégia de “Ação direta”, 

fechando rodovias, retendo funcionários de industrias na ilha, ocupando balsas da 

PETROBRAS, ou seja, o nível de desespero chegou ao ponto que qualquer ação é válida 

para que a problemática da ilha se torne visível. 

Com uma cultura retratada por grandes artistas como Dorival Caymmi, onde apenas 

a parte romântica da rotina é tratada, as comunidades da pesca artesanal na Bahia vivem 

em situação de ameaça de extinção cultural, uma vez que de norte a sul empreendimentos 

de grande porte são implantados em territórios de pesca, amputando cada vez mais a já 

difícil realidade da busca diária pelo alimento. 

A maior dificuldade dos modelos econômicos adotados é de entender o que é o 

território pesqueiro, qual a sua abrangência e o que de fato este território significa para 

comunidades tradicionais de pescadores. Neste âmbito, as mesmas ferramentas 
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tecnológicas que são utilizadas para delimitar as melhores regiões de implantação de 

grandes empreendimentos de forma a minimizar prejuízos financeiros podem e DEVEM  

ser utilizadas para preservar   e garantir os direitos dos pescadores. 

O uso das ferramentas de Sensoriamento Remoto (SR) e Sistema de Informações 

Geográficas (SIG, ou GIS no inglês) apresentam-se como condicionantes necessárias nas 

lutas dos pescadores, pois desta maneira é possível questionar dados apresentados em 

audiências públicas e/ou em tomadas de decisões jurídicas com um parâmetro igualitário, 

usando tecnologias semelhantes para expressar uma realidade historicamente esquecida, 

que é a da pesca artesanal. 

A Ilha de Maré, apesar de pertencer ao município de Salvador e ter cerca de 9 mil 

habitantes, vive em situação de descaso social, esquecida pelas autoridades públicas em 

seus direitos básicos como saneamento, educação e saúde. A situação se agrava por sua 

condição geográfica, pois como uma ilha, sua natureza de isolamento por si só já traz 

dificuldades para os moradores na busca por educação mais avançada e de empregos no 

continente, fator este que sela ainda mais a condição de depender da pesca para 

subsistência, consequentemente do território pesqueiro. 

 A Baía de Todos os Santos vem acelerando cada vez mais o processo de 

industrialização, com a previsão de mais 35 macro empreendimentos planejados 

(informação do ministério público), uma boa quantidade deles dentro da baía de Aratu, em 

áreas que já apresentam sérios passivos ambientais e socioeconômicos. 

Esquecidos pela sede (da qual faz parte) em seus direitos básicos, rodeados de 

grandes marcos industriais e portuários, os moradores da ilha de Maré começam a perceber 

que até o ministério público tende a mediar e justificar o descaso gerado pelas industrias, 

uma vez que em uma reunião do mesmo com a comunidade pesqueira, onde também 

estavam presentes alguns pesquisadores, a conversa da promotora tendia mais para “não 

tem jeito, se acostume”, do que “Vamos lutar”.  

Além disto, o argumento de que os estudos realizados por empresas consultoras 

estavam impecáveis e inquestionáveis, mesmo com diversas falhas metodológicas e de 

avaliação, torna evidente que existe uma necessidade grande em gerar dados técnicos sobre 

os problemas relatados pelas comunidades artesanais que sejam  paulatáveis no âmbito 

jurídico. 
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 Seguindo com a luta nacional do movimento de pescadores artesanais pela criação 

do projeto de lei de iniciativa popular pela regulamentação do território da pesca artesanal, 

o direcionamento deste trabalho torna-se de grande valor uma vez que retrata o território e 

os conflitos enfrentados pela comunidade, mas que gradativamente vem sendo subtraído 

das comunidade que dependem destas regiões para manter a cultura e a subsistência. 

A preservação do direito de acesso e de qualidade dos territórios pesqueiros são 

cruciais para a manutenção cultural, social e de subsistência das comunidades pesqueiras. 

A luta pelos direitos da pesca é uma luta social, de certo modo uma luta de classes e que se 

não for olhada com atenção afetará diretamente os mercados de frutos do mar, uma vez que 

a pesca artesanal é a responsável por 80% do abastecimento das cidades. 
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