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RESUMO 

Estudos sobre as interações entre a fauna, a flora e sua relação com diferentes 

fatores abióticos têm sido indispensáveis em face das mudanças ecológicas ocasionadas 

pela ação humana. Neste contexto, pode-se afirmar que todos os problemas 

socioambientais são formas de conflitos envolvendo a relação natureza-sociedade. A Baía 

de Todos os Santos (BTS) localizada no estado da Bahia se encontra com sua qualidade 

ambiental comprometida, pois o descarte de esgotos urbanos, efluentes líquidos, emissões 

atmosféricas e efluentes sólidos são monitorados de forma precária. Esta é uma região de 

grande importância histórica, ambiental e sociocultural para o Brasil, apresentando alta 

diversidade biológica associada aos remanescentes de Mata Atlântica, manguezais, 

restingas e áreas úmidas que são a base da subsistência de centenas de comunidades 

ribeirinhas que nela habitam. O presente trabalho tem como objetivo geral realizar a 

modelagem etnocológica de etnobioindicadores utilizados pelos pescadores e marisqueiras 

da comunidade de São Brás (Santo Amaro, Bahia) para avaliação e monitoramento de 

impactos ambientais. Para isso foram analisadas entrevistas semi-estruturadas realizadas 

com moradores da comunidade de forma a levantar qual a percepção que eles têm dos 

fatores causadores de impactos ambientais que vem atuando na região, suas 

consequências e organismos impactados além de sua espacialização; também foram 

realizadas visitas guiadas por especialistas locais para validação das relações identificadas. 

Como resultados foram identificados doze fatores causadores de impactos ambientais 

percebidos pela comunidade, com destaque para a poluição industrial e por lixo. Estes 

fatores são responsáveis por onze Indicadores Culturais Ambientais (ICAs), que levam à 

redução da produtividade biológica. Com base no número de citações de cada impacto, foi 

estabelecido um nível de relevância. A partir da identificação da área de influência dos 

impactos, este índice serviu para identificar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de 

impactos. Através das visitas guiadas foram identificados diversos impactos classificados 

nas áreas suscetíveis e extremamente suscetíveis. Quanto aos etnobioindicadores foram 

identificados vinte e seis organismos, pertencentes a diversos grupos taxonômicos: 

crustáceos, moluscos e peixes. Relacionando-se os três grupos taxonômicos anteriores aos 

fatores causadores de impactos ambientais, pôde-se inferir que de acordo com os 

entrevistados os grupos mais sensíveis ecologicamente são os moluscos e os crustáceos 

devido à grande quantidade de fatores que os atinge. Identificou-se na literatura 

especializada, que os organismos citados pelos entrevistados, grande parte deles já 

apresentam trabalhos relacionados a seu potencial como indicador de poluição, no entanto, 

a forma como os impactos são identificados são diferenciadas. Também foi identificado um 

padrão nas respostas dos etnobioindicadores para os deferentes impactos ambientais ao 

longo do tempo. Como resultado final foi apresentada uma proposta de monitoramento 

participativo para os impactos ambientais identificados. Os resultados obtidos demonstram 

que pescadores e marisqueiras percebem uma grande quantidade de fatores causando 

impactos significativos na dinâmica ambiental local e que eles estão diretamente 

relacionados com as atividades desenvolvidas na região, demonstrando que há necessidade 

de monitoramento efetivo das empresas que desenvolvem suas atividades na BTS bem 

como do Estado, com controle da sociedade, para que os impactos ocasionados por suas 

atividades sejam minimizados. 

 

Palavras-chave: Impactos Ambientais. Indicadores Culturais Ambientais. 

Etnobioindicadores. Suscetibilidade Ambiental. Monitoramento Participativo. 
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ABSTRACT 

 Studies on the interactions between animals and plants and their relationship to 

different abiotic factors have been indispensable in the face of environmental changes 

caused by human action. In this context, it can be stated that all environmental problems are 

forms of conflict involving the nature-society relationship. The Baía de Todos os Santos 

(BTS), located in the state of Bahia, is committed to its environmental quality, for the disposal 

of municipal sewage, wastewater, air emissions and solid waste are monitored precariously. 

This is a region of great historical, environmental and socio-cultural importance to Brazil, 

featuring high diversity associated with the remnants of Atlantic rainforest, mangroves, salt 

marshes and wetlands, that are the basis of the livelihoods of hundreds of coastal 

communities that inhabit it. The present work has as main objective to make ethnoecological 

modeling ethnobioindicators used by fishermen and shellfishers community of São Brás 

(Santo Amaro, Bahia ) for assessment and monitoring of environmental impacts. For this 

semi-structured interviews with community residents in order to raise the perception they 

have of the causative factors of environmental impacts has been operating in the region, its 

consequences and impacted organisms beyond their spatial distribution were analyzed, also 

guided tours were conducted by local experts for validation of the identified relationships. As 

a result twelve factors causing environmental impacts perceived by the community, 

especially industrial pollution by garbage and water were identified. These factors are 

responsible for eleven Cultural Environmental Indicators, which lead to reduced biological 

productivity. Based on the number of citations each impact, a level of significance was 

established. From the identification of the area of influence of impacts, this index was used to 

identify the most susceptible to the occurrence of impact areas. Guided tours through the 

various impacts classified in susceptible and highly susceptible areas were identified. 

Crustaceans, molluscs and fish: Thereby twenty-six ethnobioindicators organisms belonging 

to different taxonomic groups were identified. Relating the previous three taxonomic groups 

the factors causing environmental impacts could be inferred that according to the 

respondents the most ecologically sensitive groups are molluscs and crustaceans due to lots 

of factors that strikes them. It was identified in the literature, that the bodies mentioned by 

interviewees, most of them already have related to their potential as indicator of pollution 

studies, however , how the impacts are identified are differentiated . Also identified a pattern 

in the responses to the different environmental impacts ethnobioindicators over time. As a 

final result a proposal for participatory monitoring of the environmental impacts identified was 

presented. The results show fishermen and shellfish collectors realize a lot of factors causing 

significant impacts on local environmental dynamics and they are directly related to the 

activities in the region, demonstrating that there is need for effective monitoring of the 

companies that develop their activities in BTS and the rule, with control of society to the 

impacts caused by their activities are minimized. 

 

Keywords: Environmental Impacts. Environmental Cultural Indicators. 

Ethnobioindicators. Environmental susceptibility. Participatory Monitoring. 
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INTRODUÇÃO 

 Os efeitos das atividades antrópicas sobre os sistemas ecológicos têm trazido 

diversas mudanças ambientais e sociais, particularmente para as populações de pescadores 

artesanais que dependem diretamente dos recursos naturais dos ecossistemas presentes, 

com repercussões, sobretudo para a segurança alimentar e a qualidade de vida dessas 

populações. Desta forma, compreender a gravidade e frequência dos riscos ambientais aos 

quais uma área está submetida gera a possibilidade de resolver as consequências advindas 

dos possíveis impactos que os riscos oriundos destas atividades venham a produzir, uma 

vez os problemas instalados.  

 Este trabalho faz uma análise dos fatores causadores de impactos ambientais, suas 

consequências sobre o meio ambiente e os organismos vivos, e engloba diferentes 

propostas que possam ser utilizadas para a tomada de decisões para resolver, mitigar e 

monitorar constantemente os impactos nos ambientes naturais que circundam a 

comunidade de São Brás no município de Santo Amaro, Bahia. Trata-se de uma 

comunidade que vêm sofrendo diversas pressões sobre seu modo de vida devido ao 

funcionamento de algumas atividades que estão se desenvolvendo na região e que não 

estão obedecendo a grande parte dos requisitos legais de forma a não comprometer o estilo 

de vida local. 

  No contexto da participação local, estudos sobre o conhecimento ecológico 

tradicional de pescadores artesanais da localidade permitiram uma análise mais detalhada 

das alterações ambientais que vem acontecendo na região, sendo que este estudo, assim 

como outros de mesma natureza, pode subsidiar novos parâmetros para o licenciamento 

ambiental de projetos na BTS. Mais do que isso, a inclusão dessas populações e seus 

conhecimentos do ambiente, em particular de seus especialistas tradicionais, nos processos 

de monitoramento na BTS é uma condição necessária para uma real democratização dos 

processos de tomada de decisão e gestão ambiental. Desta forma, o levantamento das 

interações ambientais com base na visão dos sujeitos que estão diretamente ligados a estes 

ambientes pode trazer uma visão mais aprofundada sobre esta dinâmica e servir como 

ferramenta no monitoramento de alterações ambientais.  

 Esta dissertação faz inicialmente uma análise dos principais conceitos que nortearam 

as discussões acerca do tema proposto, passando por seus objetivos, o passo a passo 

metodológico e chegando aos resultados onde são discutidos os fatores causadores de 

impactos ambientais percebidos pelos pescadores e marisqueiras da comunidade 

quilombola de São Brás, a relação existente entre eles, sua espacialização, seu nível de 

relevância, e a importância da relação entre nível de relevância e espacialização para 

avaliação da suscetibilidade das áreas mapeadas à ocorrência de impactos ambientais. 

Também são discutidos os impactos ambientais potenciais para a região, as consequências 
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dos impactos identificados (Indicadores Culturais Ambientais – ICA’s), os organismos 

indicadores de fatores causadores de impactos ambientais (etnobioindicadores), as relações 

entre as variáveis de interesse (fatores causadores de impactos, ICA’s e etnobioindicadores) 

e é feita uma análise espaço-temporal das respostas dos etnobioindicadores a diferentes 

fontes de impacto, com base no conhecimento tradicional dos entrevistados. Como produto 

final é apresentada uma proposta de monitoramento participativo para as áreas de interesse 

dos pescadores e marisqueiras da com unidade de São Brás com base nas variáveis 

citadas anteriormente. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 As atividades antrópicas trazem diversas mudanças ambientais e sociais ao longo do 

tempo. Por sua vez, as populações que vivem próximas das áreas onde se instalam as 

chamadas atividades potencialmente poluidoras convivem com incertezas que podem afetar 

a segurança alimentar e a qualidade de vida dessas populações. Fatos como este tornam 

essencial analisar e monitorar os efeitos dessas atividades e do desenvolvimento 

econômico. Desse modo, esta análise necessita de uma discussão de temas como o 

contexto da globalização e exploração ambiental, destacando a Baía de Todos os Santos e 

seu modelo de desenvolvimento econômico. Além disso, tornam-se temas essenciais os 

impactos ambientais, suas características e estratégias de monitoramento e a inclusão dos 

atores sociais envolvidos neste contexto. 

 

1.1. Meio Ambiente e Globalização: A Questão Ambiental no Contexto do Desenvolvimento 

Urbano 

A presença humana nos ambientes naturais provocou desde os primórdios da nossa 

civilização modificações no ambiente. A caça e depois a agricultura são exemplos das 

primeiras alterações que o homem impôs ao ambiente (WEBER, 1992) e os impactos 

ambientais da exploração excessiva dos recursos naturais apenas se intensificaram ao 

longo do desenvolvimento das sociedades humanas, sobretudo, das denominadas 

sociedades complexas, baseadas no Estado.  

De acordo com Reis (2005) a Revolução Industrial no século XVIII intensificou as 

ações maléficas sobre o meio ambiente global e apenas nos últimos 40 anos esses 

impactos tornaram-se de fato graves ao planeta. No final da década de 60 e início dos anos 

70, peritos em desenvolvimento e meio ambiente (“Conservation of natural resources”, 1998) 

alertaram para a necessidade de mudanças nas relações físicas, econômicas e sociais, sem 

as quais a sociedade global caminharia para o colapso. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial houve a necessidade de grandes investimentos 

para a reconstrução da economia global e consolidação do capitalismo, fortalecendo ainda 
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mais um modelo de produção econômica que, desde suas origens, apresenta como 

característica marcante a lucratividade e o consumismo. Um vinculado diretamente ao outro 

e, contribuindo, decisivamente, na exploração dos recursos naturais para satisfazerem sua 

necessidade de produção de excedentes. As consequências deste processo de globalização 

e estabilização do capitalismo como regime dominante mundial foram desastrosas para o 

ambiente, gerando uma crise ambiental sem precedentes e de difícil solução (MARTINS et 

al. 2012). 

Problematizando a questão ambiental através do uso da equação recurso-escassez, 

esta vertente atribui aos elementos da natureza uma utilização econômica e coloca o 

controle e a proteção dos recursos naturais como a principal via de resolução dos problemas 

ambientais. Os trabalhos ambientais foram, aos poucos, se aproximando das ciências 

sociais, fazendo emergir algumas linhas de pensamento ecológico social que procuram 

defender que a gestão de relações sociais contraditórias também é fator determinante para 

a definição dos diferentes modos de uso e apropriação dos recursos naturais (SCOTTO & 

LIMONCIC, 1997). 

Para defender este argumento, estas vias lançam seu olhar sobre os atores que 

estão envolvidos com o uso e a gestão dos recursos naturais, bem como sobre os 

processos decisórios e as correlações de forças que configuram cada situação-problema 

socioambiental. Essa ótica considera a gestão do meio ambiente como resultante da 

participação de atores sociais, da construção de sujeitos coletivos, da constante 

composição, oposição e negociação entre interesses individuais e coletivos em torno da 

apropriação dos bens naturais (IBASE, 1997). 

Em síntese, pode-se afirmar que durante o processo de confrontação entre 

interesses opostos, configuram-se os conflitos socioambientais, e da relação confronto - 

negociação entre atores sociais resultam os mecanismos de coordenação que permitem a 

regulação destes conflitos. Assim, a sustentabilidade ganha terreno como forma de 

minimização de conflitos ambientais (SCOTTO & LIMONCIC, 1997).  

Por outro lado, o estudo das interações entre a fauna e a flora e os diferentes fatores 

abióticos que sobre elas exercem influência têm sido indispensáveis na definição de 

indicadores de alterações ambientais, sobretudo da poluição, destacando-se o 

biomonitoramento (CARNEIRO, 2004). Áreas como a Baía de todos os Santos devem, por 

sua vez, ser constantemente incluídas neste monitoramento, uma vez que tanto há diversas 

atividades potencialmente poluidoras na região, como de sua qualidade ambiental 

dependem as populações tradicionais. 
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1.2. A Questão Ambiental na Baía de Todos os Santos 

 A Baía de Todos os Santos (BTS), localizada no estado da Bahia, é a segunda maior 

baía do Brasil com 1.233 km2 de extensão, atrás apenas da baía de São Marcos, no 

Maranhão (HATJE & ANDRADE, 2009). Ela abriga, em sua margem leste, a cidade do 

Salvador, com 2,8 milhões de habitantes. Em sua margem nordeste está implantado um 

complexo industrial, o qual abrange metalúrgicas, fábricas de fibras sintéticas, indústrias 

químicas, de cerâmica, além da produção e do refino de petróleo e três portos, todos com 

alto potencial de impacto ambiental. Essas atividades são responsáveis por uma série de 

incidentes ambientais, a exemplo do derramamento de 900 kg de mercúrio, na Enseada dos 

Tainheiros e de diversos derramamentos de óleo, o maior deles despejou 48.000 litros de 

petróleo bruto com altas concentrações de metais e enxofre em 1992, além da emissão de 

efluentes domésticos de uma grande parcela da cidade do Salvador (CRUZ et al. 2009). 

Na BTS encontra-se instalada desde 1950 a primeira refinaria moderna e pública de 

petróleo do Brasil (Petrobras, 2008), dando início ao processo de industrialização e de seus 

derivados; cinco portos, sendo três privados (Codeba, 2008), uma usina termoelétrica e um 

centro industrial com diversas unidades fabris em operação ou desativadas contribuindo 

com a poluição e contaminação do conjunto ou parte dos ecossistemas associados aos 

biomas Mata Atlântica e Costeiro-Marinho; estão presentes ainda os dois maiores sistemas 

de empreendimentos e atividades potencial e efetivamente poluidoras que estão 

emblematicamente simbolizados pela refinaria Landulpho Alves de Mataripe – RLAM e 

Complexo Portuário de Aratu (HETJE & ANDRADE, 2009). 

 De acordo com Hetje & Andrade em 2008 o governo do estado da Bahia efetuou um 

inventário sobre as atividades antrópicas com potencial de contaminação e identificou 58 

indústrias e uma olaria como fontes de contaminação, e os municípios de Simões filho, Feira 

de Santana e Candeias concentram o maior número de atividades industriais, influenciando 

na qualidade dos rios que deságuam no interior da BTS, com destaque para o Rio Subaé. 

Este inventário apontou ainda que dentre os principais ramos de atividades, destacam-se as 

indústrias química, petroquímica metalúrgica, de produtos alimentícios e fertilizantes. 

 O esgotamento sanitário é outra das principais fontes de contaminação de toda a 

área da BTS. Existem municípios com estações de tratamento não operacionais, como a 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Santo Amaro, onde os efluentes são lançados 

diretamente no rio Subaé; além de vários municípios que não dispõem de esgotamento 

sanitário implantado pela Empresa Baiana de águas e Saneamento (EMBASA), como é o 

caso de Nazaré, Salina das Margaridas, Saubara, São Gonçalo e São Sebastião do Passé. 

Além disso, as ilhas de Maré e Frades, entre outras, também não dispõem de estação de 

tratamento de esgoto, tendo seus efluentes domésticos lançados na rede pluvial, a céu 
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aberto e ou diretamente em mangues e rios que desembocam na BTS (HETJE & 

ANDRADE, 2008).  

 As condições de vida e de trabalho das populações no entorno da Baía de Todos os 

Santos têm sido alteradas profundamente. Em contrapartida, o ambiente físico da BTS, tão 

conducente ao desenvolvimento e à exploração do seu entorno, bem como base de trabalho 

e renda para as populações ribeirinhas excluídas dos ciclos de “desenvolvimento” de sua 

região, tem sofrido os efeitos da ação antrópica (HATJE & ANDRADE, 2009). Esse evento 

aumentou, provavelmente, a percepção dessas populações sobre a gravidade e frequência 

dos riscos ambientais aos quais estão submetidas, gerando um nível de insegurança sobre 

o futuro e sobre a capacidade delas, do Estado e da sociedade de resolverem as 

conseqüências advindas dos possíveis impactos que esses riscos venham a produzir, uma 

vez os problemas instalados (BANDEIRA et al., 2009). Desta forma, compreender o 

contexto que se instalam os impactos ambientais e encontrar formas de monitorar a 

qualidade do ambiente tornou-se essencial para garantir que a interferência humana nos 

ambientes naturais seja a mínima possível.  

 

1.3. Impactos Ambientais e Monitoramento Ambiental: A Bioindicação como Subsídio ao 

Monitoramento da Qualidade Ambiental 

O Impacto Ambiental é definido como “qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e/ou biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota (flora e 

fauna); as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos 

ambientais” (CONAMA n.º001/86).  

 Diante da instalação de qualquer atividade potencialmente poluidora em uma área 

surge o conceito de risco que reflete a incerteza associada a um perigo, representando a 

possibilidade de acontecer algo no futuro que cause uma redução de segurança; ou seja, é 

a probabilidade danos em pessoas, sistemas e equipamentos ou ao meio ambiente, em um 

determinado período de tempo, como resultado de uma situação de perigo (SOARES, 

2006). Para Souza e Zanella (2009): 

 
Os riscos devem ser tratados como resultado da intricada relação 
entre ameaça e vulnerabilidade, que apresentam uma profunda 
dependência entre si. A noção de risco se estabelece com base na 
relação conflituosa entre o homem e o seu ambiente, em um 
processo de mútua influência. Portanto, deve-se procurar também 
rejeitar a ideia maniqueísta da existência de um evento natural 
agressor atuando sobre uma sociedade que, por sua vez, é tida como 
vítima. (p. 16) 
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Outros conceitos são utilizados para representar aspectos que envolvem variações 

na qualidade ambiental, dentre eles, vulnerabilidade e/ou fragilidade ambiental, que muitas 

vezes são utilizados como sinônimos. A fragilidade ambiental ou vulnerabilidade do meio 

ambiente diz respeito ao grau de suscetibilidade do meio ambiente a qualquer tipo de dano, 

natural ou antrópico. Estes conceitos, vistos ou não como sinônimos estão diretamente 

relacionados com a resiliência (capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade 

potencialmente exposto à ameaças para se adaptar, resistir ou cambiar, com o fim de 

alcançar ou manter um nível aceitável em seu funcionamento e estrutura) e capacidade de 

recuperação de diferentes ambientes que variam de acordo com suas características físicas-

quimicas-biológicas (PEIXOTO, 2008). 

 Situada no tempo e no espaço, a poluição pode ser classificada em crônica ou 

aguda. No primeiro caso ela está associada com pequenas doses de poluentes, porém de 

modo continuado, podendo ser local, quando influencia a área onde está instalada a fonte 

emissora ou global quando a repercussão se dá muito além do ponto emissor; no segundo 

há a emissão de uma grande dose de poluente em um curto intervalo de tempo. Quando da 

instalação de um tipo de poluição têm origem o efeito, que é o resultado de uma ação em 

relação a um alvo específico, ou a consequência objetiva (sobre um alvo) de uma ação de 

interesse. Ele pode ser direto, quando a ação se dá diretamente sobre o alvo, como na 

mortandade por contato com tóxicos, ou indiretos, quando a ação não se dá diretamente 

sobre o alvo, como se dá no lançamento de um efluente (ação) e os peixes de um lago 

(alvo) que pode matar pela diminuição do teor de O2, diminuição da luminosidade ou 

desequilíbrios interespécies (SOARES, 2006). 

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) tem por objetivo: 

 
“a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento 
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 
da dignidade da vida humana”. (Art 2º) 
 

De forma a atender os objetivos propostos pela referida legislação são apresentados 

como princípios ações governamentais que auxiliem na manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; racionalização do uso do solo, do 

subsolo, da água e do ar; planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; controle e 

zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; acompanhamento do 

estado da qualidade ambiental; dentre outros. A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), o 

licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras; o 

zoneamento ambiental, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e a criação 
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de unidades de conservação; além dos Cadastros Técnicos e dos Relatórios de Qualidade 

Ambiental, dentre outros estão entre os instrumentos utilizados para consecução desse 

objetivo. 

Em se tratando da Baía de todos os Santos, as atividades econômicas desenvolvidas 

em seu interior têm trazido mudanças ambientais e sociais, particularmente para as 

populações de pescadores que dependem diretamente dos recursos naturais dos 

ecossistemas aí presentes, com repercussões, sobretudo, para a segurança alimentar e a 

qualidade de vida dessas populações, tornando essencial o monitoramento da qualidade 

ambiental. 

 O uso de organismos (bioindicadores) como ferramenta de monitoramento de 

modificações ambientais é empregado atualmente por diversos órgãos que realizam 

análises ambientais. De acordo com Lima (2000a) bioindicadores são organismos ou 

comunidades, cujas funções vitais se correlacionam tão estreitamente com determinados 

fatores ambientais, que podem ser empregados como indicadores na avaliação de uma 

dada área; ou seja, são organismos ou comunidades que respondem à poluição ambiental 

alterando suas funções vitais ou acumulando toxinas. Klumpp (2001) traz a definição de 

bioindicadores como organismos ou comunidades biológicas de organismos que reagem a 

alterações ambientais com a modificação de suas funções vitais normais e/ou de sua 

composição quimica, permitindo assim conclusões a respeito das condições ambientais. 

Trata-se, portanto da ocorrência de mudanças no equilíbrio dinâmico natural, causado por 

alterações ambientais, como a incorporação de poluentes que resulta na alteração do 

tamanho, da composição e da dinâmica das comunidades vegetais e animais. 

 Lima (2000 b) classifica a bioindicação em não específica, quando a mesma reação 

pode ser provocada por diferentes fatores antrópicos; e específica, quando somente um 

fator ambiental provoca a reação. Quanto a classificação para os bioindicadores, a mesma 

autora afirma que se ele reage modificando seu comportamento com um desvio significante 

em relação à norma, ele é denominado sensível; e se ele acumula influências antrópicas, 

sem contudo mostrar danos passíveis de ser reconhecidos em um curto espaço de tempo, 

ele é chamado acumulativo. Klumpp (2001), por sua vez distingue três grupos de 

organismos, os organismos apontadores e indicadores biológicos, os quais indicam o 

impacto através de mudança no tamanho de sua população, podendo ir da ocorrência ao 

desaparecimento; os organismos testes, que são altamente padronizados e utilizados em 

testes de laboratório; e os organismos monitores, os quais mostram qualitativa e 

quantitativamente o impacto da poluição ambiental sobre organismos vivos. 

 A bioacumulação representa uma das respostas dos organismos vivos à poluição, 

sendo que este potencial, quando utilizado para o monitoramento torna o ser vivo analisado 

um bioindicador da presença de uma determinada substância no ambiente. Uma das formas 
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de interpretar esta variável está na avaliação do grau de bioacumulação que é feita através 

do quociente da concentração em um tecido com relação à referência (meio de lançamento). 

Por exemplo, se um dado produto apresenta concentração na água de x mg/l e a 

concentração deste mesmo produto no tecido de uma espécie aquática for de y mg/kg, o 

índice de bioacumulação será y/x (SOARES, 2006). 

 Avaliar o comportamento do poluente no ambiente, ou seja, monitorar a sua ação 

através de organismos vivos é um tópico relativamente novo nas ciências ambientais, pois 

exige tanto a compreensão do comportamento padrão de um organismo ou comunidade 

como também a percepção a nível temporal das modificações comportamentais 

desencadeadas a partir da ocorrência de novos estímulos ambientais e não apenas o 

acompanhamento em laboratório. A aplicação de métodos de monitoramento consegue 

provar o impacto da poluição sobre ecossistemas; fornecer informações sobre as causas de 

efeitos observados no ecossistema; demonstrar a distribuição espacial e temporal dos 

impactos e fornecer dados sobre o potencial risco para a flora, a fauna e a espécie humana; 

no entanto, essas análises dependem não somente do nível nutricional, disponibilidade de 

água, outros fatores ambientais como luminosidade, temperatura, idade do organismo, sexo, 

fase de desenvolvimento, características genéticas, concorrência entre indivíduos ou 

espécies, etc, mas também do fator a ser indicado (monitorado) (LIMA, 2000 a; LIMA, 2000 

b; KLUMPP, 2001).  

 

1.4. Ambiente e Comunidades Tradicionais: Uma Estreita Relação ao Longo do Tempo. 

A conservação diz respeito à estratégia de uso da natureza em bases sustentáveis, 

ou seja, pautadas em manejo, racionalidade da exploração dos recursos considerando o 

homem uma peça fundamental no equilíbrio de tal relação. Isto é, a estratégia de uso 

sustentável dos recursos naturais permite inserir os povos tradicionais como atores 

primordiais da proteção da biodiversidade (MOURA & MARQUES, 2007). Neste contexto, o 

conhecimento tradicional é definido por Diegues & Arruda (2001) como o “conjunto de 

saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural e sobrenatural, transmitido oralmente, de 

geração em geração”. 

O conhecimento tradicional apresenta importantes características, dentre as quais, a 

transmissão desse conhecimento por meio da oralidade e não da escrita, sendo a memória 

o recurso mais importante da vida desses povos; a formação de um repertório de 

conhecimento ecológico que geralmente é local, coletivo, diacrônico, sincrético, dinâmico e 

holístico; o corpus contido em uma só mente tradicional expressa um repertório de 

conhecimentos que se projetam sobre duas dimensões: o espaço e o tempo; e no interior da 

família, o conhecimento se divide e se matiza de acordo com o gênero e idade, pois cada 

um de seus membros realiza atividades específicas que outorgam ao conhecimento sua 
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própria particularidade. Além disso, o conhecimento tradicional é a síntese de pelo menos 

três vertentes que são a experiência historicamente acumulada e transmitida por meio de 

gerações; a experiência socialmente compartilhada pelos membros de uma mesma geração 

e a experiência pessoal e particular do próprio produtor e sua família, adquirida pela 

repetição do ciclo produtivo (anual) paulatinamente enriquecido por variações, eventos 

imprevistos e surpresas diversas. Assim, trata-se de um conhecimento adquirido 

diretamente da relação que a pessoa individualmente e os seus descendentes acumularam 

em sua permanência na região (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, 2009). 

 De acordo com Berkes (2000), a forma como o conhecimento tradicional é adquirido 

e transmitido, bem como suas características engloba um componente de conhecimento 

baseado na observação da dinâmica local de espécies e outros fenômenos ambientais, sua 

relação com os recursos através das atividades de utilização, tendo destaque o componente 

da crença a respeito de como as pessoas estão inseridas no ambiente e como elas devem 

se relacionar com os ecossistemas. Pode-se perceber, portanto que há uma estreita relação 

entre os modos de aquisição e transmissão de conhecimentos tradicionais e as práticas que 

envolvem o estilo de vida das comunidades. No entanto, percebe-se que o enfoque adotado 

na maioria dos estudos ainda é limitado ao abordar o fenômeno cognitivo fora do contexto 

cultural desses povos, sendo que os saberes locais, para ser corretamente compreendidos, 

devem ser analisados em suas relações tanto com as atividades práticas como com o 

sistema de crenças do grupo cultural ao que pertencem. A interrelação entre estes enfoques 

conhecimento - práticas no contexto das culturais tradicionais tornam-se então 

extremamente necessários (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, 2009). 

O reconhecimento de que há diferenças reais entre culturas e de que a ciência é 

uma construção cultural pela forma como se estrutura e se modifica ao longo do tempo é um 

fato. A cultura é construída com base na interação contínua com uma realidade biológica 

externa, a qual deve ser precisamente apreendida para permitir a sobrevivência na 

sociedade, que por sua vez, define os ramos seguidos pela ciência através da interação 

com esta mesma realidade biológica externa, com destaque, claro, para as necessidades 

sociais momentâneas. A ciência centra-se em uma visão sistêmica do social e do 'natural', 

dinâmicas que estão moldando o mundo e deveria também reconhece a pluralidade de 

formas de conhecimentos, visões de mundo e os valores éticos ligados a eles dentro de 

diferentes grupos sociais e culturais (RIST & DAHDOUH-GUEBAS; 2006). 

 A aceitação por parte da comunidade científica de que as populações tradicionais, 

por estarem diretamente e há muito tempo em contato com o ambiente e seus recursos, e 

de possuírem um conhecimento prático de sua dinâmica, tem feito destas populações 

parceiras em diversos estudos, de forma que muitos conhecimentos tradicionais têm sido 

usados para a elaboração de hipóteses testáveis, tanto nas pesquisas botânicas/far-
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macológicas quanto nas zoológicas/ecológicas. Assim, a consistência e a adequação do 

conhecimento tradicional ao manejo e à conservação local de recursos levaram alguns 

pesquisadores a sugerir seu uso na definição de propostas oficiais de manejo e 

conservação ou para gerar desenvolvimento com sustentabilidade ecológica e cultural 

(MOURA & MARQUES, 2007). 

Diferentes são as atitudes tomadas pelos cientistas diante dos conhecimentos locais 

no que se refere ao saber tradicional e sua relação com o conhecimento científico. Ignorar 

os conhecimentos locais? Aproveitar as partes “úteis” deste conhecimento e descartar o 

resto? Protegê-lo de qualquer interferência externa? Reconhecê-lo como a forma correta e 

pura de se relacionar com o meio? Ou reconhecer o conhecimento tradicional como mais 

uma forma de conhecimento, essencial e dinâmico como qualquer outra forma de 

conhecimento, buscando relacioná-los, de forma que todos saiam beneficiados? (RIST & 

DAHDOUH-GUEBAS; 2006). Encontrar meios para tornar este diálogo satisfatório para o 

pesquisador e o sujeito participante da pesquisa ainda é um desafio a ser atingido, uma vez 

que o que rege a forma como se dará esta troca envolve diferentes interesses, nem sempre 

colocados na mesa, em particular pelos cientistas. 

 O conhecimento tradicional como ferramenta de gestão e controle de problemas 

ambientais embora esteja em crescente reconhecimento acadêmico, ainda é pouco 

internalizado pelas agências de controle ambiental, pois ainda são escassos estudos acerca 

dos modos de detecção e avaliação dos problemas ambientais que estas populações 

produzem e detém. Estudos sobre o conhecimento ecológico tradicional de pescadores 

artesanais podem subsidiar novos parâmetros para o licenciamento ambiental de projetos 

na BTS. Mais do que isso, a inclusão dessas populações e seus conhecimentos do 

ambiente, em particular de seus especialistas tradicionais, nos processos de monitoramento 

na BTS é uma condição necessária para uma real democratização dos processos de 

tomada de decisão e gestão ambiental (BANDEIRA et al., 2009). 

 De forma a compreender como se dá a relação entre as comunidades tradicionais e 

o ambiente, ganha destaque o enfoque etnoecológico, por ser epistemologicamente um 

campo de estudo interdisciplinar que busca entender as diferentes culturas e sociedades 

através do tempo e sua inter-relação com a natureza, usando como ferramentas teórico-

metodológicas, distintos campos científicos como a antropologia, geografia, sociologia e 

ecologia (BANDEIRA, 1999).  

Encontrar formas de incentivar um diálogo e cooperação entre diferentes grupos 

sociais com diferentes formas do conhecimento, em vez de impor uma visão única através 

de um discurso hegemônico que silencia todos os outros discursos não é a forma correta de 

se lidar com qualquer tipo de conhecimento, seja ele científico ou tradicional. Compreender 

como os seres humanos desenvolvem diferentes formas de conhecimento e crenças e 
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permitir uma compreensão de como esses conhecimentos são distintos com os diferentes 

contextos ecológicos e históricos, a fim de expressar a múltiplas possibilidades oferecidas 

pelas culturas humanas é um grande passo a ser dado (RIST & DAHDOUH-GUEBAS; 2006; 

DIEGUES & ARRUDA, 2001; SANTOS, 2010). A inclusão das comunidades tradicionais na 

tomada de decisões acerca da gestão dos ecossistemas em que estão inseridas é um 

importante passo na formação de políticas públicas (BERKES et al., 2000). 

 

1.5. Monitoramento e Gestão Participativa: Um Novo Olhar Sobre a Qualidade Ambiental 

O monitoramento sistemático e contínuo de parâmetros, indicadores e impactos 

ambientais é essencial para avaliar a qualidade dos ecossistemas, entender seu 

funcionamento e detectar a eficácia de medidas de gerenciamento; no entanto, a coleta 

contínua de dados, com alta frequência de amostragem, exige bastante esforço, fato que 

inviabiliza um programa de monitoramento intensivo, principalmente quando grandes áreas 

devem ser cobertas. Assim, a participação comunitária pode ser bastante útil para tal 

objetivo, dentro de programas de Monitoramento Ambiental Voluntário (FOPPA, 2011). 

O monitoramento participativo parte do pressuposto que a opinião das populações 

tradicionais deve ser contemplada, embora acuse divergências de interpretações com os 

planejadores técnicos (PROST, 2009). A pesquisa participante se desenvolve a partir da 

interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas envolvendo um 

processo de investigação, de educação e de ação, com o objetivo de mudança ou 

transformação social (GRIMM & SAMPAIO, 2011). Neste sentido, indicadores participativos 

são capazes de fornecer subsídios que sejam construídos a partir da visão da própria 

comunidade e do conhecimento científico e que sejam capazes de nortear ações que visem 

o desenvolvimento sustentável das localidades e a preservação de modos de vida 

autóctone. 

O monitoramento participativo de indicadores socioambientais não ocorre tão 

somente para a tomada de decisões com vistas ao desenvolvimento sustentável, mas, 

direcionado também para atender a demanda de informações capazes de auxiliar a 

sociedade na prevenção de risco de desastres ambientais, que poderá ocorrer nessa região 

de sensível formação geológica (GRIMM & SAMPAIO, 2011). 

 Alguns elementos podem ser utilizados para definir a pesquisa participante: a 

realização concomitante da investigação e da ação; a participação conjunta de 

pesquisadores e pesquisados; a proposta político-pedagógica a favor dos oprimidos (opção 

ideológica); e o objetivo de mudança ou transformação social (GRIMM & SAMPAIO, 2011). 

As metodologias de monitoramento dos indicadores socioambientais participativos devem 

obter ampla representação do público: profissionais técnicos e comunitários, incluindo 

participação de jovens, mulheres e indígenas para garantir o reconhecimento dos valores, 
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que são diversos e dinâmicos; garantir a participação dos tomadores de decisão 

assegurando uma forte ligação na adoção de políticas e no resultado da ação. 

Algumas leis brasileiras citam a participação da sociedade no monitoramento 

ambiental. Um exemplo é a Lei das Águas 9.433/1997, que em seu inciso V preconiza que a 

gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder 

público, dos usuários e das comunidades (TEXTO GT 9, s/d). Além disso, a lei do salário-

defeso, cujo princípio reside no reconhecimento do valor central da natureza para a 

sociedade e na socialização da responsabilidade da conservação ambiental, é uma 

demonstração de que o governo brasileiro integra os saberes tradicionais de variadas 

formas em suas políticas, pois sua instralação necessita de estudos biológicos, todavia os 

saberes dos pescadores estão na origem do processo (PROST, 2009). 

A gestão participativa traz para o futuro um grande obstáculo a ser vencido. Nota-se 

que nesta gestão ocorre muitas vezes a atuação desigual de alguns atores sociais nas 

tomadas de decisão. Como alguns setores são menos fortalecidos, muitas vezes são 

manipulados ou seus interesses são deixados de lado, a exemplo de comunidades que 

ainda não se encontram suficientemente preparadas para a participação efetiva, uma vez 

que não dispõem do conjunto de informações necessárias para dialogar com outros setores, 

ou seja, tem dificuldade para entender assuntos complexos que demandam linguagem 

acessível a todos (TEXTO GT 9, s/d). Estes atores quando apropriados de ferramentas 

simplificadas para o monitoramento da qualidade hídrica, passam a ter voz e espaço para 

atuar na tomada de decisões, tornando e facilitando assim a gestão descentralizada e 

participativa, viabilizando a Aprendizagem Social. Reconhecer a importância dos 

conhecimentos locais de forma a propor medidas de monitoramento ambiental de acordo 

com as necessidades ambientais e locais ainda é um importante passo para uma real 

socialização de quaisquer decisões. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL: 

- Realizar a modelagem etnocológica de etnobioindicadores utilizados pelos pescadores e 

marisqueiras da comunidade de São Brás (Santo Amaro, Bahia) para avaliação e 

monitoramento de impactos ambientais. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar, caracterizar e entender os impactos ambientais atuantes nas áreas de interesse 

dos pescadores e marisqueiras da comunidade de São Brás, bem como suas áreas de 

influência na visão dos moradores locais; 

-Analisar o nível de suscetibilidade ambiental a que as áreas de interesse dos moradores da 

comunidade de São Brás estão expostos com base nos fatores causadores de impactos 

identificados na visão dos moradores locais; 

- Identificar as consequências das diferentes formas de poluição identificadas nas áreas de 

interesse de pescadores e marisqueiras da comunidade de São Brás sobre as 

características ambientais e a biota local  (etnobioindicadores); 

- Identificar se e como os organismos citados e utilizados pela comunidade são 

reconhecidos do ponto de vista científico convencional; 

- Identificar as respostas espaço-temporal que alguns grupos de organismos expõem diante 

de diferentes fontes de poluição. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa, pois como afirma Santos 

(2010), a pesquisa qualitativa tem uma superioridade metodológica em situações como: 

quando a pesquisa não pode ser realizada de modo experimental, por razões práticas ou 

éticas e quando a pesquisa tem como objetivo aprofundar processos complexos, como é o 

caso da identificação e monitoramento dos impactos ambientais pelos pescadores e 

marisqueiras. De acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa não procura enumerar 

e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 

dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes 

da situação em estudo. 

Desta forma, o estudo de caso foi o meio para a realização desta pesquisa, uma vez 

que, através desta metodologia é possível compreender e explicar dinâmicas estabelecidas 

em atividades da vida real, cuja complexidade não pode ser abordada por designs do tipo 

experimenta (SANTOS, 2010). Dados sobre a área de estudo e o passo a passo 

metodológico são apresentados abaixo. 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

O presente trabalho tem como área de estudo a comunidade de São Brás 

(12°35’25”S e 38°43’45”W), situada na Baía de Todos os Santos, no município de Santo 

Amaro. Trata-se de uma comunidade Quilombola certificada pela fundação cultural palmares 

em maio de 2009. Localiza-se a nove quilômetros da sede do município, em direção a 

Acupe, Saubara e Bom Jesus pela BA 420, distando 90 km de Salvador (figuras 1 e 2). A 

comunidade apresenta um aspecto interiorano, com casas bem próximas, sendo que a 

grande maioria dos moradores nasceu e cresceu na localidade. A comunidade ocupa uma 

área de 0,26 Km2 e possui um perímetro de 2,33 Km (CENSO, 2010). 

A economia da localidade é principalmente pesqueira, contando também com o 

extrativismo de frutas da estação e a produção de palitos de churrasco por alguns 

moradores; também possuía uma importância agrícola que foi quase que completamente 

extinta pela introdução dos plantios de bambu que hoje ocupam as áreas que eram 

utilizadas pelos moradores da comunidade para o desenvolvimento da agricultura. Dentre os 

produtos de interesse capturados na região estão o camarão, siri, ostra, lambreta, 

caranguejo, tainha, robalo, carapeba, miroró, sendo essas espécies características de áreas 

estuarinas, e a atividade restrita a áreas de influência do Rio Subaé. O pescado é utilizado 

tanto para a comercialização quanto para consumo local. 
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Figura 1: Mapa da Baía de Todos os Santos com a localização da comunidade quilombola de São Brás (Santo Amaro, Bahia, Brasil).  

 
FONTE: SIG-BA, 2003 (adaptada). 
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Figura 2: Vista frontal da comunidade de São Brás a partir do rio do engenho (Santo Amaro, Bahia, 
Brasil). 

 
Fonte: Registrada pela autora, 2014. 

 

 

 

A comunidade de São Brás está inserida em uma área de bioma mata atlântica, 

sendo que as áreas de floresta do entorno da comunidade foram substituídas por um 

extenso bambuzal pertencente à Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha. 

Trata-se de uma área que possui extensos manguezais em seu entorno e que sofre 

influência de diversos rios (Rio do Engenho, Rio da Penha, Rio Camangú, Rio da Pitinga, 

Rio Subaé e Rio São Lourenço). A Ilha de Cajaíba é uma importante área utilizada pelos 

moradores locais. (figura 3). 
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Figura 3: Representação da comunidade de São Brás englobando suas áreas de interesse, a vegetação local e principais rios que cortam a região. 

 
Fonte: Google, 2014 (adaptada). 
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 Diversos são os equipamentos utilizados para a realização das atividades de 

pesca/mariscagem, de acordo com a espécie alvo (figura 4). 

 

Figura 4: Petrechos de pesca utilizados pelos moradores de São Brás para a realização da pesca e 
mariscagem. Legenda: A – Canoa (transporte), B – Munzuá (captura de siri), C – Rede (captura de 
peixes e camarão), D – Facão (captura de ostra), E – Gancho (Captura de sururu). 

 
Fonte: Registrada pela autora, 2014. 

 

A comunidade é formada por 1061 habitantes, sendo 518 homens e 543 mulheres 

(CENSO, 2010). As mulheres, crianças e adolescentes são a maioria da população e o 

grupo masculino em idade produtiva é o que mais migra em busca de oportunidades de 

trabalhos temporários, principalmente na região de Salvador, Camaçari e Candeias. 

Há vários problemas de infraestrutura em São Bras. A maioria das moradias é de 

bloco e cimento, mas ainda são encontradas casas de taipa localizadas na beira do 

mangue, onde residem diversas famílias de baixa renda; não há transporte regular para o 

deslocamento para o município de Santo Amaro, o qual se realiza pelos moradores locais 

com o uso de vans, Kombi e mototaxi; diversas regiões do povoado não tem iluminação 

pública; não há rede de esgoto na localidade, mas há uma pequena rede fluvial, na qual foi 

ligado o esgoto produzido pelo posto de saúde da comunidade e estes resíduos possuem 

como destino final a área de manguezal próxima da comunidade, assim como o esgoto das 

casas que corre a céu aberto em direção aos manguezais do entorno; há apenas um posto 

de saúde na localidade que não atende emergências e só funciona das 08:00 às 17:00; a 

ambulância que atende a localidade é antiga e sempre apresenta problemas e os doentes 

são levados pelos moradores que possuem veículos particulares; faltam diversos serviços 
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na localidade como farmácias, pontos de pagamento de contas e açougue; o cemitério local 

está totalmente abandonado pelo poder público, tomado por matagal serve inclusive como 

área de pastoreio de animais; não há posto de polícia nem rondas regulares na localidade; 

não há fontes de emprego nas proximidades.  

 São Brás é uma comunidade situada em uma região onde os conflitos sociais entre 

as comunidades locais e as diversas indústrias situadas na região são muito frequentes. A 

instalação, primeiro da Fábrica de Papel IPASA e depois da Fábrica de Papel Nossa 

Senhora da Penha, além do Lixão de Santo Amaro são exemplos de empreendimentos e/ou 

instalações que geram diversos conflitos ambientais locais. Diversos trabalhos já realizados 

na bacia do rio Subaé apontam alto nível de contaminação principalmente por metais como 

Cádmio e Chumbo (PEIXOTO, 2008; HATJE & ANDRADE, 2009). Os pescadores e 

marisqueiras da comunidade convivem com a possibilidade de contaminação da água e dos 

produtos pesqueiros devido às atividades industriais da bacia do Rio Subaé, reportando 

episódios de mortandade e ou fuga dos peixes, estando estes episódios atribuídos às 

atividades da Cobrac - Companhia Brasileira de Chumbo (já desativada) e das indústrias de 

celulose de Santo Amaro (BANDEIRA, 2009). 

O estudo realizado por Peixoto (2008) identificou para a região de Santo amaro, 

onde se situa a comunidade, ameaças como falta de ordenamento do uso e da ocupação do 

solo urbano e expansão urbana, inclusive com construções irregulares, clandestinas e 

expeculação imobiliária; falta e inexistência de infraestrutura de saneamento básico, com 

lançamentos de esgotos domésticos, sem tratamento e lixo em rios, estuários e praias, 

continentais e, sobretudo, insulares, com o baixo Subaé (Caieiras) como destinação destes 

dejetos; invasão e ocupação das Áreas de Preservação permanente (APP’s), com retirada 

da vegetação ciliar e alteração das margens dos rios e estuários, contribuindo para a 

deposição de sedimentos do processo erosivo, destacando-se a ocupação de manguezais; 

existência ineficaz de aterros sanitários e práticas de deposição inadequada de resíduos 

sólidos; pesca proibida, sobretudo com explosivos com destaque para arrastões 

motorizados nos canais, manguezais e águas rasas do estuário do rio Subaé; aterro, 

supressão da vegetação, comprometimento e destruição de manguezais; Captura e 

Comércio ilegal da fauna silvestre, inclusive marinha; substituição de vegetação nativa de 

Mata Atlântica por extensas monoculturas, sobretudo em extensos bambuzais e canaviais; 

invasão e ocupação de terras rurais, ociosas e produtivas; retirada para o comércio ilegal de 

exemplares da flora silvestre e protegida; degradação do rio Subaé; e áreas degradadas, a 

exemplo do passivo ambiental deixado pela COBRAC. 
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3.2. PROBLEMA DA PESQUISA 

 Encontrar meios eficientes de monitoramento da qualidade ambiental ainda é um 

desafio, assim como dar um retorno digno à população que é influenciada direta ou 

indiretamente pelas alterações ambientais. Em se tratando da Baía de Todos os Santos, as 

diversas fontes de poluição que envolvem lixo, esgoto e resíduos industriais com as mais 

diversas constituições aumenta ainda mais esta dificuldade, uma vez que uma grande gama 

de ambientes, de poluentes e de consequências estão envolvidas, tornando necessário um 

amplo conhecimento das dinâmicas locais para a tomada de decisões.  

 A dependênciaque as comunidades tradicionais têm dos recursos naturais que 

compõem a Baía de todos os Santos é um fator que está seriamente comprometida pela 

grande contaminação que vêm atingindo esta área. A Baía abriga 173 comunidades 

pesqueiras e a produção é composta de 86 tipos de pescados, sendo 67 peixes, 12 

moluscos e 7 crustáceos (HATJE & ANDRADE, 2009). Estes recursos são parte importante 

da alimentação de diversas pessoas, sendo que sua contaminação põe em risco a saúde e 

o bem estar de quem os consome além de interferir bruscamente no estilo de vida de 

comunidades tradicionais que utilizam a pesca e a mariscagem como modo de 

sobrevivência há muitas gerações. 

 A comunidade de São Brás, por sua vez, se encontra em um contexto delicado de 

conflitos ambientais. Diversos empreendimentos instalados no entorno da comunidade há 

alguns anos são responsáveis por uma forte alteração na dinâmica local e na qualidade dos 

ecossistemas adjacentes, tornando esta comunidade. 

 Há poucos estudos que englobam a percepção local de alterações ambientais, 

destacando-se os realizados por Aguiar Jr e Dias (2007); Almeida (2008); Copque et al., 

(2010); Neto et al., (2011); Mamede (2011); Santos (2013); Messias (2012);  Bandeira, 

Rezende e Messias (2011) e o trabalho de Bandeira et al., (2009) intitulado “Estudo 

etnoecológico sobre a percepção de riscos ambientais de comunidades ribeirinhas da BTS”. 

Estes três últimos serviram de inspiração para esta pesquisa, uma vez que ficou evidente a 

necessidade de técnicas de monitoramento e controle de alterações eficientes na Baía de 

Todos os Santos e destacou a comunidade Quilombola de São Brás pelo contexto de 

conflitos socioambientais no qual esta está inserido, reconhecendo-a como um importante 

cenário no contexto ao qual a pesquisa se propôs a analisar. 

 Logo, este trabalho teve como hipótese assumida o fato de que o conhecimento 

sobre os impactos ambientais é amplo e consistente e pode servir como subsídio para a 

orientar políticas de gestão e para o monitoramento ambiental. 

 

3.3. OBTENÇÃO DE DADOS 

 Os dados para execussão deste trabalho são de dois tipos:  
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1- Dados primários: formados por dados obtidos nas viagens guiadas e da realização de 

observação direta participativa. Foram realizados 7 (sete) viagens nos anos de 2013/2014.  

2- Dados secundários: composto entrevistas semi estruturadas que compõem o banco de 

dados do Núcleo Ambiente Sociedade e Sustentabilidade (NUPAS), realizadas nos anos de 

2008/2009 e 2012/2013 e dados do censo 2010 disponibilizados pelo IBGE. 

 Entrevistas Semiestruturadas 

 A entrevista semi-estruturada é uma técnica de coleta de dados que supõe um 

diálogo entre informante e pesquisador que deve ser dirigida por este de acordo com seus 

objetivos (Duarte 2002). As entrevistas do banco de dados do NUPAS foram analisadas 

para o levantamento das variáveis de interesse de acordo com os objetivos deste trabalho. 

Foram realizadas 34 (trinta e quatro) entrevistas,  que foram gravadas, transcritas, 

codificadas e categorizadas e a interpretação foi realizada pela técnica de análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977), cuja ênfase recai no conteúdo manifesto do discurso e nos 

argumentos apresentados (VEIGA & GONDIN, 2001). Foram entrevistados 17 homens com 

idade entre 23 e 74 anos, 14 mulheres com idade entre 24 e 68 anos e 3 casais. 

 O foco da entrevista foi norteado pelos seguintes temas:  

- Elementos/objeto/fenômeno/atitude que potencialmente pode causar risco ou gerar 

impactos;  

- Dano, efeito, prejuízo ou ameaça que pode ocorrer (futuro);  

- Dano, efeito ou prejuízo que ocorreu ou está ocorrendo (passado e presente);  

- Capacidade da população afetada de diminuir ou dar respostas ao risco ou impacto.  

Dentro dessas temáticas se buscou identificar a percepção dos entrevistados (as) sobre:  

- O que causa o dano? Quem o produz? Onde está? Em que grau?  

- Como ele ocorre? Quando ocorre? A quem afeta? Quem fica mais exposto?  

- Perdas e danos - no mar; nos recursos hídricos; no ar; no solo; na vegetação; no clima; 

nas atividades produtivas/econômicas; na dinâmica local; na saúde.  

- Como identificar os impactos, seus fatores causadores e as consequências no ambiente? 

- O que é feito para se proteger/diminuir os danos/efeitos? O que contribui para agravar ou 

minimizar os danos?  

 Os animais citados pelos entrevistados foram identificados sistematicamente com o 

auxílio de especialistas do Laboratório de Ictiologia e LABPESCA (UEFS) e a literatura 

científica. 
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 Observação direta participativa e viagem orientada 

Nos anos de 2013 e 2014 foram feitas visitas guiadas juntamente com os pescadores 

locais com o objetivo de identificar as áreas utilizadas pelos pescadores e marisqueiras para 

desenvolver suas atividades e os possíveis impactos que vem atuando sobre estas áreas, 

validando assim, as variáveis encontradas nas entrevistas. As áreas de pesca/mariscagem e 

as áreas impactadas foram localizadas com auxílio de um GPS (GPSMAP 62sc) e foram 

realizados registros fotográficos das áreas.  

A escolha dos acompanhantes se deu pela identificação de especialistas locais, 

critério já exposto anteriormente, e do grupo focal. Segundo Neto et al., (2002) grupo focal é 

uma técnica de pesquisa na qual o pesquisador reúne, num mesmo local e durante um certo 

período, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do público-alvo de suas 

investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre eles, 

informações acerca de um tema específico. Esta metodologia foi utilizada tanto na 

discussão das variáveis encontradas nas entrevistas quanto nas visitas guiadas, onde o 

grupo pode expor seus argumentos acerca do tema proposto e apontar no ambiente as 

formas de percepção das variáveis de interesse. Este mesmo grupo foi convidado a 

participar da confecção de um etnomapa da área, englobando aspectos do ambiente 

natural, suas alterações e as fontes de alteração. 

Os mapas e imagens aqui apresentados foram produzidos a partir dos programas 

Envi 4.5, Spring 5.1 e Paint.  

 

 Modelagem Etnoecológica 

Modelo é uma estruturação simplificada da realidade que supostamente apresenta, 

de forma generalizada, características ou relações importantes (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

A modelagem etnoecológica foi feita com base na percepção dos especialistas locais da 

comunidade sobre as mudanças no ambiente, naturais e antrópicas, e sua influência na 

dinâmica dos organismos. A partir das variáveis obtidas nas etapas de obtenção de dados, 

foram identificados fatores envolvendo impactos ambientais, indicadores culturais 

ambientais e organismos impactados e os modelos foram produzidos de acordo com as 

relações identificadas entre estas variáveis. Além disso, através dos dados obtidos na 

observação direta e na viagem guiada foi produzida uma representação espacial da 

distribuição dos fatores causadores de impactos e suas áreas de influência. Também foi 

realizada uma análise do nível de suscetibilidade ambiental a que estão expostas as áreas 

do entorno da comunidade quilombola de São Brás com base na análise de relevância dos 

impactos ambientais identificados; além de uma interpretação das relações entre 

organismos indicadores de alterações ambientais (etnobioindicadores) e diferentes fontes de 

poluição ao longo do tempo. Como produto final é apresentado uma proposta de 
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monitoramento participativo para os fatores causadores de impactos e suas consequências 

para a comunidade.  

 

3.4. ASPÉCTOS ÉTICOS 

Para satisfazer os aspéctos éticos necessários à execução deste trabalho, o projeto 

de pesquisa foi encaminhado ao comitê de ética da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (CAAE: 05307812.6.0006.0053) e foi aprovado. Também se solicitou anuência 

prévia a lideranças da comunidade realização da pesquisa após sua apresentação de 

maneira clara, em linguagem acessível para essas lideranças. O Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido também foi utilizado antes de cada entrevista. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados apontam para um amplo e consistente conhecimento local sobre os 

impactos ambientais na área de estudo. Estes conhecimentos foram, aqui, sistematizados 

em tópicos para uma melhor discussão: 

- análise dos fatores causadores de impactos ambientais, a relação existente entre eles, sua 

espacialização e registro fotográfico, quando possível, análise de seu nível de relevância, 

relação entre nível de relevância e espacialização dos impactos ambientais avaliação da 

suscetibilidade das áreas mapeadas à ocorrência de impactos ambientais;  

- impactos ambientais potenciais para a região; 

- consequências dos impactos identificados (Indicadores Culturais Ambientais – ICA’s); 

- organismos indicadores de fatores causadores de impactos ambientais 

(etnobioindicadores);  

- relação entre as variáveis de interesse (fatores causadores de impactos, ICA’s e 

etnobioindicadores); 

- análise espaço-temporal das respostas dos etnobioindicadores a diferentes fontes de 

impacto, com base no conhecimento tradicional dos entrevistados. 

  

4.1. IMPACTOS AMBIENTAIS ATUAIS 

A partir da sistematização e análise das entrevistas catalogadas foram identificados 

10 (dez) fatores causadores de impactos ambientais percebidos pelos entrevistados, 

atuando nas áreas utilizadas pelos pescadores e marisqueiras de São Brás para o 

desenvolvimento de suas atividades, sendo eles em ordem de número de citações: Poluição 

Industrial (PoI), Poluição por Lixo (PoL), Poluição por Esgoto (PoEsg), Derramamento de 

Óleo (DerÓl), Viveiros de Camarão (ViC), Captura Predatória de Juvenís (CPJ), Captura 

Predatória com Malha Fina (CPMF), Captura com Rede de Arrasto (CRA), Captura em 

Época Proibida (CEP) e Pesca Predatória com Bomba (PPB) (figura 5). A Poluição Industrial 

e a Poluição por Lixo foram os fatores mais citados e estão relacionados a dois 

empreendimentos atualmente ativos no entorno da comunidade: a Fábrica de Papel Nossa 

Senhora da Penha e o Lixão de Santo Amaro.  
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Figura 5: Fatores causadores de impactos ambientais por número de citações. Legenda: A - Poluição 
Industrial (PoI), B - Poluição por Lixo (PoL), C - Poluição por Esgoto (PoEsg), D - Derramamento de 
Óleo (DerÓl), E - Viveiros de Camarão (ViC), F - Captura Predatória de Juvenís (CPJ), G - Captura 
Predatória com Malha Fina (CPMF), H - Captura com Rede de Arrasto (CRA), I - Captura em Época 
Proibida (CEP) e J – Pesca Predatória com Bomba (PPB). 

 
Fonte: Produzida pela autora 

 

 A seguir serão apresentados os fatores causadores de impactos ambientais citados 

pelos entrevistados bem como o que está relacionado na literatura sobre o tema: 

 

 Poluição Industrial 

 A poluição industrial está relacionada com a eliminação de resíduos de produção 

através da atmosfera, do solo, das águas superficiais e subterrâneas e de derrames durante 

o seu armazenamento e transporte. Este tipo de poluição se aloja nos sedimentos e é crítica 

nas regiões em que existem atividades portuárias com depósito de resíduos industriais e 

urbanos (GOMES et al., 2009). Na Baía de todos os Santos esta forma de poluição é 

identificada principalmente nas regiões próximas ao Centro Industrial de Aratu na região 

metropolitana de Salvador, nos municípios de Simões Filho e Candeias. Nestas regiões 

encontra-se em operação o Porto de Aratu, além de empreendimentos dos segmentos 

químico, metal-mecânico, calçadista, alimentício, metalúrgico, moveleiro, de minerais não 

metálicos, plásticos, fertilizantes, eletroeletrônicos, bebidas, logística, têxtil, serviços e 

comércio (HATJE & ANDRADE, 2008). 

 Do ponto de vista ambiental, as aglomerações industriais podem ser consideradas 

núcleos de emissão de agentes poluidores, uma vez que a atividade está entre as que mais 

contribuem para a degradação do meio ambiente. Em países desenvolvidos, nos quais a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Aratu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_metal-mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_cal%C3%A7adista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_aliment%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_metal%C3%BArgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_moveleira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_eletroeletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_de_bebidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_t%C3%AAxtil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
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indústria tem papel preponderante na economia, legislações e regras ambientais colaboram 

para a redução do potencial poluidor das firmas, ao passo que em países onde as regras 

são menos rígidas, a degradação do meio ambiente é maior. O Brasil, apesar de possuir 

uma legislação entre as mais modernas do mundo, sua aplicabilidade ainda não é 

totalmente efetiva, o que favorece a instalação de indústrias de alto potencial poluidor 

(SANTIN & REIS, s/d). 

 Os possíveis danos da poluição industrial compreendem qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas ou biológicas, causadas por qualquer forma de energia ou 

substância sólida, líquida ou gasosa, despejada pelas indústrias em níveis capazes, direta 

ou indiretamente de prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população; criar 

condições adversas às atividades sociais e econômicas e ocasionar danos relevantes à 

flora, à fauna e a outros recursos naturais. 

 As águas residuais industriais apresentam uma grande variação tanto na sua 

composição como na sua vazão, refletindo seus processos de produção. Essas se originam 

em três pontos: a) águas sanitárias: efluentes de banheiro e cozinhas e que tem as mesmas 

características do esgoto doméstico; b) águas de refrigeração: água utilizada para 

resfriamento que trazem problemas como a alteração da temperatura do ambiente, além de 

ser uma fonte potencial de cromo; c) águas de processos: águas que têm contato direto com 

a matéria-prima do produto processado e têm características próprias do produto que está 

sendo manufaturado. Dentre as indústrias mais poluidoras estão as siderúrgicas e 

metalúrgicas, as de fertilizantes, as refinarias e as de cortume (PEREIRA, 2004). O 

lançamento de resíduos industriais sem monitoramento de suas características, de forma a 

causar qualquer tipo de poluição está previsto no Decreto nº 3.179/99 como crime 

ambiental; além disso, a resolução CONAMA nº 357/05 traz os parâmetros para caracterizar 

os efluentes antes de sua destinação. 

 A poluição industrial foi citada por 91,2% dos entrevistados e é apontada por alguns 

como a mais impactante sobre a pesca e a mariscagem, sendo que a Fábrica de Papel e 

Papelão Nossa Senhora da Penha foi citada como a responsável pela poluição industrial da 

região (figura 6). A fábrica está instalada ao lado do Rio da Pitinga, no qual despeja os 

resíduos oriundos de sua atividade. Este rio, por sua vez, deságua a norte da Ilha de 

Cajaíba. 
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Figura 6: Vista de Fábrica de Papel Nossa Senhora da Penha no município de Santo amaro, estado 
da Bahia.  

 
Fonte: http://www.penha.com.br/1/unidades.html#unidade-de-papel-santo-amaro-ba 

 

  A Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha se instalou na Bahia em 

2005, com uma unidade de produção de chapas e embalagens de papelão ondulado em 

Santo Amaro – BA. Com produção anual de 12 mil toneladas de papel reciclado, destinado à 

fabricação de embalagens de papelão, coloca a Bahia como o quarto estado maior produtor 

nacional de papel. O processo industrial de fabricação de papel da Penha utiliza como 

energia a biomassa de bambu, cultivado em fazendas nos municípios de Santo Amaro, 

Cachoeira e São Francisco do Conde (UMA, 2013; FÁBRICA,2013; Sustentabilidade, 2013). 

De acordo com o secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia 

"Trata-se da maior produtora de papel reciclado do Nordeste, que não desmata, não gasta 

petróleo nem energia elétrica e ainda gera um número importante de empregos em uma 

região com poucas oportunidades de trabalho, principalmente depois do fim do ciclo da 

cana-de-açúcar". Para produzir o papel reciclado que forma as camadas das caixas de 

papelão, a Penha absorve 132 mil toneladas anuais de aparas de papel de toda a Bahia. O 

papel produzido é transformado em embalagens de papelão para alimentos, higiene e 

limpeza, eletroeletrônicos, farmacêuticos e calçados (FÁBRICA, 2013;).  

A produção de papel, no geral, traz uma grande preocupação, sendo alvo de 

diversos trabalhos científicos e legislações que estabelecem os parâmetros para os resíduos 

a serem descartados no ambiente. O leque dos poluentes adversos (ou estranhos ao meio) 

encontrados nas emissões brutas (sem tratamento) de fábricas de celulose inclui 

substâncias como: monóxido de carbono, sulfeto de carbonila, cloro/dióxido de cloro, 

clorofórmio, dioxinas e furanos, ácido clorídrico, óxidos de nitrogênio (NOx), material 

particulado, fenóis, óxidos de enxofre, compostos de enxofre reduzido (ETR), resinas 
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acídicas, álcoois terpenos, acetaldeído, nitratos, fungos (aspergillus fumigatus e aspergillus 

versicolor), bioaerosóis (endotoxinas), compostos aromáticos clorados e outros compostos 

orgânicos voláteis (inclusive ácido dicloroacético, metil éster, 2,5 Diclorotiofano, estireno, 

benzeno, tolueno e xileno), variando em função do tipo de produto elaborado, apesar da 

presença constante de compostos organoclorados, metais pesados, ácidos e resinas (GUIA, 

2008). Os impactos nos ecossistemas destes compostos não são totalmente conhecidos até 

o presente. 

A produção de papel reciclado está entre os meios para solucionar a produção de 

compostos nocivos ao meio ambiente, contribuindo, portanto para a sustentabilidade como 

alternativa ao uso da fibra virgem. A reciclagem de papel leva a uma redução de energia 

para a produção de papel e celulose da ordem de 23% a 74%, redução na poluição do ar de 

74%, redução na poluição da água em torno de 35% e redução de 58% no uso de água. O 

processo de produção de papel reciclado também apresenta suas limitações, uma vez que 

as fibras possuem um ciclo máximo de reciclagem de 3 a 5 vezes, inviabilizando o uso de 

papel 100% reciclado. Além disso, embora as vantagens ambientais das linhas de 

reciclagem de papel, levando-se em consideração a sua necessidade reduzida, ou não 

necessidade, de branqueamento, sob outros aspectos, os impactos desse processo são 

equivalentes ao de uma unidade de produção de papel a partir de polpa de celulose. Assim, 

o não monitoramento dos compostos liberados no ambiente geram tantos impactos quanto a 

produção de papel a partir de polpa virgem (GUIA, 2008). 

 A atuação da fábrica de papel como fator causador de impacto pode ser vista nas 

citações a seguir: 

 
“Há uns anos atrás, a partir de 72, quando a fábrica começou a jogar 
resíduos no mar, o manguezal acabou, era uma água preta que 
matava tudo que tivesse.” 
 
“Água preta é uma água que sempre aparece ai no canal porque 
dessa fábrica, no caso, a Penha, a fábrica de papel. Essas coisas 
tudo que eles faz despejo vem tudo pra perna do mar daqui de Santo 
Amaro.” 
 
“A poluição que a gente tem ai agora é a da fábrica.” 
 
“É a fábrica que tá jogando um monte de porcaria ai, água podre, e 
que tá prejudicando a gente.” 
 

 Poluição por Lixo 

 Citado por 76,5% dos entrevistados, o ‘Lixo’ é composto por uma grande diversidade 

de resíduos sólidos de diferentes procedências, dentre eles o resíduo sólido urbano gerado 

nas residências; sua taxa de geração está diretamente relacionada aos hábitos de consumo 

de cada cultura, onde se nota uma correlação estreita entre a produção de lixo e o poder 

econômico de uma dada população (FADINI & FADINI, 2001). No Brasil, a Associação 
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Brasileira de Normas Técnicas (ABNT nº. 10.004/04), apresenta a seguinte definição para 

resíduos sólidos: 

 
“Resíduos nos estados sólidos e semi-sólido que resultam de atividades da 
comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 
de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor 
tecnologia disponível.” (p.1) 
 

 A partir da revolução industrial a produção de materiais não degradáveis foi 

intensificada e substitutiva aos materiais degradáveis em detrimento as atividades humanas, 

sendo crescente nos últimos 50 anos a contaminação por resíduos sólidos, sobretudo dos 

ecossistemas costeiros e marinhos. Estes resíduos sólidos e demais poluentes, por sua vez 

atuam como agentes contaminantes nos oceanos e regiões costeiras, através da emissão 

por usuários de praia, canais, emissários e sistemas de tratamento das cidades litorâneas, 

e/ou descarte direto no mar por embarcações e plataformas de petróleo. O plástico é 

reconhecido cientificamente por sua predominância e superioridade dentre as categorias de 

resíduos, em virtude principalmente do atual sistema de consumo das ultimas décadas ao 

qual este produto é de elevado e fácil descarte e sua durabilidade no meio marinho ainda é 

incerta e possuindo uma alta mobilidade de dispersão e liberação de substancias como 

Nonilfenóis, PCB (Polychlorinated Biphenyls) e DDT (CARVALHO-SOUZA, 2009). 

 Entre os impactos ambientais negativos que podem ser originados a partir do lixo 

urbano produzido estão os efeitos decorrentes da prática de disposição inadequada de 

resíduos sólidos em fundos de vale, às margens de ruas ou cursos d’água. Essas práticas 

habituais podem provocar, entre outras coisas, contaminação de corpos d’água, 

assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, tais como 

cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes, entre outros. Some-se a isso a poluição visual, 

mau cheiro e contaminação do ambiente (MUCELIN & BELLINI, 2008). 

 Segundo o IBGE, na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada no ano de 

2000, foi registrado que somente 33% (1.814) dos 5.475 municípios daquele ano coletavam 

a totalidade dos resíduos domiciliares gerados nas residências urbanas de seus territórios. 

Os dados dessa pesquisa revelaram que diariamente o Brasil gerava 228.413 toneladas 

diárias de resíduos sólidos. Isso implica numa produção de 1,2 kg/habitante (MUCELIN & 

BELLINI, 2008). Esta produção excessiva de lixo traz a necessidade de um processo de 

gerenciamento do lixo, sendo que para isso é necessária a existência de um programa de 

educação ambiental que contemple a recusa de consumo de produtos com alta capacidade 
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de geração de resíduos, redução do consumo, reuso e reciclagem (O Programa R3 – 

Redução de Consumo, Reutilização e Reciclagem do Lixo”) (FADINI & FADINI, 2001).  

Em se tratando da comunidade de São Brás, de acordo com os entrevistados, há 

coleta de lixo realizada pela prefeitura, não sendo este um problema. Por outro lado, a 

instalação do lixão nas proximidades do rio do Engenho, um dos rios utilizado pelos 

pescadores e marisqueiras, passou a ser citado como uma instalação de grande impacto 

para as atividades locais devido a sua proximidade da margem do rio que de acordo com o 

aumento da maré chega a interagir diretamente com a água. Além disso, de acordo com os 

entrevistados no período de chuvas grande quantidade de lixo é carreada para o rio. Estas 

observações podem ser percebidas nos fragmentos abaixo: 

 
“Aqui mesmo nós temos o lixão. Hoje ele ta prejudicando agente 
também, porque agente tem a cabeceira do rio do Engenho, aqui em 
cima, (...) porque aquilo ali, quando enche demais ou quando chove 
aquela borda daquele lixo desce todo (...) e depois de alguns metros, 
de distancia, nós temos o rio. Então aquilo ali depois que ele enche 
vai todo pra cabeceira do rio. Como ocorre também, sofreu aqui em 
cima o siri morto também, a água escura, o fedor.” 
 
“A maré, quando é a maré grande fica perto do lixão. O lixão pode 
dizer que é aqui perto, (...) esse lixão vem de Candeias, vem de São 
Sebastião, vem de um bucado de lugar pra jogar aqui, é isso que o 
pobrema da gente todo que tá contecendo. Já teve uma época que a 
primeira época foi de quando chegou uma água que matou muito 
sarnambi, que tinha muito bebe-fumo que sumiu.” 
 
“Tem o lixão (...) ai quando chove diz que transborda. Ai quando 
transborde cai todo pro mangue. (...) Quando cai contamina a água e 
o siri morre. Aqui desse lado até sururu que achava não acha mais 
porque já morreu tudo.” 

 
 De acordo com os dados do censo realizado pelo IBGE no ano de 2010 nos 

domicílios do município de Santo Amaro 95% dos domicílios visitados possuem coleta de 

lixo pelo serviço de limpeza da prefeitura e são destinados ao lixão citado pelos 

entrevistados (figura 7).  
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Figura 7: Modos de destinação de lixo no município de Santo Amaro. 

 
Fonte: IBGE – Censo 2010. 

 
 

 Pode-se perceber que o problema citado pelos entrevistados está na localização do 

lixão. Além disso, de acordo com os entrevistados outras localidades também têm seus 

resíduos direcionados ao mesmo lixão, a exemplo de São Francisco do Conde. 

 

 Poluição por Esgoto 

Citada por 23,5% dos entrevistados, a Poluição por Esgoto (PoEsg) também 

equivaleu ao potencial de contaminação das atividades locais, uma vez que dados apontam 

que oitenta por cento dos esgotos urbanos, até então, são lançados diretamente no mar, 

sem qualquer tratamento. Além disso, as ilhas de Maré e Frades, entre outras ilhas da Baía 

de Todos os Santos, não dispõem de estação de tratamento de esgoto (HATJE & 

ANDRADE, 2008). 

 A poluição dos corpos d’água por esgotos domésticos é um problema bastante 

comum em locais populosos. Este tipo de contaminação insere no ambiente grande 

quantidade de nutrientes (especialmente nitrogênio e fósforo) e de carbono orgânico, 

provocando o enriquecimento das águas; tal enriquecimento pode levar a um crescimento 

excessivo de biomassa vegetal que ao morrer passa a sofrer decomposição bacteriana, o 

que eleva o consumo de oxigênio disponível no meio, podendo gerar condições de hipoxia; 

esse fenômeno é denominado de eutrofização e é constantemente associado ao despejo de 

esgotos domésticos em ambientes aquáticos, podendo ser responsável por provocar 

alterações, às vezes drásticas, na estrutura das comunidades animais e vegetais; além 

disso, pode ocorrer um déficit de oxigênio causado pelo consumo de oxigênio pelas 

bactérias que oxidam a matéria orgânica presente no esgoto. Por fim, os esgotos 

domésticos também contêm quantidades consideráveis de metais, óleos e graxas, 

detergentes e patógenos (CUNHA, 2002; CAMPELLO, 2006).  



43 
 

 A poluição por esgoto na comunidade de São Brás e nas áreas de pesca e 

mariscagem é alvo da falta de saneamento básico. De acordo com os entrevistados o 

esgoto produzido na comunidade não passa por qualquer tratamento e é jogado diretamente 

nos corpos hídricos da região. A comunidade só possui sistema de coleta de água pluvial, a 

qual é descartada no manguezal juntamente com o esgoto do posto de saúde da localidade 

que, segundo os entrevistados foi anexado à rede. Outra área impactada pela poluição por 

esgoto diz respeito à desembocadura do chamado Rio de Santo Amaro, o qual traz todo o 

esgoto das cidades acima do curso do rio para a região ao norte da Ilha de Cajaíba. Por se 

tratar de uma cidade instalada ao longo do curso de um rio, Santo Amaro apresenta 

diversas casas com o esgotamento sanitário direcionado para este curso d’água, 

principalmente nas áreas mais pobres onde não há rede de esgoto ligada à estação de 

tratamento. 

 Informações sobre a poluição por esgoto na região podem ser observada nos 

fragmentos a seguir: 

  
“Tem muito esgoto que cai nos porto, ai na saída do mangue.” 
 
“(...) o restante é aqui mesmo, da área nossa ai que cai os esgoto ai 
dentro da maré.” 
 
“Esses esgoto dessas casa ai tudo que desce pra dentro da maré que 
mata também muito marisco.” 
 

 De acordo com a legislação vigente o esgoto ou os efluentes líquidos resultantes do 

seu tratamento não podem ser descartados de qualquer forma no ambiente, sendo 

necessário que estes resíduos obedeçam aos limites estipulados no licenciamento 

concedido (LEI 9.638/81), assim como é crime causar poluição de qualquer natureza em 

níveis tais que resulte em danos á saúde pública, como lançar resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos (Art. 54, V). 

 

 Derramamento de Óleo 

 O Derramamento de óleo (DerOl), citado por 23,5% dos entrevistados, constitui um 

fator causador de grande impacto ambiental e alvo de trabalhos não só na Baía de Todos os 

Santos, mas em todas as áreas onde esta atividade econômica é desenvolvida. De acordo 

com a base de dados da International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), 

estima-se que, de 1970 a 2005, cerca de 5.700.000 toneladas de óleo foram lançadas ao 

mar (CANTAGALLO et al., 2007). 

.  Além dos grandes derramamentos, bastante visíveis e que costumam causar 

tragédias de proporções inimagináveis, é bastante comum a ocorrência de pequenos 
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vazamentos que somados afetam consideravelmente o ambiente e a fauna marinha. 

Rotineiramente centenas de aves, golfinhos e outros animais são encontrados muito 

debilitados por estarem banhados em óleo. Se não forem tratados adequadamente, estes 

animais acabam morrendo por inanição ou por problemas respiratórios (AMORIM, 2002). 

 Uma das primeiras classificações quanto à sensibilidade dos ambientes litorâneos ao 

contato com petróleo foi apresentada por Gundlach e Hayes, (1978), levando-se em conta 

os fatores físicos dos ambientes que controlam a “deposição” e permanência do óleo; de 

acordo com eles um ambiente seria mais ou menos sensível ao óleo de acordo com seu 

nível de exposição ao hidrodinamismo e ao seu tipo de substrato (quanto mais elevado o 

hidrodinamismo, mais efetiva é a limpeza natural do ambiente, e portanto, menor a sua 

sensibilidade ao óleo e quanto mais consolidado um substratos, menos vulnerável ao óleo, 

uma vez que os hidrocarbonetos têm maior dificuldade de penetrá-los). Assim, foi elaborada 

uma escala crescente de “vulnerabilidade”, de 1 a 10, através da qual foram criadas as 

cartas SAO (Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo): 1- costas 

rochosas expostas, 2- costas erodidas, 3 - praias de areia fina, 4 -praias de areia média, 5 - 

planícies expostas, 6 - praias de areia mista ou cascalho, 7 - praias de areia grossa, 8- 

costas rochosas abrigadas, planícies estuarinas abrigadas e 10- marismas e manguezais. 

As cartas SAO no Brasil tiveram o índice de sensibilidade do litoral (ISL) modificado, 

levando-se em consideração os ambientes brasileiros, no entanto, os princípios de 

classificação são os mesmos abordados anteriormente (WIECZOREK, 2006). 

 Outras abordagens têm sido propostas para o mapeamento da sensibilidade dos 

ambientes litorâneos; Abdel-Kadert et al. (1998) propuseram uma classificação de 

sensibilidade do litoral para um parque nacional no Egito utilizando técnicas de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) e integrando as seguintes variáveis: índices de 1 a 10 de 

Gundlach e Hayes (1978), valores culturais e sociais, valor científico, valor econômico e 

recreacional, valor ecológico; Moe et al. (2000) elaboraram uma metodologia de análise da 

sensibilidade baseada na avaliação a longo prazo dos impactos do óleo sobre as 

comunidades biológicas, levando em consideração tanto os parâmetros físicos como 

biológicos; Tsouk e Amir (1986) discutem uma metodologia de classificação das praias de 

Israel de acordo com sua capacidade de auto-limpeza aos derrames de óleo; Nansingh e 

Jurawan (1999) propuseram um índice de sensibilidade para o litoral de Trinidad baseado, 

além das características físicas dos ambientes, numa classificação quantitativa da 

diversidade. Biológica e Owens e Robilliard (1981) realizaram uma reavaliação da definição 

de sensibilidade do litoral e propuseram que, além da classificação de acordo com a 

sensibilidade baseada centralmente nos parâmetros físicos, outros fatores importantes 

devam ser considerados, tais como definição mais precisa da sensibilidade biológica, locais 
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de reprodução e alimentação de espécies sensíveis, inclusive de acordo com sua 

variabilidade temporal (WIECZOREK, 2006).  

 No que se refere ao derramamento de óleo, a ação não se instala sobre a 

comunidade em si, mas nas áreas utilizadas pelos pescadores e marisqueiras para o 

desenvolvimento de suas atividades. Os empreendimentos relacionados à extração e refino 

de petróleo estão instalados em São Francisco do Conde e Madre de Deus. As citações 

referentes ao derramamento de óleo na região podem ser observadas a seguir. 

 
“Teve foi derramamento de óleo da Petrobras que ninguém poderia 
comer o peixe porque tava arriscado pegar alguma doença.” 
 
“Teve uma época ai que o óleo derramou ai, matou tudo ai quanto e 
peixe grande. (...) Entendeu, então, matou muito peixe aqui.” 
 
“Teve contaminação com óleo já que ninguém pode pescar.” 
 
“Teve uma época que pescou muito camarão e não pode ser utilizado 
porque do derramamento de óleo.” 
 

O trabalho entitulado “Avaliação da origem dos Hidrocarbonetos Saturados em 

Sedimentos de Manguezais na Área Norte da Baía de Todos os Santos” de Veiga e 

colaboradores (2008) abordou a região de Santo Amaro/São Francisco do Conde como área 

de produção de óleo na baía de todos os santos. Este mesmo trabalho analisando o 

sedimento superficial (0,0 a 0,2m) dos manguezais da região encontrou concentração de 

óleo igual a 854 mg.Kg-1, resultado que segundo os autores está relacionado aos diversos 

acidentes envolvendo vazamentos de óleo e derivados, ao estado de conservação dos 

dutos que operam na área e ao fato de que por ser uma área de produção ocorrem 

acumulações naturais de hidrocarbonetos na região em apreço, fato que contribui para o 

aumento do conteúdo de óleo nos sedimentos.  

 

 Viveiros de Camarão 

 O ecossistema do manguezal sofre grande impacto com a carcinicultura. Com 

relação ao cultivo de camarão em regiões de manguezais, nas quatro últimas décadas, a 

carcinicultura marinha teve um crescimento vertiginoso, em função da demanda de países 

como os EUA, Japão e alguns países europeus no consumo de camarões peneídeos. Em 

alguns países da Ásia e América Latina, a construção indiscriminada de tanques de 

carcinicultura e canais de abastecimento de água representa uma redução nas áreas de 

manguezais que podem afetar a produtividade pesqueira da região (SILVA et al. 2004). 

 Um tanque de cultivo é uma fonte potencial de poluição, resultante do excesso de 

fertilizantes e alimentos, causando eutroficação do estuário. Biocidas são usados também 

para eliminar moluscos que competem por alimentos no fundo dos tanques, crustáceos 
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parasitas, caranguejos e peixes predadores de camarão, além das doenças produzidas por 

fungos. A captura intensiva de larvas para povoar os tanques reduz os estoques naturais 

dos estuários, causando declínio da pesca artesanal, com graves prejuízos sociais. Nas 

áreas de mangue, vizinhas aos tanques, a flora e a fauna do ecossistema vão sendo 

prejudicadas devido à alteração na drenagem, na freqüência de inundação, bem como pelas 

águas servidas (tóxicas) provenientes das descargas dos tanques e dos canais de 

drenagem construídos sobre sedimento rico em enxofre, que em contato com o ar pode 

transformar-se em ácido sulfúrico (SCHAEFFER-NOVELLI, s/d). 

 De acordo com Silva et al. (2004), entre as consequências da instalação de fazendas 

de cultivo de camarão em áreas de mangue estão redução no aporte de nutrientes, acúmulo 

de substâncias tóxicas no sedimento, impedimento de trocas gasosas e hipersalinidade, 

evaporação da água do sedimento e aumento da temperatura e da salinidade, impedimento 

das trocas gasosas, mortandade das espécies vegetais e eutroficação da coluna d’água, 

efeitos danosos na fauna e flora bêntica, mortandade de espécies de importância 

econômica, quebra da cadeia trófica, morte das espécies da fauna e flora dos estuários, 

manguezais e ecossistemas adjacentes e competição e destruição de habitats, além de 

predação excessiva. 

 Nascimento (2007) afirma que a literatura mundial sobre o tema identifica 6 

elementos básicos do ecossistema natural que são afetados pela implantação/operação de 

fazendas de camarão marinho: 1 – impacto sócio-cultural, resultando em modificações no 

padrão de vida e nas atividades de subsistência das comunidades (normalmente rurais), 

localizadas no entorno do empreendimento; 2- impactos sobre a flora, resultando em 

supressão e degradação da vegetação de manguezais e restinga; 3- impactos sobre a 

fauna, com redução da biodiversidade de espécies de aves, peixes e invertebrados 

associados ao mangue, ou dele dependentes para refúgio, acasalamento, reprodução, 

recrutamento, nutrição e engorda; 4- impactos sobre o solo, como os resultantes da 

salinidade; 5- impactos sobre a água, podendo resultar em hipernutrição, eutrofização, 

aumento de DBO, aumento de sólidos totais em suspensão, aumento da toxicidade e 

possibilidade de bioacumulação ou resistência a substâncias químicas; 6- impactos em 

escala macro, envolvendo ecossistemas vizinhos, tais como: alterações nos estoques e no 

equilíbrio hidrodinâmico dos estuários, alterações do aporte de sedimentos terrígenos e 

materiais suspensos e dissolvidos, a exemplo de mortalidade de bancos coralinos por aporte 

de material em suspensão, devido à alterações de correntes costeiras. 

 Em uma produção média mensal de 500 ton. de produto beneficiado, tem-se um 

consumo total de água nas diferentes fases do beneficiamento decerca de 13.000 m3 por 

mês, que retorna ao ambiente sem tratamento posterior. Nesse processo, o 

descabeçamento envolve a retirada de cerca de 35% da massa corporal do camarão, que é 
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enterrada em valas escavadas sem dimensionamento técnico, acarretando uma sobrecarga 

ao ambiente, havendo risco de produção de chorume, que pode contaminar o lençol freático. 

O uso de substâncias sanitizantes e antibióticos em determinadas fases do cultivo de 

camarões e seus efeitos da posterior liberação dos efluentes destes processos nos corpos 

d’água se constitui em outro problema pouco estudado, mas sabe-se que estes compostos 

possuem longa sobrevida, podendo ser bioacumulados, atingindo o homem através da 

cadeia alimentar, ou podem determinar resistência em patógenos bacterianos destes 

mesmos organismos, com possibilidade de transferência de resistência a patógenos 

humanos (Nascimento, 2007). 

 Os pescadores da comunidade de São Brás possuem uma área de pesca que se 

estende ao redor da Ilha de Cajaíba que pertence a São Francísco do Conde e engloba 

também os manguezais até a comunidade de Acupe onde se encontram instalas fazendas 

de camarão (figura 8). 

 

Figura 8: Área de fazendas de camarão na comunidade de Acupe, município de Santo Amaro. 

FONTE: Google Maps. 2013 (adaptada). 

 

 A presença das referidas fazendas de camarão foi citada por 6% dos entrevistados, a 

saber: 

 
“Os viveiro de camarão que é do governo, em época de semana 
santa abrem os viveiro tudo que é pra tirar o camarão né, depois eles 
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lavam com um produto que é pra tirar as ovas daqueles peixe, (...) ai 
morre tudo. O caranguejo some, o aratú some.” 
 
“Porque o viveiro, o viveiro que a Bahia pesca, tava lá com muito 
produto e então contaminou o caranguejo, a ostra e o sururu.” 
 

 O monitoramento dos resíduos produzidos nas diversas etapas de criação e 

beneficiamento do camarão demonstra-se essencial de forma a minimizar os impactos nos 

ecossistemas associados, principalmente o manguezal onde as fazendas de camarão foram 

construídas. 

  

 Captura Predatória de Juvenís  

 A captura de juvenís representa a pesca de qualquer organismo que ainda não tenha 

alcançado sua fase reprodutiva, o que de acordo com os entrevistados causa grande 

prejuízo, pois impede estes organismos de crescerem e originarem novas gerações e, 

portanto renovar os estoques de interesse econômico. Este tipo de fator causador foi citado 

por 6% dos entrevistados. De acordo com Rebouças e colaboradores (2006), o uso de 

técnicas desestruturadoras das comunidades bentônicas com a captura acidental de 

indivíduos juvenís representa um grande prejuízo aos recursos hidrobiológicos, sendo que 

na comunidade de São Brás os responsáveis por esta captura predatória são os próprios 

pescadores/marisqueiras, como pode ser observado nos depoimentos abaixo: 

 
“Tem gente que não tem preocupação de soltar os miudinho. Acho 
que tem pescadores que nem tem essa preocupação toda.” 
 
“Quando você vai na maré, se você trouxer você traz tudo muito 
miudo e se não trouxer muido não vai achar.” 
 

 Através das falas dos entrevistados a seguir pode-se perceber que a captura de 

organismos juvenís está relacionada tanto ao descuido por parte dos pescadores e 

marisqueiras no que se refere às características dos recursos coletados, quanto à redução, 

no geral, dos organismos que compõem os estoques, sendo que este fator pode ser 

consequência da superexploração dos estoques que não têm tido tempo de se renovar. 

 A legislação, que proíbe a captura de juvenis, tem enorme valor por garantir a 

abundância do recrutamento de novas coortes nos próximos anos (AGOSTINHO, 2007). A 

Lei nº 9.605/98 de Crimes Ambientais estabelece como crime pescar espécies que devam 

ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. 

 

 Captura com Rede de Arrasto 

 Rede de arrasto é um tipo de artes de pesca em forma de saco que são puxadas a 

uma velocidade que permite que os peixes, crustáceos ou outro tipo de pescado, sejam 

retidos dentro da rede. As redes de arrasto podem ser puxadas manualmente por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca


49 
 

pescadores a pé, geralmente da praia ou de um banco de areia, em um tipo de pesca 

artesanal denominado arrasto para terra ou para a praia; normalmente este aparelho é 

construído pelos próprios pescadores, quer utilizando redes tecidas de fibras naturais ou de 

fio de pesca, seja com redes e cabos de fábrica. A rede é geralmente lançada à água a 

partir duma embarcação, que pode ser uma simples canoa ou uma lancha a motor ou à 

vela; uma ponta do cabo fica em terra e o barco faz um arco do tamanho da rede para 

entregar a outra ponta aos pescadores que se encontram do outro lado da praia. As redes 

de arrasto industriais são geralmente de maior tamanho que as artesanais e são puxadas 

por arrastões, barcos equipados para esta operação. O equipamento principal para esta 

atividade é um ou dois guinchos que enrolam e desenrolam os cabos das portas (REDE, 

2011). 

 Citada por 3% dos entrevistados, a pesca com rede de arrasto é apontado como 

causadora de mortandade de juvenis e captura de organismos os quais não são de 

interesse do pescador, pois durante o arrasto é impossível impedir que outros organismos 

sejam capturados. Os estudos desenvolvidos por Alarcon & Etchegoin (2010) identificaram 

dentre as modalidades de pesca marinha registradas, linha de fundo, rede de espera, rede 

de arrasto de camarão, rede de arrasto de praia foram citadas pelos pescadores 

entrevistados como modalidades que capturam incidentalmente espécies não-alvo; estas 

mesmas consequências foram citadas pelos entrevistados nas comunidades alvo deste 

estudo como pode ser observado a seguir: 

 
“(...) porque ali arrasta tudo! O que vier ali dentro... e nem sempre 
aproveita... só aproveita mesmo o camarão, que os peixes miúdos 
que vier vão jogar fora, morto já! (...) praticamente quase a população 
toda de São Brás é pescador de redinha, de arrasto” 
 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto executivo nº 10 de 21 de Março de 1997 as 

embarcações de pesca de arrasto de camarão não poderão ter a bordo ou utilizar na pesca 

redes de arrasto cuja malhagem mínima seja inferior a 40 mm (quarenta milímetros) entre 

dois nós não consecutivos da luz da malha; esta medida, apesar de não estar relacionada à 

captura com rede de arrasto, tenta minimizar seus efeitos sobre a comunidade juvenil, no 

entanto não impede a captura de espécies não-alvo, a exemplo de espécies em período de 

defeso. 

 

 Pesca Predatória com Malha Fina 

Citado por 3% dos entrevistados, o uso de redes com malha menor do que o 

permitido é responsável por capturar seres muito jovens que muitas vezes acabam servindo 

apenas de isca para capturar espécies maiores, ou simplesmente são descartados. Esta 

prática leva, inevitavelmente, à escassez de peixes e, em longo prazo, à extinção de várias 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_artesanal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_artesanal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fio_de_pesca&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embarca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lancha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arrast%C3%A3o_%28pesca%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guincho


50 
 

espécies, pois quando capturados muito jovens ainda não tiveram a oportunidade de 

reproduzir-se (AMORIM, 2002). Dados referentes à captura predatória com malha fina 

podem ser observados nas citações abaixo: 

 
“(...) agente ta assim até meio preocupado, porque agente tema 
gaiola que tem a tela maiorzinha e tem aquelas que tem a  tela 
miudinha, e tem certos tipos de pessoa, que o que vier trás, pode ter 
o sirizinho que nasceu hoje, aí neguinho trás... aí essa é a 
preocupação. E esse de tela miúda são até melhores, pra pegar o siri. 
Então o pessoal com aquele miudinho vem trazendo, traz tudo! Tem 
pessoas que trás, que trazem, que nem todo mundo tem a mesma 
consciência que eu tenho, de pegar os miúdos e soltar.” 
 
“Geralmente eles pescam, traz tudo para casa, e não se importa no 
amanhã, então, muitas vezes nem utiliza, joga fora no meio da rua 
mesmo, e não sabendo que ais tarde vai ser prejudicado. Teve uma 
vez que proibiu a redinha mas o pessoal continua fabricando.” 
 

 O ministério da pesca, através do Decreto Executivo Nº 10 de 21 de março de 1997 

regulamenta a pesca de crustáceos e a malhagem mínima para a captura de camarão, 

caranguejo e lagosta. Neste quesito, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) 

estabelece como crime pescar utilizando aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não 

permitidos (Art. 34, II).   

 

 Captura em Época Proibida 

 O período de defeso compreende uma época no ano em que a captura de um dado 

organismo não é peremitida; esta época, geralmente compreende o período de 

recrutamento reprodutivo e/ou o período de desova. O desrespeito às leis que regulam as 

técnicas empregadas – o tamanho dos indivíduos, os períodos e as áreas de pesca 

permitidas – principalmente no contexto dos países do Hemisfério Sul representa um fator 

bastante impactante nas comunidades hidrobiológicas (REBOUÇAS et al., 2006). 

 O IBAMA proíbe na costa brasileira, anualmente, o exercício da pesca de animais 

como a sardinha, a lagosta, o camarão e o caranguejo pois é nesses períodos que ocorre 

sua reprodução e a pesca realizada nessa época captura as fêmeas ovadas. O defeso foi 

criado justamente para permitir a reprodução das espécies em questão (AMORIM, 2002). 

Além disso, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) estebelece como crime pescar em 

período no qual a pesca seja proibida (Art. 34). 

 De acordo com PIEVE e colaboradores (s/d) existem muitas incongruências nas 

portarias do IBAMA que regulamentam os períodos de defeso ou piracema que vão desde o 

fato de esses períodos serem definidos em uma instância maior, da qual os pescadores não 

participam e sendo assim não legitimam totalmente a medida, ao fato de que não tem como 

colocar a rede na água e impedir que o bagre entre. Alem disso, moradores das 
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comunidades se questionam porque os períodos de defeso de alguns locais são restritos 

aos pescadores artesanais.  

 Na Baía de Todos os Santos as famílias ribeirinhas possuem um grande problema 

relacionado á burocracia e o pequeno valor das indenizações nos meses de defeso. Na 

comunidade de São Brás a captura de organismos em época proibida foi citada por 3% dos 

entrevistado. Mesmo recebendo o valor do defeso muitas famílias trabalham capturando as 

espécies protegidas, como se pode perceber no fragmento a seguir: 

 
“Antes tinha mais como ele se reproduzir, viajar, crescer, e agora não 
tem tempo, toda hora tem gente pescando. E é mais por isso que a 
questão do defeso também não funciona aqui, nos períodos que é pra 
parar de pescar, até pra ele crescer mesmo, o pescador não pode 
morrer de fome, então eles dão auxílio defeso, mas só que quando 
eles resolvem pagar já terminou o período e o pescador não pode 
morrer de fome.” 
 

 Trabalhos desenvolvidos nas comunidades envolvendo educação ambiental e uma 

melhor regularidade no pagamento pelo período em que eles não podem pescar é um 

importante passo para que esta medida tão importante para a proteção de diversas espécies 

tenha algum efeito. 

 

 Pesca Predatória com Bomba 

 A Pesca Predatória com Bomba (PPB), citada por 3% dos entrevistados, há muito é 

citada como meio de pesca de grande impacto abordado anteriormente por diversos autores 

(SILVA & NASCIMENTO, 2009). Sua utilização mata os alevinos (filhotes de peixes) e 

prejudicam a flora e a fauna marinha, assim como os corais e locas submarinas, habitat de 

outras espécies de peixes e crustáceos; causa também danos a estruturas de monumentos 

históricos e imobiliários o que representa um grande prejuízo econômico; acidentes com 

bomba mutilando pescador também já foram noticiados, a exemplo do ocorrido na Ilha de 

Maré em 1953. 

 A proibição da prática de pesca com explosivos, bem como de determinados 

aparelhos de pesca, baseia-se no fato dos mesmos não serem seletivos na captura quanto 

à quantidade e tamanho das espécies. Os plânctons (fito e zôo), néctons e bentos são todos 

eles alvos das ondas de choque de um explosivo, o que provoca a diminuição de 

organismos na fauna marinha. Os impactos de natureza biológica são a destruição da fauna 

e da flora, levando à quebra da cadeia alimentar; os danos ao patrimônio natural, 

representado por mangues, praias e recifes de coral; a redução da quantidade de peixes (no 

Brasil mais de 80% dos estoques pesqueiros estão esgotados ou super-explorados) e os 

danos à saúde (mutilação, morte, surdez e cegueira) de banhistas, mergulhadores e dos 

próprios bombistas, em conseqüência das ondas de choque provenientes da explosão. Os 
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prejuízos de ordem econômico-social são: a baixa produtividade, o declínio da pesca, a 

redução do potencial de trabalho (mutilação) e os danos ao patrimônio público e privado 

(JUNIOR & DIAS, 2007). 

 Transmitida de geração para geração, a pesca com bomba é uma tradição e um 

negócio familiar, onde toda uma família (pais, filhos e netos), trabalham juntos, ensinando 

uns ao outros em busca do sustento da família. De acordo com Silva & Nascimento (2009), 

e um tipo de arte que está arraigada, historicamente, no cotidiano das famílias inteiras. 

Dessa forma, a prática da pesca com bomba, acaba se tornando um elemento cultural na 

vida desses pescadores; acrescentado à falta de oportunidades de emprego, baixo nível 

educacional e baixa qualidade de vida; entretanto, em muitos casos a pesca com bomba 

deixa de ser uma prática do pequeno pescador, em busca do sustento da sua família e 

passa a ser a técnica utilizada por pescadores clandestinos ou até criminosos. Em 

comunidades tradicionais quem as utiliza pertence a diversas classes sociais, sobretudo C, 

D e E; e têm faixa etária abrangente, sem restrições de idade.  

 De acordo com Conceição & Celestino (2007) as bombas utilizadas na captura de 

peixes são de três tipos: caseira, fabricada com pólvora de bombinhas e fogos juninos 

pequenos, coloca-se o pó em um saco de papel grosso, amarrando-o com barbante, o pavio 

também é aproveitado. Havendo frestas, utiliza-se ainda parafina para tapá-las; de fundo, 

feita de clorato de potássio misturado com enxofre, salitre e carvão; dinamite gelatinosa com 

espoleta pirotécnica. Dessas, a primeira (menor) é utilizada com mais freqüência quando o 

bombista joga o artefato do raso, pegando cardumes pequenos, já os outros dois tipos são 

jogados em alto mar, alcançando o fundo e causando maior impacto, devido a maior 

potência.  

 A utilização de bomba como arte de pesca na comunidade de São Brás e seus 

efeitos foram citados por alguns entrevistados: 

 
“A bomba, no lugar onde bota ela, tudo que tiver por ali morre, é 
ostra, é peixe, é o que for, ele pega o que tiver que pegar e o resto 
joga fora e durante um bom tempo peixe não encosta ali.” 

 
 A pesca com explosivos teve sua proibição decretada em 1967, através da Lei n° 

221, de 28 de fevereiro, tendo o criminoso como penalidade uma multa de até dois salários 

mínimos; já perante os artigos 34 e 35 da Lei Federal 9.605, a chamada Lei dos Crimes 

Ambientais, praticar pesca com bombas e/ou usufruir do pescado adquirido dessa forma são 

crimes com pena prevista de um a cinco anos de reclusão. Esta pesca, contudo, é limitada 

em São Brás, e em muitas comunidades de pescadores artesanais na Baía de Todos os 

Santos, a pesca com bomba é vista como uma prática não pesqueira, indigna do pescador 

tradicional, sendo condenada, sobretudo pelos mais experientes. É provável, que a 

criminalização da pesca com bomba tem poucos efeitos na redução dessa prática, porque a 



53 
 

fiscalização é ineficiente. Os próprios pescadores artesanais da BTS reclamam da pouca 

atuação dos órgãos competentes para diminuir ou eliminar esta prática (BANDEIRA et al., 

2009). 

 

4.2.  NÍVEL DE RELEVÂNCIA PARA OS IMPACTOS AMBIENTAIS ANALIZADOS 

 De forma a compreender o peso que cada fator causador de impacto está 

desempenhando sobre as alterações ambientais percebidas nas áreas de interesse dos 

moradores da comunidade de São Brás foi estabelecido um nível de relevância para cada 

um deles, sendo que este valor está relacionado com o percentual de citações de acordo 

com o quadro abaixo (quadro 1). 

 
Quadro 1: Análise do nível de relevância de acordo com o percentual de citação. 

Percentual de 

Citação 

Nível de Relevância Classificação 

0% a 20% 1 Não Relevante 

21% a 40% 2 Pouco Relevante 

41% a 60% 3 Relevante 

61% a 80% 4 Muito Relevante 

81% a 100% 5 Extremamente Relevante 

Fonte: Produzido pela autora. 

 
 Assim, foram encontrados os seguintes níveis de relevância para os fatores 

causadores de impactos ambientais analisados (quadro 2). 

 
Quadro 2: Análise do nível de relevância para os fatores causadores de impactos ambientais atuantes 
na comunidade de São Brás. Legenda: Poluição Industrial (PoI), Poluição por Lixo (PoL), Poluição por 
Esgoto (PoEsg), Derramamento de Óleo (DerÓl), Viveiros de Camarão (ViC), Captura Predatória de 
Juvenís (CPJ), Captura Predatória com Malha Fina (CPMF), Captura com Rede de Arrasto (CRA), 
Captura em Época Proibida (CEP) e Pesca Predatória com Bomba (PPB). 

Fatores Causadores Percentual de 

Citação 

Nível de 

Relevância 

Classificação 

PoI 91,2% 5 Extremamente Relevante 

PoL 76,5% 4 Muito Relevante 

PoEsg e DerOl 23,5% 2 Pouco Relevante 

ViC e CapJ 6% 1 Não Relevante 

CRA, PPMF, CEP e PPB 3% 1 Não Relevante 

Fonte: Produzido pela autora 

 
 Vale ressaltar que a classificação de um fator causador de impacto como não 

relevante não representa que ele não está interferindo nas alterações ecológicas que vêm 

ocorrendo na região, mas que se comparado com os impactos muito e extremamente 

relevantes, suas consequências sobre a dinâmica local são consideravelmente minimizadas. 
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Os Viveiros de Camarão têm sua relevância minimizada uma vez que a limpeza dos tanques 

só é realizada uma vez ao ano e por isto os impactos se instalam por um período de tempo 

específico. Além disso, é possível perceber que os impactos classificados como não 

relevantes são os que estão relacionados com os modos e artes de pesca utilizados pelos 

moradores locais. Representando um baixo número de citações para estes impactos, a ideia 

que os moradores possuem é a de que sendo eles os responsáveis pelos impactos, há um 

certo controle local sobre as suas consequências. 

 

4.3. ESPACIALIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 Em se tratando de comunidades tradicionais, o reconhecimento de território é um 

importante passo para o desenvolvimento de uma identidade cultural. Em São Brás estes 

espaços de uso comum pela comunidade vêm sendo perdidos ao longo do tempo, seja pela 

poluição, que se instalou de diferentes formas, seja pela tomada de terras utilizadas 

anteriormente pela população para o desenvolvimento de suas atividades. Através das 

visitas guiadas pelos especialistas locais, parte dos fatores causadores de impactos 

ambientais puderam ser espacializados, tanto sua fonte de interferência, quanto sua área de 

influência. 

 Foi possível identificar 3 (três) fontes de poluição (Fábrica de Papel e Papelão Nossa 

Senhora da Penha, Lixão de Santo Amaro e Viveiros de Camarão). Além disso, foram 

demonstradas pelos entrevistados as áreas onde há forte influência da poluição por esgoto, 

sendo que, as fontes são a própria comunidade de São Brás e as cidades acima do 

chamado Rio de Santo Amaro (Rio Subaé) (figura 09). Nota-se, através da representação 

que há diversas áreas onde vários fatores estão atuando, tornando-as espaços 

extremamente vulneráveis. Impactos relacionados aos viveiros de camarão não foram 

observados, pois eles se restringem aos períodos de lavagem dos tanques, o que não 

ocorreu durante as etapas de campo. 
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Figura 09: Representação dos principais fatores causadores de impactos ambientais que afetam as 
áreas de interesse dos moradores da comunidade quilombola de São Brás, destacando suas fontes e 
área de influência. 

 

Fonte: Google, 2014 (adaptada). 

 

4.4. SUSCETIBILIDADE DAS ÁREAS A IMPACTOS AMBIENTAIS E SUA IDENTIFICAÇÃO 

 Através da espacialização dos fatores causadores de impactos pôde-se identificar 

que: 

1- há diversas áreas onde mais de um fator causador exerce influência; 

1- quanto maior o número de fatores causadores de impactos ambientais atuantes em uma 

área maior a suscetibilidade da referida área a impactos ambientais; 

3- quanto maior o nível de relevância de um fator causador de impacto ambiental maior seu 

nível de interferência na suscetibilidade da referida área a impactos ambientais. 

 Através da relação entre o número de fatores causadores de impactos ambientais e 

seus níveis de relevância estabeleceu-se uma escala de suscetibilidade classificando as 
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zonas em: pouco suscetível, suscetível e extremamente suscetível a impactos ambientais. 

Para este trabalho, suscetibilidade pode ser entendida como a probabilidade da ocorrência 

de impactos ambientais com base nas atividades potencialmente poluidoras que influenciam 

uma região. Para análise do nível de suscetibilidade foi utilizada a fórmula abaixo: 

 
Nível de Suscetibilidade = soma das relevâncias atuantes em uma dada área/ nº de 

impactos mapeados 
 
 Sabendo que foram mapeados quatro fatores causadores de impactos (Poluição 

Industrial, Poluição por Lixo, Poluição por Esgoto e Viveiros de Camarão), foram 

encontrados os seguintes valores (quadro 3). 

 
Quadro 3: Cálculo do nível de suscetibilidade ambiental para as áreas no entorno da comunidade de 
São Brás. Legenda: 1 – Poluição Industrial, 1 – Poluição por Lixo, 3 – Poluição por Esgoto, 4 – 
Viveiros de Camarão.  

Impactos Atuantes Soma dos Valores 

de Relevância (X) 

Relação (X/4) 

Apenas 1 5 1,25 

Apenas 2 4 1,0 

Apenas 3 2 0,5 

Apenas 4 1 0,25 

1 e 2 9 2,25 

1 e 3 7 1,75 

1 e 4 6 1,5 

2 e 3 6 1,5 

2 e 4 5 1,25 

3 e 4 3 0,75 

1, 2 e 3 11 2,75 

1, 2 e 4 10 2,5 

1, 3 e 4 8 2,0 

2, 3 e 4 7 1,75 

1, 2, 3 e 4 12 3,0 

Fonte: Produzido pela autora 

 

 Percebe-se que os valores de suscetibilidades variaram entre 0 e 3, sendo que foi 

estabelecida a seguinte escala: 

- Entre 0,0 e 1,0: pouco suscetível 

- Entre 1,1 e 2,0: suscetível 

- Entre 2,1 e 3,0: Extremamente suscetível 

 Desta forma, a representação espacial da suscetibilidade ambiental para o entorno 

da comunidade de São Brás é apresentada a seguir (figura 10). Os corpos hídricos também 

foram classificados, uma vez que eles são o principal dispersor das fontes de poluição e o ambiente 

onde residem os organismos de interesse dos pescadores e marisqueiras da comunidade de São 

Brás.



57 
 

Figura 10: Representação da escala de suscetibilidade ambiental nas áreas de interesse dos pescadores e marisqueiras da comunidade de São Brás. 

 
Fonte: Produzida pela autora. 
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 Através do mapa acima apresentado pode-se perceber que as áreas a nordeste e 

leste da comunidade de São Brás são classificadas como suscetível ou extremamente 

suscetível à ocorrência de alterações ambientais, reforçando a ideia de que há uma grande 

quantidade de fatores causadores de impacto atuando na região e que estes fatores 

necessitam de atenção imediata, pois estão comprometendo seriamente a qualidade 

ambiental da região, de acordo com a percepção da comunidade.  

 O registro fotográfico permitiu uma melhor representação das consequências que 

estes fatores causadores de impactos ambientais estão desencadeando sobre estes 

diversos ambientes. A visita as principais áreas citadas pelos entrevistados como 

extremamente impactadas mostrou diversas formas e níveis de poluição ambiental. Os 

impactos citados pelos entrevistados que estavam ligados à Fabrica de Papel e Papelão 

Nossa Senhora da penha foram observados e registrados (figura 11) 
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Figura 11: Aspectos referentes à poluição causada pela Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora 
da Penha. 

 

Fonte: Imagem (Google, 2014) e Fotos (registradas pela autora, 2013/2014): 
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 Como pode ser observado na figura acima, tanto a poluição do ar quanto da água é 

evidente. Quase que diariamente é lançada no Rio da Pitinga, que corre ao lado das 

instalações da fábrica, uma grande quantidade de resíduo de conteúdo desconhecido pela 

comunidade, mas de odor muito forte. Estrategicamente, os dutos onde são descarregados 

os resíduos estão instalados abaixo da ponte do Rio da Pitinga, fazendo com que os 

lançamentos passem despercebidos por quem tranzita pela área. De acordo com os 

entrevistados, este rio possuía grande quantidade de peixes e era utilizado como área de 

lazer. Atualmente não são mais encontrados peixes e os que se aventuram na subida do rio 

na maioria das vezes são encontrados mortos. No Lixão de Santo Amaro também foram 

identificados diversos aspectos que vêm causando problemas ambientais (figura 12). 

 
Figura 12: Aspectos referentes à poluição causada pelo Lixão de Santo Amaro. 

 
Fonte: Imagem (Google, 2014) e Fotos (registradas pela autora, 2013/2014): 
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 Como pode ser observado nas imagens, trata-se de um lixão, onde, portanto, não há 

qualquer controle sobre a quantidade de lixo trazido ou qualquer tratamento que impeça a 

contaminação das águas do Rio do Engenho, o qual corre há aproximadamente dois metros 

do limite onde se encontra o lixo atualmente. Além disso, há diversas valas onde o chorume 

é armazenado, sendo estas valas estão comunicadas ao rio e não há qualquer coleta ou 

tratamento deste resíduo. De acordo com os entrevistados alguns grupos já tentaram fazer 

trabalhos com coleta de água do Rio do Engenho, mas foi instalada uma cerca viva para 

dificultar o acesso ao curso do rio, uma vez que incidentes seriam quase que impossíveis de 

se evitar.  

 Na comunidade de São Brás os problemas encontrados se referiram a aspectos 

estruturais (figura 13). É possível perceber nas imagens abaixo lixo e entulho espalhados, 

dutos de esgoto direcionados para o interior do mangue, casas construídas no interior do 

manguezal, além de descarte incorreto dos resíduos que são produto do beneficiamento dos 

mariscos, neste caso, a ostra. 

  

Figura 13: Aspectos referentes à poluição e degradação ambiental no entorno da comunidade de São 
Brás. 

 
Fonte: Imagem (Google, 2014) e Fotos (registradas pela autora, 2013/2014): 
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 As visitas às áreas de pesca e mariscagem também revelaram diversos aspectos de 

interesse no que se refere a impactos ambientais. Foram identificadas faixas onde as 

plantas características do mangue estavam mortas, mesmo sendo esta uma vegetação que 

tolera uma razoável quantidade de poluentes, demonstrando a alta taxa de poluição naquela 

região. Além disso, manchas escuras na água e no solo do mangue também foram 

observadas. A área onde deságuam os Rios Subaé e da Pitinga demonstrou ser uma área 

crítica no que se refere às consequências dos impactos ambientais já resolvidos. Neste 

ponto há uma grande área onde as plantas de mangue já morreram e em seu lugar há 

apenas um banco de lama com forte odor de lixo e esgoto onde podem ser encontrados 

desde pneus a garrafas de plástico, dentre outros resíduos sólidos trazidos pelas águas 

(figura 14). 

 
Figura 14: Aspectos referentes à poluição e degradação ambiental nas áreas de pesca e mariscagem 
utilizadas pelos moradores de São Brás. As letras representam os pontos onde os impactos foram 
identificados. 

 
Fonte: Imagem (Google, 2014) e Fotos (registradas pela autora, 2013/2014): 
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 A sobreposição do mapa de suscetibilidade ambiental com os pontos onde foram 

registradas consequências produzidas pelos fatores causadores de impactos ambientais 

atuantes na região corrobora os dados acima descritos, como pode ser observado na figura 

abaixo (figura 15).  É possível perceber uma grande quantidade de impactos ambientais e 

suas consequências nas áreas visitadas, sendo que a maior parte dos impactos 

identificados está posicionada nas áreas classificadas como suscetível a ocorrência de 

impactos ambientais. Esse resultado corrobora as variáveis citadas pelos entrevistados e 

sua espacialização. Vale ressaltar que diversas consequências apontadas pelos 

entrevistados não foi possível de registrar facilmente, mas também se concentram nas áreas 

classificadas como suscetível e extremamente suscetível. 
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Figura 15: Sobreposição entre as áreas com diferentes níveis de suscetibilidade a impactos ambientais e áreas impactadas identificadas. 

 
Fonte: Produzida pela autora. 



65 
 

 Outro aspecto relevante, e que aumenta a suscetibilidade das áreas analisadas a 

impactos ambientais, está no tipo de cobertura vegetal predominante na região (figura 16). É 

possível perceber que mais da metade das áreas classificadas como suscetível e 

extremamente suscetível são ocupadas por manguezais, os quais, como exposto 

anteriormente, são classificados por diversos trabalhos como um ecossistema mais frágil, no 

que se refere a efeitos provocados por suas alterações ambientais, devido, principalmente a 

sua baixa capacidade de resiliência (capacidade de recuperação, ou seja, retornar ao seu 

estado “normal”).  

 

Figura 16: Comparação entre os níveis de suscetibilidade ambiental e os diferentes tipos de cobertura 
vegetal para o entorno da comunidade de São Brás. 

 
Fonte: Imagem (Google, 2014) e mapa (produzido pela autora): 
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4.5.  IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS 

 Além dos impactos ambientais já atuantes na região, os moradores da comunidade 

de São Brás têm se preocupado com as consequências que um novo empreendimento pode 

trazer para a região. A empresa Propert Logic pretende construir o  Eco Resort Golf Ilha de 

Cajaíba na Ilha de Cajaíba que embora faça parte do município de São Francisco do Conde 

faz parte das atividades de mariscagem e coleta de frutas. 

  A Ilha de Cajaíba é reconhecida pelas comunidades remanescentes de quilombos da 

região como território quilombola por mais de três séculos. Atualmente existem quatro 

Comunidades Remanescentes de Quilombo (São Brás,  Monte Recôncavo, Cambuta e 

Acupe) certificadas pela Fundação Cultural Palmares e que dependem diretamente 

dos recursos existentes na ilha. Caso o empreendimento turístico se instale mais de 10 mil 

pessoas serão impactadas negativamente. O processo de identificação do território da Ilha 

de Cajaíba como território quilombola encontra-se iniciado pelo INCRA (ATO, 2011). 

 Nos anos de 2008 e 2009 a instalação do resort não foi citada pelos entrevistados, 

pois notícias sobre sua implantação não haviam sido divulgadas. Nos anos de 2012 e 2013 

100% dos entrevistados citaram o Eco Resort com um fator causador de impactos 

ambientais em potencial, sendo que foram citadas consequências de sua presença mesmo 

antes de sua instalação.  

“Rapaz, queriam fazer um resort ai. E isso ia acabar com a vida da 
gente, né. (...) A gente não ia poder fazer nada. Não ia poder pescar 
como a gente pesca, ir pra onde a gente quisesse, o mangue que a 
gente quisesse mariscar. Quer dizer, ai, é o que, eles iam fechar, ai , 
ia ser uma coisa particular. E a gente ia fazer o que? Como a gente ia 
pescar? Mariscar?” 
 
“Eu tava lá, eu vi, eles falando, ai mostrando que eles iam podar o 
mangue. É, eles iam podar o mangue, como é que pode? Como é 
que a gente ia sobreviver? (...) Já pensou, eles chegar na maré “não, 
você não vai pescar aqui, cê vai pescar ali” já pensou. Isso não 
existe.” 
 
“Logo quando eles inventaram o Eco resort, proibiram os pescadores 
e os catadores de cajá, ir pegar. Ai prejudicou muita gente porque no 
período de junho é quando o marisco tá pouco, ai o pessoal vai catar 
cajá. Ai nisso, muita gente ficou sem o que fazer porque eles não tava 
deixando pegar.” 
 
“Se instalar esse tal desse resort o lixo e os esgoto ia pra onde? Ia 
tudo pra maré” 
 
“Os jovens estariam no mundo da prostituição e as drogas iam tomar 
mais os jovens do que já toma hoje, e a poluição no rio e muita gente 
não ia poder ficar, não ia poder pescar, porque o plano que eles 
tinham de iate (...) ai ia afastar, quando os pescadores fosse pegar o 
peixe iam afastar os peixes” 
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 A preocupação dos entrevistados quanto à instalação do eco resort são inúmeras: 1) 

restrição da área de pesca e mariscagem que se desenvolve na Ilha de Cajaíba e seu 

entorno; 2) na destinação do lixo e do esgoto produzido no empreendimento: 3) 

consequências sociais do empreendimento como prostituição e tráfico de drogas;4) o 

afastamento dos cardumes para longe das atuais áreas de pesca. Várias atitudes foram 

tomadas pelos pescadores e marisqueiras da região como a ocupação da Senzala do 

Casarão Histórico localizado na Ilha de Cajaíba município de São Francisco do Conde - BA 

em 12 de abril de 2011 além de um grande ato na frente do fórum de São Francisco do 

Conde (ATO, 2011). 

 O RIMA (Relatório de Impacto do Meio Ambiente) produzido pela empresa Propert 

Logic no ano de 2009 apresenta um mapa que comprova as afirmações dos entrevistados 

acerca da utilização da ilha pelos pescadores (figura 17). Nele são apresentados desde os 

tipos de cobertura vegetal presentes na Ilha de Cajaíba além de apontar os acessos 

utilizados pelos pescadores e marisqueiras à ilha, comprovando que eles reconhecem a 

importância do local para as comunidades locais, no entanto este fato não está sendo 

levado em consideração. 
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Figura 17: Mapa demonstrando os tipos de cobertura vegetal presentes na Ilha de Cajaíba e os 
acessos utilizados pelos pescadores e marisqueiras das comunidades quilombolas. 

 
Fonte: RIMA, 2009 
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 A proposta de projeto com as etapas de implantação do empreendimento é 

apresentada abaixo (figura 18). Nela grande parte dos ecossistemas naturais e associados a 

frutíferas darão lugar a campos de golfe, além de outros empreendimentos auxiliares como 

hotel e equipamentos turísticos. 

 

Figura 18: Planta esquemática apresentando as fases de implantação do empreendimento Eco 
Resort Golf Ilha de Cajaíba na Ilha de Cajaíba. 

 
Fonte: RIMA, 2009. 

 

 No dia 21 de setembro de 2011 o grupo Property Logic anunciou que desistiu de 

construir o complexo hoteleiro de alto luxo na Ilha de Cajaíba, no entanto a possibilidade de 

que o empreendimento ainda se instale no futuro faz desta uma provável ameaça às 

atividades dos pescadores e marisqueiras da comunidade de São Brás, uma vez que a ilha 

foi vendida a um novo grupo.  

 

4.6. INDICADORES CULTURAIS DE IMPACTOS AMBIENTAIS (ICA’s) 

A identificação dos impactos ambientais ocorridos na BTS utiliza também parâmetros 

denominados Indicadores Culturais Ambientais de Impactos (ICA’s); através da observação 

das mudanças ocorridas na biota local, as comunidades realizam o diagnóstico dos fatores 

que estão causando impactos ambientais na região onde estas comunidades vivem. Foram 

identificados 11 Indicadores Culturais Ambientais (ICAs), citados pelos entrevistados, a 

saber: Redução da produtividade biológica (BPB), Captura de juvenís (CaJ), Destruição de 
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áreas de desova (DestAD), Doença de Pele (DoPel), Doença Respiratória (DoResp), 

Inutilização do pescado/marisco (IPM), Mortandade de mariscos (MoMa), Mortandade de 

peixe (MoPx), Mudança da área de mariscagem (MuAMa), Mudança da área de pesca 

(MuAP) e Mudança na cor do marisco (MuCM). O quadro abaixo relaciona os Indicadores 

Culturais Ambientais (ICAs) e os fatores causadores de impactos ambientais a eles 

relacionados (quadro 4). 

 

Quadro 4: Indicadores culturais ambientais para a detecção de impactos ambientais utilizados pelos 
pescadores e marisqueiras em São Brás. Legenda: Poluição Industrial (PoI), Poluição por Lixo (PoL), 
Poluição por Esgoto (PoEsg), Derramamento de Óleo (DerÓl), Viveiros de Camarão (ViC), Captura 
Predatória de Juvenís (CPJ), Captura Predatória com Malha Fina (CPMF), Captura com Rede de 
Arrasto (CRA), Captura em Época Proibida (CEP) e Pesca Predatória com Bomba (PPB). 

INDICADORES CULTURAIS FATORES CAUSADORES DE IMPACTOS 

Redução da Produtividade Biológica 
(RPB) 

PoI, PoL, PPB, PoEsg, ViC, CPJ 

Mortandade de mariscos (MoMa); PoI, ViC, PoEsg, PoL, DerOl 

Mortandade de peixe (MoPx) PoI, DerOl, PoEsg, ViC 

Inutilização do pescado/marisco (IPM) DerOl, PoI, PoL 

Mudança da área de pesca (MuAP). PoI, PoL, PPB 

Mudança na cor do marisco (MuCM) PoI, PoL, PoEsg 

Mudança da área de mariscagem 
(MuAMa) 

PoI, PoL 

Captura de juvenis (CaJ) CRA, CPMF 

Destruição de áreas de desova 
(DestAD) 

PoI, PoEsg 

Doença de Pele (DoPel) PoI 

Doença Respiratória (DoResp) PoI, PoL 
Fonte: Produzido pela autora. 

 

Sobre cada um dos Indicadores Culturais de Impactos são realizadas as seguintes 

considerações: 

 

 Redução da Produtividade Biológica 

A redução da produtividade biológica é um indicador muito importante para a 

comunidade. Foram citados como fatores causadores a poluição industrial, a poluição por 

lixo, a pesca predatória com bomba, a poluição por esgoto e os viveiros de camarão. De 

acordo com Hetje & Andrade (2009) o consumo de pescado é a principal fonte de proteína 

animal para as comunidades de pescadores e ribeirinhas da BTS. A diminuição na 

quantidade capturada pelos pescadores e marisqueiras pode ser observada nas seguintes 

falas: 

 
“Mudaram os marisco, porque tem relatos dos mais velhos, que os 
mais velho conta que antigamente ia na maré, nem demorava muito e 
trazia muito marisco, hoje em dia pra se conseguir um saco de 
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marisco você fica o dia todo. E as vezes você nem consegue encher 
o saco.” 
 
“tinha muito marisco aqui, mas agora ficou fraco. Tem vez que agente 
bota uma gaiola e não pega um seri. Tem vez que pega, tem vez que 
dá fraco não pega é nada.” 
 
“Ô aqui dava cabeçudo, aqui dava redondo, aqui dava volunto, aqui 
dava chopa, aqui dava tudo quanto era tipo de peixe, hoje não dá 
mais.” 
 
“Tem dia que não panha nada. Vai lá mesmo coar água.” 
 
“Hoje em dia tem que correr mangue com o quê pra achar o marisco.” 

 
No contexto mundial, a pesca realizada em pequena escala, artesanal e de 

subsistência, responde por mais de 50% do total mundial de capturas e emprega cerca de 

98% dos 51 milhões de pessoas diretamente envolvidas com a coleta e o processamento de 

recursos marinhos e no Brasil, a maior parte da frota pesqueira é artesanal e responde por 

até 60% do total das capturas (REBOUÇAS, 2006). De acordo com um estudo realizado na 

BTS sobre a produção pesqueira nos anos de 2002, 2003, 2005 e 2006 detectou-se que em 

2003 houve diminuição excessiva da produção pesqueira que representou apenas a metade 

do total capturado em 2002, sendo estabilizada nos anos de 2005 e 2006 em 60% da 

produção do ano de 2002, no entanto não são apontadas as causas para esta redução 

(HETJE E ANDRADE, 2009).  

Ainda de acordo com Rebouças (2006), a diminuição das capturas, absoluta e 

relativa, acompanha o aumento do percentual de capturas no setor da pesca industrial em 

relação ao total da produção pesqueira e está diretamente associada à sobrexploração de 

estoques importantes e à diminuição radical da ocorrência de certas espécies mais 

vulneráveis, sendo que vale a pena reconhecer também os riscos de extinção comercial dos 

estoques sobrexplorados. Acredita-se que 47% dos estoques estejam no limite de sua 

exploração, 18% estejam sendo sobre-explorados e 10% deplecionados, sendo que o 

restante (25%) tem seu status desconhecido; a pesca marinha, após décadas de atuação 

direcionada a espécies carnívoras e piscívoras (de elevado nível trófico), de grande porte e 

longo ciclo de vida, teve seus estoques seriamente deplecionados, principalmente após 

melhorias na eficiência do sistema de pesca durante a década de 1970 (AGOSTINHO, 

2007). 

 

 Mortandade de Mariscos 

 A mortandade de mariscos ocorre muito facilmente, pois, por a grande maioria ser 

séssil ficam suscetíveis diretamente aos fatores causadores de poluição, além de seu 

aspecto filtrador. Os fatores citados pelos entrevistados como causadores deste tipo de 
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impacto são a poluição industrial, a poluição por esgoto e os viveiros de camarão. Estes 

aspectos podem ser observados nos trechos: 

“Porque quando soltam a água da fábrica , eles contaminam tudo, 
morre marisco, entendeu, principalmente daí pra cima, logo no início, 
certo (...) porque já teve época de sururu morrer, muita ostra de 
mergulho estão morta, certo.” 
 
“Ai esses produto que cai afeta o mangue. As vez a gente bota o 
manzuá ai na cabeceira do rio, (...) a gente bota o manzuá, ai pega o 
siri, quando a gente vai correr o manzuá, quando suspende ele tá 
todo morto. Dentro do mangue a gente encontra muita ostra aberta, 
morta, muito sururu também aberto que antigamente não tinha.” 
 

 Mortandade de Peixes 

A mortandade de peixes foi citada como consequência de diversos fatores: a 

poluição industrial, a pesca predatória com bomba, o derramamento de óleo, a poluição por 

lixo e a poluição do ar. Isto representa uma grande perda para os pescadores, pois implica 

na redução do recurso pesqueiro disponível: 

 
“A água que eles soltavam da fábrica que tava matando os peixe” 
 
“Teve uma época ai que o óleo derramou ai, matou tudo ai quanto e 
peixe grande. (...) Entendeu, então, matou muito peixe aqui” 

 

 Inutilização do Pescado/Marisco 

 Inutilizar o pescado/marisco na visão dos moradores de São Brás significa torná-lo 

impróprio para o consumo, devido à possibilidade de ocorrer a transmissão de doenças com 

a ingestão do recurso contaminado.  Esta inutilização foi relacionada a derramamentos de 

óleo ocorrentes na região, como pode ser observado no fragmento a seguir. 

 
“Teve foi derramamento de óleo da Petrobras que ninguém poderia 
comer o peixe porque tava arriscado pegar alguma doença” 
 
“Teve um derramamento forte ai de produto lá da fábrica de papel 
que a gente não podia utilizar porque disse que podia fazer mal à 
saúde.” 
 
 

 Mudança da área de Pesca 

 Tendo como fatores causadores a poluição industrial, a poluição por lixo e a pesca 

predatória com bomba, a mudança da área de pesca representa para os pescadores da 

Baía de todos os Santos a busca por áreas em que os peixes não tenham sido afugentados 

por qualquer tipo de alteração nas características da área. Por serem os peixes organismos 

que possuem uma larga área de distribuição e possuidores da capacidade se distanciar das 

diversas fontes de poluição, a inclusão de qualquer fator causador de impactos ambientais 
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faz com que eles sejam afugentados, causando prejuízos às comunidades que necessitam 

procurar outra região para desenvolver suas atividades, como relatado abaixo:  

 
“A bomba, no lugar onde bota ela, tudo que tiver por ali morre, é 
ostra, é peixe, é o que for, ele pega o que tiver que pegar e o resto 
joga fora e durante um bom tempo peixe não encosta ali.” 
 
“O peixe. Quando ele vê assim, no tipo, uma água assim diferente ele 
começa a se afugentar daquele lugar.” 
 
“Ai ela tá queimando muito o oceano, então o peixe se afasta. Não 
estamos pescando La pra cima.” 
 

 Um grande empecilho aos pescadores artesanais é a limitação causada pelos tipos 

de utensílios de pesca utilizados que muitas vezes não permitem a realização de pesca em 

áreas mais distantes. De acordo com Gefe e colaboradores (2004) as comunidades de 

pescadores artesanais devem encontrar caminhos que permitam a sua continuidade, sendo 

que um dos passos apontados é o financiamento da atividade em locais onde o pescado é 

mais abundante com a criação de mecanismos que permitam a essas comunidades obterem 

o investimento para a modificação de seus instrumentos de pesca, o que permitiria realizar a 

pesca em locais mais distantes. Seria um importante passo, mas a melhoria e conservação 

da qualidade de áreas já utilizadas há muito tempo trazem maior conforto e segurança para 

as pessoas que dependem da pesca e da mariscagem. 

 

 Mudança na Cor do Marisco 

 A qualidade do marisco, muitas vezes representada para o comprador pela sua 

coloração característica é, de acordo com os entrevistados, um ponto importante para as 

vendas, sendo que há pessoas que desistem da compra por causa da aparência do 

marisco. A poluição industrial e a poluição por lixo foram os fatores citados como 

causadores desta variação na coloração. Aspectos referentes a este indicador podem ser 

observados na citação a seguir. 

 
“Antigamente o marisco, no caso, o sururu, ele tinha uma corzinha 
bem amarelinha. Hoje tem sururu que a gente tira e não tá muito 
cheio e é uma cor assim, diferente.” 
 
“Porque o sururu geralmente ele é amarelinho. Tem sururu que a 
gente tira tá branco, branco, branco por dentro.” 
 

 Mudança da Área de Mariscagem  

 A mudança da área de mariscagem representa a escolha por parte das comunidades 

por áreas onde não haja poluição influenciando na dinâmica dos grupos de organismos de 

interesse, ou seja, onde eles ainda ocorram ou não estejam mortos. Foram citados como 

fatores causadores deste impacto a poluição industrial e a poluição por lixo: 
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“Teve umas duas vez que o marisco tava morrendo (...). A gente tinha 
que ir pra lá pra longe buscar, buscar mariscar que os daqui tava tudo 
morrendo” 
 
“O camarão é sabido, cai fora.” 

 

 Captura de Juvenis 

Como exposto anteriormente, a captura de juvenis representa a extração da natureza 

e organismos que ainda não alcançaram o período reprodutivo. De acordo com os 

entrevistados são fatores causadores a captura predatória com malha fina e a captura com 

rede de arrasto. Sobre estes aspectos foram feitas as considerações a seguir pelos 

entrevistados: 

 
“é termo das gaiolas, agente ta assim até meio preocupado, porque 
agente tem a gaiola que tem a tela maiorzinha e tem aquelas que tem 
a tela miudinha, e tem certos tipos de pessoa, que o que vier trás, 
pode ter o sirizinho que nasceu hoje, aí neguinho trás” 
 
“sempre foi as redinhas... aquelas bem miudinhas, porque ali arrasta 
tudo! O que vier ali dentro... e nem sempre aproveita... só aproveita 
mesmo o camarão, que os peixes miúdos que vier vão jogar fora, 
morto já!” 

 
 Destruição de Áreas de Desova 

A destruição das áreas de desova representa para os pescadores e marisqueiras 

qualquer tipo de impacto que danifique os locais onde os recursos pesqueiros de interesse 

da comunidade se reproduzem, o que segundo eles ocorre principalmente nas áreas de 

manguezal. Foi citada como fator causador deste impacto a poluição industrial, como pode 

ser observado a seguir. 

 
“E o camarão e os pescado eles sobe pra desovar nas cabeceira do 
rio, quenem o robalo, o merete mesmo, eles sobe tudo pra desovar ai 
na cabeceira do rio e eles não tá subindo mais. É por isso que tá 
difícil, porque não desova mais ai em cima. Camarão mesmo que 
subia direto ai no rio pra desovar não sobe mais. Encontra água 
podre eles recolhe.” 
 
“A dificuldade tá nessa fábrica que abriu ai. Ela tá poluindo muito o 
rio, e os berçario do peixe é lá em cima (...) ai ela tá queimando muito 
o oceano, então o peixe se afasta.” 

 

 Doença de Pele 

 Um dos maiores problemas causados pela poluição hídrica é o grande numero de 

doenças que podem ser transmitidas à espécie humana pelo uso da água contaminada. A 

ausência de redes coletoras de esgotos e estações de tratamento ainda é uma realidade em 

inúmeras cidades brasileiras que ou lançam estes resíduos diretamente no solo das 
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vizinhanças ou canalizam para os cursos d’água mais próximos (SOUZA & JUNIOR, 2012). 

A poluição industrial  foi citada na comunidade como causadora de problemas de pele: 

 
“A água é muito forte. Eu não sei como a gente ta aguentando. Teve 
uma vez mesmo que eu peguei um problema nas perna que deu 
trabalho de curar. É da água mesmo. A pele discasca. É umas água 
porca que eles joga ai mesmo.” 
 
 

 Doença Respiratória 

 A poluição do ar na comunidade de São Brás esta entre os 4 (quatro) fatores mais 

citados, sendo assim, foram apontadas as consequências de sua presença. De acordo com 

os entrevistados a queima de parte dos resíduos sólidos no lixão e resíduos lançados pelo 

ar na fabrica de papel tem causado e agravado problemas de saúde como a asma e falta de 

ar como pode ser observado nos depoimentos a seguir. 

.   
“Muita gente se aqueixa do lixão, tem gente que não consegue nem 
dormir com aquele mal cheiro. Muita gente passa mal, é horrível” 
 
“Tem dia aqui que pra gente, quem tem problema de asma mesmo, 
essas coisa, não pode acordar cedo pra respirar.” 
 

 
4.7. ETNOBIOINDICADORES E IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS 

Diversos trabalhos, como exposto anteriormente abordam o papel bioindicador de 

organismos no monitoramento de qualidade ambiental. Neste trabalho, no entanto é 

utilizado o conceito de etnobioindicador, que representa espécies reconhecidas como 

indicadores culturais do ambiente pelas comunidades de pescadores (BANDEIRA et al., 

2009; MESSIAS, 2012). 

Foram identificados 26 (vinte e seis) organismos pertencentes a 3 (três) grupos 

taxonômicos, sendo eles: crustáceos, moluscos e peixes.  

 

 Crustáceos 

 Foram citados 5 (quatro) organismos pertencentes ao Filo Arthropoda, Subfilo 

Crustacea que estão enquadrados em 8 (oito) diferentes gêneros. De acordo com os 

entrevistados estes organismos são afetados por 7 (sete) dos 70% dos fatores causadores 

de impacto ambiental (quadro 5). Estes crustáceos são parte importante da alimentação das 

populações ribeirinhas alvo deste trabalho. 
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Quadro 5: Crustáceos etnobioindicadores e os fatores causadores de impactos que os afetam de 
acordo com os entrevistados. Legenda: Poluição Industrial (PoI), Poluição por Lixo (PoL), Poluição 
por Esgoto (PoEsg), Derramamento de Óleo (DerÓl), Viveiros de Camarão (ViC), Captura Predatória 
de Juvenís (CPJ), Captura Predatória com Malha Fina (CPMF), Captura com Rede de Arrasto (CRA), 
Captura em Época Proibida (CEP) e Pesca Predatória com Bomba (PPB). 

ORGANISMOS 

P
o

I 

P
o

L
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o
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s
g
 

D
e
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l 

V
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C
P

J
 

C
P

M
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C
R

A
 

C
E

P
 

P
P

B
 

CRUSTÁCEOS  X X X  X  X  X X 

Aratú - Goniopsis cruenata, Aratus pisonii X X X  X     X 

Camarão - Xiphopenaeus kroyeri, 

Farfantepenaeus subtilis, Litopenaeus schimitti 

Litopenaeus vannamei 

X X X      X  

Caranguejo - Ulcides cordatus  X  X  X     X 

Guaiamu – Cardisoma guanhumi X          

Siri - Callinectes spp X  X   X X   X 
Fonte: Produzido pela autora. 

 

Os crustáceos são os principais animais e mais abundantes, sendo encontrados em 

alagadiços de água salobra, em superfícies ensolaradas ou sombreadas, em bancos de 

ostras ou associados às raízes, sendo, portanto importantes componentes da fauna dos 

manguezais, não só por sua abundância e participação na cadeia alimentar, como pelo seu 

importante papel no revolvimento do solo e na reciclagem de nutrientes (VASCONCELOS, 

2008). 

Por viverem em galerias no sedimento dos manguezais e se alimentarem de folhas 

de mangue e detritos orgânicos contaminados os crustáceos sofrem contaminação por 

metais, o que já foi alvo de diversos estudos. Uma importante capacidade dos crustáceos 

decápodes è a de regularem a concentração interna de elementos essenciais, como Zn e 

Cu, a partir de quantidades crescentes no ambiente, empregando processos de 

desintoxicação fisiológica e bioquímica, como a formação de depósitos granulares e 

formação de proteínas ligadas aos metais, fato vem sendo largamente utilizados como para 

o monitoramento da concentração de metais pesados em ecossistemas de diversas áreas 

do mundo, pois as concentrações de metais observadas em seus tecidos refletem a 

contaminação do ambiente (ALMEIDA, 2009).  

Dos 8 (oito) gêneros citados 6 (seis) foram encontrados na literatura como já 

estudados quanto a sua atividade bioindicadora ligada a infecções virológicas e 

bacteriológicas, variações de temperatura e salinidade, presença de óleo no ambiente, 

contaminação por protozoários e acumulação de metais-traço (quadro 6). É possível 

perceber através da comparação entre os fatores causadores de impactos citados nas 

comunidades e os encontrados na literatura científica que os estudos científicos identificam 

os diferentes níveis de poluentes através da verificação das substâncias oriundas destes 
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poluentes acumulados nos tecidos destes organismos e dos patógenos que se desenvolvem 

em ambientes poluídos; metodologia diferentemente da forma utilizada pelas comunidades 

que abordam modificações na forma de vida (comportamento, ecologia, distribuição 

abundância, etc.). Os organismos camarão, caranguejo e siri estão entre os mais 

relacionados a agentes impactantes pelos entrevistados, estando os três muito presentes na 

literatura relacionados a impactos ambientais e seu grande interesse comercial. 

 
Quadro 6: Gêneros de crustáceos reconhecidos pela população da comunidade de São Brás e sua 
utilização na literatura científica como bioindicadores. 

Bioindicadores Problemas Ambientais Autor (es) 

Fatores causais Indicadores Ambientais 

Xiphopenaeus 
kroyeri 
 
 
Litopenaeus 
vannamei 
 
 
 
 
 
 
 
Farfantepenaeus 
subtilis 

Metais traços 
dissolvidos na água  
 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente 
 
 
 
Variação de 
salinidade 
 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente 

Teores de Hg 
 
 
 
Presença de parasitas 
associados 
 
 
 
Alteração do  
Crescimento e 
sobrevivência  
 
Suscetibilidade ao vírus 
da Mionecrose 
Infecciosa 

Matos et al. (s/d); 
Matos & Carvalho 
(2011) 
 
Parente et al. (2011); 
Menezes et al. (2006); 
VANDENBERGHE et 
al., (1999) 
 
Santos et al. (2009) 
 
 
 
Silva (2009) 

Ucides cordatus Presença de óleo no 
ambiente 
 
 
Variação de 
salinidade 
 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente 
. 
Metais traços 
dissolvidos na água 

Concentração de 
substâncias de origem 
oleosa. 
 
Efeito da variação de 
salinidade no 
desenvolvimento larval 
 
Presença de parasitas 
associados  
 
Grânulos de zn no 
hepatopâncreas 

Nudi et al. (2006) 
 
 
 
Simith & Diele (2008) 
 
 
 
Souza et al. (2007) 
 
 
Corrêa Junior et al. 
2000 

Cardisoma 
guanhumi 

Variação da 
salinidade e 
temperatura  

Variações no 
desenvolvimento do 
organismo 

Costlow Jr. & 
Bookhout 

Callinectes sp. Metais traços 
dissolvidos na água 

Teores de Zn, Cu, Ni, 
Cd, Cr e Pb 
 
 
 

Marques (2009); 
Catelani (2009); Rossi 
(2009); Almeida 
(2009); Santos et al. 
(2007) 

Continua 
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Fim 

Bioindicadores Problemas Ambientais Autor (es) 

Fatores causais Indicadores Ambientais 

Callinectes sp. Metais traços 
dissolvidos na água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente 
 
 
 
Variações de salinidade 
 
 
 
 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente 

Teores de Pb, Cd, Cr, Zn 
e Cu 
 
Teores de Al, Fe, Cd, Cr, 
Cu, Mn, Ni, Pb, V, e Zn 
 
Teores de Cr, Cu, Hg, 
Pb e Zn  
 
Teores de Co, Cu, Fe, 
Mn e Zn 
 
Teores de Ca, K, Mg, 
Mn, P, e Sr em fêmeas 
 
Presença de parasitas 
associados 
 
 
 
Efeito sobre o 
crescimento e muda 
 
Efeito na sobrevivência e 
crescimento 
 
Presença de parasitas 
associados 

Virga et al. (2007) 
 
 
Andrade et al. 
(2011) 
 
Reichmuth et al. 
(2009) 
 
Ololade et al. (2008) 
 
 
Somerville et al. 
(2010) 
 
Souza et al. (1991); 
David & Sizemore 
(1982); Seidel 
(1983) 
 
Chazaro-Olvera & 
Peterson (2004) 
 
Lawal-Are & 
Kusemiju (2010) 
 
Messick (1994) 

Fonte: Produzido pela autora. 

 
 Moluscos 

 Foram citados 7 (sete) organismos pertencentes ao Filo Mollusca que estão 

enquadrados em 8 (oito) diferentes gêneros e que direta ou indiretamente sofrem algum tipo 

de alteração ocasionada por 50% dos fatores causadores de impactos ambientais (quadro 

7). Estes moluscos, assim como os crustáceos são parte importante da alimentação das 

populações ribeirinhas e quando contaminados podem causar o que é chamado por Vieira e 

colaboradores (2008) de doenças transmitidas por alimentos (DTA). 
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Quadro 7: Moluscos etnobioindicadores e os fatores causadores de impactos que os afetam de 
acordo com os entrevistados. Legenda: Poluição Industrial (PoI), Poluição por Lixo (PoL), Poluição 
por Esgoto (PoEsg), Derramamento de Óleo (DerÓl), Viveiros de Camarão (ViC), Captura Predatória 
de Juvenís (CPJ), Captura Predatória com Malha Fina (CPMF), Captura com Rede de Arrasto (CRA), 
Captura em Época Proibida (CEP) e Pesca Predatória com Bomba (PPB). 

ORGANISMOS 

P
o
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e
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P
P
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MOLUSCOS  X X X  X     X 

Chumbinho, Bebe fumo, Sarnambi - 

Anomalocardia brasiliana 

X X        X 

Lambreta – Lucina pectinata X X         

Mapé, Mapele - Tagelus plebeius X  X        

Ostra - Crassostrea rhizophorae X X X  X     X 

Sururu - Mytella guyanensis, Mytella charruana X X   X     X 

Taioba - Iphigenia brasiliana          X 

Tapú - Turbinella laevigata, Pugilina morio X          
Fonte: Produzido pela autora. 

 

 Nos moluscos o risco à saúde advém do fato de estes organismos se alimentam 

principalmente mediante um processo de filtração, realizado pelas brânquias, onde grandes 

volumes de água passam através dessas estruturas por ação ciliar (VENTUTA, 2010). 

 Moluscos podem bioacumular poluentes antropogênicos originados de várias fontes, 

localizadas próximas ou em locais distantes à área de ocorrência. Muitos poluentes 

incluindo os metais pesados são altamente tóxicos para organismos aquáticos, causando 

deteriorização letal ou sub-letal. Estes animais são altamente tolerantes a vários poluentes e 

são abundantes em ecossistemas aquáticos e terrestres, estando facilmente disponíveis 

para coleta, servindo como fonte de renda para várias comunidades. Os componentes 

metabólicos produzidos e encontrados nas partes comestíveis dos mariscos são, portanto, 

influenciados tanto pelo plâncton quanto pela qualidade sanitária do ambiente aquático onde 

estes mariscos são capturados ou cultivados. (TEIXEIRA et al., 2007; Vaz, 2010) 

 A maioria dos bivalves é capturada em águas estuarinas e podem sofrer 

contaminação de patógenos do esgoto tais como vírus entéricos, bactérias, protozoários e 

helmintos; bem como pela presença de metais, que, não sendo biodegradáveis, são 

facilmente incorporados à cadeia alimentar e tornam-se tóxicos aos organismos vivos 

quando ultrapassam determinadas concentrações. Em alguns casos, os compostos 

químicos não são detectados em análises ambientais, mas são detectados nos seus tecidos 

onde são acumulados (GONÇALVES, 2007; BARROS, 2009). 

 A utilização de moluscos como modelos multidisciplinares em estudos de toxicologia 

ambiental já foi discutida, destacando-se a natureza sedentária de muitos bivalves adultos e 

o fato destes serem bem estudados e sensíveis a poluentes. Tal fato resultou no 
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desenvolvimento de programas nacionais como o conhecido pelo nome de “Mussel Watch”, 

que utiliza os bivalves para avaliar a qualidade do ambiente (DAVID, 2007). 

 Dos 8 (oito) gêneros citados pelos entrevistados 4 (quatro) foram encontrados na 

literatura como já estudados quanto a sua atividade bioindicadora ligada a acumulação e 

respostas genotóxicas e  citotóxicas (quadro 8). Percebe-se que os impactos ambientais 

atuam de forma diferente de acordo com o tipo de molusco, pois na literatura só foram 

encontrados trabalhos com moluscos bivalves, provavelmente devido a facilidade de captura 

e manipulação devido ao seu hábito séssil. A ostra e o sururu foram os organismos mais 

citados, o que também pode representar sua grande importância como recurso dentre os 

moluscos para as famílias ribeirinhas. 

 

Quadro 8: Gêneros de moluscos reconhecidos pela população da comunidade de São Brás e sua 
utilização na literatura científica como bioindicadores. 

Bioindicadores Problemas Ambientais Autor (es) 

Fatores causais Indicadores 
Ambientais 

Anomalocardia 
brasiliana 

Agentes patogênicos 
no ambiente  
 
 
 
Metais traços 
dissolvidos na água 

Presença de parasitas 
associados; 
 
 
 
Teores de Cd, Cu e 
Pb 

Pudla (2007); Serra 
et al.(2004); Vaz et 
al. (2010); Barros et 
al. (2009). 
 
Teixeira et al. (2007) 

Mytella falcata 
 
 
 
 
 
 

Agentes patogênicos 
no ambiente  
 
Metais traços 
dissolvidos em água 
 
 
 

Presença de parasitas 
associados; 
 
Teores de Hg, Pb, Cd, 
Cu e Zn 
 
Teores de Cu, Zn, Pb 
e Cd 

Serra et al.(2004);  
 
 
Pereira et al. (2002) 
 
 
Carvalho et al. 
(2000) 

Mytella falcata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mytella 
guyanensis 

Substâncias 
genotóxicas, 
mutagênicas e 
citotóxicas no 
ambiente 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente  

Presença de 
alterações na 
estrutura e função do 
DNA. 
 
 
Presença de 
micronúcleos 
 
Presença de parasitas 
associados; 

David (2007) 
 
 
 
 
 
 Santana et al. 
(2008) 
 
Pinto et al., (2006) 

Crassostrea 
rhizophorae 

Agentes patogênicos 
no ambiente. 
 
Metais traços 
dissolvidos na água 

Presença de parasitas 
associados 
 
Teores de Cd, Cu e 
Pb 

Ventuta et al (2010); 
Vieira et al. (2008);  
 
Teixeira et al. (2007) 
 

Tagelus plebeius Agentes patogênicos 
no ambiente 

Presença de parasitas 
associados 

Santos et al. (2007); 
Farias et al. (2010) 

Fonte: Produzido pela autora. 
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 Peixes 

 Foram citados 14 (quatorze) organismos pertencentes ao Filo Chordata, (subgrupo 

dos peixes), enquadrados em 28 (vinte e oito) gêneros e relacionados 20% dos fatores 

causadores de impactos citados anteriormente (quadro 9).  

 
Quadro 9: Peixes etnobioindicadores e os fatores causadores de impactos que os afetam de acordo 
com os entrevistados. Legenda: Poluição Industrial (PoI), Poluição por Lixo (PoL), Poluição por 
Esgoto (PoEsg), Derramamento de Óleo (DerÓl), Viveiros de Camarão (ViC), Captura Predatória de 
Juvenís (CPJ), Captura Predatória com Malha Fina (CPMF), Captura com Rede de Arrasto (CRA), 
Captura em Época Proibida (CEP) e Pesca Predatória com Bomba (PPB). 

ORGANISMOS 

P
o

I 

P
o

L
 

P
o

E
s
g

 

D
e

rO
l 

V
iC

 

C
P

J
 

C
P

M
F

 

C
R

A
 

C
E

P
 

P
P

B
 

PEIXES X  X        

Arraia - Dasyatis spp, Rhinobatos spp, 

Squatina spp, Rhinoptera spp. 
X          

Baiacu – Sphoeroides spp., Chilomycterus 

spp. 
X          

Corvina – Micropogonias furnieri, Conodon 

nobilis 
X          

Cabeçudo – Caranx spp X          

Caramuru – Gymnothorax spp X          

Carapeba – Eugerres brasilianus, 

Diapterus shombeus, Diapterus auratus 
X  X        

Imbira, Espada – Trichiurus lepturus X          

Miroró - Ophichthus spp. X          

Paru - Chaetodipterus faber, Pomacanthus 
paru 

X  X        

Pescada/Pescada amarela/Pescada 
branca (Cynoscion sp.) 

X          

Robalo - Centropomus spp X  X        

Sardinha (Opisthonema oglinum, 

Sardinella brasiliensis, Brevoortia aurea, 

Pellona harroweri, Odontognathus 

mucronatus, Sardinella aurita) 

X          

Tainha - Mugil spp  X  X        

Xangó - Anchoa januaria, Anchoa spinifer, 
Anchoa tricolor, Anchovia clupeoides, 
Anchoviella lepidentostole, Cetengraulis 
edentulus 

X  X        

Fonte: Produzido pela autora. 

  

 As ações antrópicas nos habitats estuarinos e, consequentemente nas assembleias 

de peixes associadas a eles, podem ter influência direta na distribuição, recursos 

alimentares, diversidade, reprodução, abundância, crescimento, sobrevivência e 

comportamento tanto das espécies de peixes residentes quanto das migratórias (FALÇÃO et 
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al., 2008). As assembleias de peixes destes ambientes estão relacionadas com as variáveis 

ambientais hidrográficas, principalmente da salinidade e de condicionantes físicas do 

habitat, como o tipo de vegetação e substrato. A salinidade e a turbidez estão entre as mais 

importantes condicionantes ambientais nos estuários, sendo determinadas pela interação 

entre o fluxo do rio e os movimentos das marés. 

 De acordo com Santos e colaboradores (2007) a ictiofauna é particularmente útil 

como indicadora de alterações ambientais por uma serie de razões, destacando-se a sua 

variada tolerância a fatores físicos, químicos e biológicos que faz com que muitas espécies 

possam indicar, por sua presença ou por seu desaparecimento, eventuais alterações 

ambientais induzidas por atividades humanas. As mudanças nas características deste 

habitat podem influenciar a composição dos peixes entre os diferentes microhabitats, que 

exerce forte influencia sobre abundância de algumas espécies em nível de microhabitats, 

entretanto, a presença de poluentes e demais fontes de impactos provenientes de atividades 

antrópicas proporcionam a redução do numero de espécies e o aumento da densidade de 

espécies resistente às variações ambientais. 

 Devido ao fato de o pescado constitui uma importante fonte de proteína animal em 

áreas onde o poder aquisitivo é baixo e outras fontes nutritivas, de maneira geral, são 

escassas, diversos autores vêm recomendando a ictiofauna de topo de cadeia alimentar, 

preferencialmente os piscívoros, como organismos bioindicadores da qualidade ambiental. 

Estes organismos participam ativamente na ciclagem de metais pesados retidos nos 

compartimentos abióticos de sistema aquáticos, remobilizando-os e exportando-os deste 

ambiente para o ambiente terrestre via cadeia alimentar (COUTo et al., 2005). Sendo assim, 

a relação direta e indireta entre as comunidades ictiofaunísticas e os impactos humanos nos 

estuários reforçam a escolha deste grupo taxonômico como um indicador biológico que pode 

auxiliar na formulação de objetivos de qualidade ambiental e ecológica (FALÇÃO et al., 

2008). 

 Dos 28 gêneros citados pelos entrevistados 10 (dez) foram encontrados na literatura 

científica como indicadores de diferentes impactos ambientais (quadro 10), sendo os mais 

abordados a presença de metais traços e agentes patogênicos no ambiente.  
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Quadro 10: Gêneros de  peixes reconhecidos pela população da comunidade de São Brás e sua 
utilização na literatura científica como bioindicadores. 

Bioindicadores Problemas Ambientais Autor (es) 

Fatores causais Indicadores 
Ambientais 

Caranx sp. Metais traços 
dissolvidos na água. 
 
 
 
 
 
 
 
Derramamento de 
óleo 
 
 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente. 

Teores de Hg  
 
 
Teores de Cd, Cu, Fe, 
Mn, Ni, Pb e Zn 
 
Teores de Fe, Zn, Cu, 
Ni, Pb, Cd e Cr 
 
Acumulação de 
Hidrocarbonetos 
carcinógenos de 
petróleo 
 
Presença de parasitas 
associados. 

SILVA et al. 2011; 
 
 
KHALED, 2009 
 
 
Singh et al., 2003 
 
 
Al-Shwafi, 2008. 
 
 
 
 
Ferreira et al., 2006; 
Verbel et al., 2010 

Cetengraulis 
edentulus 

Agentes genotóxicos, 
mutagênicos e 
citotóxicos 

Presença de 
micronúcleo e 
anormalidade nuclear 

Kuniyoshi & 
BRAGA, 2010 

Eugerres brasilianus Variação dos 
componentes 
ambientais 
 
Poluição por resíduos 
de mineração 

Alteração na dinâmica 
espaço-temporal 
 
 
Alterações 
histopatológicas 

Franco et al. 2009 
 
 
 
Rodrigues et al., s/d 

Cynoscion sp. Metais traços 
dissolvidos na água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Substâncias 
genotóxicas, 
mutagênicas e 
citotóxicas no 
ambiente 

Teores de Fe, Zn, Cu, 
Ni, Pb, Cd e Cr 
 
Teores de Hg 
 
 
Teores de Al, Cd, Cr, 
Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e 
Zn. 
 
Presença de parasitas 
associados. 
 
 
 
 
 
 
Presença de 
micronúcleo e 
anormalidade nuclear 

Singh et al., 2003 
 
 
Rider & Adams, 
2000 
 
Carvalho et al., 
2000 
 
 
Ferreira et al., 2006; 
Marín et al., 2008; 
Timi et al., 2005; 
Dias et al., 2011; 
Sabas & luque, 
2003; Moravec et 
al., 2006 
 
Kuniyoshi & 
BRAGA, 2010 

Continua 
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Continuação 

Bioindicadores Problemas Ambientais Autor (es) 

Fatores causais Indicadores 
Ambientais 

Centropomus sp. Agentes patogênicos 
no ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Substâncias 
genotóxicas, 
mutagênicas e 
citotóxicas no 
ambiente 
 
Variação da 
salinidade 

Presença de parasitas 
associados 
 
 
 
 
 
 
Presença de 
micronúcleo e 
anormalidade nuclear 
 
 
 
Alteração no 
desenvolvimento 

TAVARES & 
LUQUE, 2004; 
BUENO, 2008; 
Verbel et al., 2010; 
FUJIMOTO et al., 
2009; MORAVEC et 
al., 2006 
 
Kuniyoshi & 
BRAGA, 2010 
 
 
 
 
STERZELECKI, 
2009; 

Micropogonias 
furnieri 

Agentes 
patogênicos no 
ambiente. 
 
 
 
Metais traços 
dissolvidos na água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poluentes no 
ambiente 
 
Substâncias 
genotóxicas, 
mutagênicas e 
citotóxicas no 
ambiente 

Presença de parasitas 
associados. 
 
 
 
Teores de Fe, Zn, Cu, 
Ni, Pb, Cd e Cr 
 
Teores de Hg, Cd e Zn 
 
Biomarcadores da 
Exposição Mercurial 
(micronúcleo, 
hemograma, etc.) 
 
Teores de Al, Ba, Cd, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 
V e Zn 
 
Teores de Hg e 
Metilmercúrio 
 
Alterações no 
eritrograma 
 
Presença de 
micronúcleo e 
anormalidade nuclear 

Alarcon & 
Etchegoin, 2010; 
Alves & Luque, 
2001 
 
Singh et al., 2003 
 
 
Marcovecchio, 2004 
 
RODRIGUES et al., 
2010 
 
 
 
COSTA, 2007; 
Almeida et al., 2008 
 
 
CURCHO et al., 
2009 
 
CARVALHEIRA et 
al., 2009 
 
Kuniyoshi & 
BRAGA, 2010 

Continua 
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Continuação 

Bioindicadores Problemas Ambientais Autor (es) 

Fatores causais Indicadores Ambientais 

Sardinella 
brasiliensis 
 
Sardinella aurita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevoortia aurea 

Metais traços 
dissolvidos na água. 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente. 
 
Metais traços 
dissolvidos na água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agentes patogênicos 
no ambiente 

Teores de Hg 
 
 
Presença de bactérias 
associadas. 
 
Teores de Co, Cd, Pb, 
Fe e Cu.  
 
Teores de 
metilmercúrio e Hg. 
 
Teores de Cd, Cu, Fe, 
Mn, Ni, Pb e Zn 
 
Cd, Pb, Hg e Zn 
 
Presença de parasitas 
associados. 

SILVA et al. 2011; 
 
 
HAIDA & MULLER, 
s/d 
 
Khalifa et al. 2010; 
 
 
JOIRIS, 1999;  
 
 
KHALED, 2009 
 
 
Ennouri et al., 2001. 
 
TAVARES et al., 
2004; Alarcos & 
Etchegoin, 2010; 

Mugil sp. 
 

Agentes patogênicos 
no ambiente. 
 
 
 
 
Metais traços 
dissolvidos na água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presença de parasitas 
associados. 
 
 
 
 
 
Teores de Cd, Cu, Pb 
e Zn. 
 
Teores de Zn, Cu e 
Pb. 
 
Teores de Cd, Pb e Hg 
 
Teores de Fe, Cr, Ni, 
Zn, Mn e Cu  
 
Teores de Cd, Cu, Fe, 
Mn, Ni, Pb e Zn 
 
Teores de Cu, Pb, Cd, 
Ni e Cr. 
 
Teores de V, Cr, Ni, 
As, Se, Cd, e Pb 
 
Teores de Hg, Cd e Zn 

Alarcos & 
Etchegoin, 2010; 
KNOFF & Serra-
Freire, 1993; 
SANTOS et al. 
2010. 
 
RAJKUMAR et al., 
2011 
 
FERNANDES, 
2008. 
 
Chouba et al. 2006. 
 
CARMO et al. 2011. 
 
 
KHALED, 2009 
 
 
FILAZI, s/d 
 
 
ONOFRE et al., s/d 
 
 
Marcovecchio, 2004 

Continua 
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Fim 

Bioindicadores Problemas Ambientais Autor (es) 

Fatores causais Indicadores Ambientais 

Centropomus sp. Poluentes no 
ambiente 
 
Metais traços 
dissolvidos na água 

Alterações no 
eritrograma 
 
Teores de Hg e 
Metilmercúrio 
 
Teores de Hg, Se e 
Metilmercúrio 
 
Teores de Hg 

Almosny et al., 
2002. 
 
CURCHO et al., 
2009 
 
Farias et al., 2005. 
 
 
Ferreira et al., 2006 

Mugil sp. 
 

Metais traços 
dissolvidos na água. 
 
 
 
Presença de nitrato 
no ambiente 

Teores de Hg e 
Metilmercúrio 
 
Teor de Hg 
 
Letalidade dos 
alevinhos 

CURCHO et al., 
2009 
 
Ferreira et al., 2006 
 
POERSCH et al. 
2007. 

Trichiurus lepturus Resíduos de 
pesticidas no 
ambiente 
 
 
Metais traços 
dissolvidos na água 
 
 
 
 
 

Teores de 
organoclorados e 
conteúdos 
nitrogenados 
 
Teor de Hg 
 
 
 
Teor de Hg e análise 
histopatológica em 
músculo, rim e cérebro 

SUN et al., 2000 
 
 
 
 
CHEN & CHEN, 
2006; CARVALHO 
et al., 2010;  
 
Cardoso et al., 
2009. 

Trichiurus lepturus Agentes patogênicos 
no ambiente 
 
 
 
 
 
 
Variação na 
salinidade 

Presença de parasitas 
associados 
 
 
 
 
 
 
Influência na 
distribuição 

ANDRADA et al. 
2005; SETYOBUDI 
et al., 2010; 
carvalho-souza et 
al., 2009; 
CARVALHO & 
LUQUE, 2009. 
 
Geoghegan et al., 
1992 

Fonte: Produzido pela autora. 

 
4.8. RELACIONANDO AS VARIÁVEIS ENCONTRADAS 

  Foi possível identificar que para uma compreensão dos processos ecológicos e suas 

alterações para a área em questão era necessário entender como elas estão se 

relacionando no tempo e no espaço. A figura abaixo resume estas relações e demonstra de 

que forma os fatores causadores de impactos estão interferindo no estilo de vida da 
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comunidade de São Brás com base nos ICA’s e em seus etnobioindicadores relacionados 

(figura 19). 
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Figura 19: Relação entre as variáveis, fatores causadores de impactos, Indicadores Culturais Ambientais (ICA’s) e etnobioindicadores identificadas para a 
comunidade de São Brás. 

 
Fonte: Produzida pela autora.
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4.9. ETNOBIOINDICADORES E SUA RESPOSTA A IMPACTOS AMBIENTAIS 

 A partir da análise dos etnobioindicadores citados pelos pescadores e marisqueiras 

de São Brás e de sua resposta para os impactos citados nas entrevistas e nos estudos 

científicos já realizados com estes organismos, se observa a ocorrência de um padrão de 

respostas ao longo do tempo com base nos diferentes fatores causadores de impactos. Este 

padrão é apresentado na figura abaixo. Em vermelho são destacadas as respostas 

apontadas pelos entrevistados e em negro as encontradas na literatura científica (figura 20). 

 É possível assinalar que as respostas apontadas pelos pescadores e marisqueiras 

de São Brás são em sua maioria identificadas a curto e médio prazo, o que é essencial para 

que sejam tomadas medidas acerca da instalação de um fator causador de impacto em uma 

região. As demais respostas para médio e longo prazo representam um atraso no 

mecanismo de monitoramento, uma vez que quando analisado e identificado o fator 

causador de impacto e seu responsável legal, a qualidade do ambiente impactado já se 

encontra seriamente comprometida. Além disso, as metodologias empregadas para análise 

das respostas a curto prazo envolvem em sua maioria análise visual diante de um 

conhecimento prévio da dinâmica local e as respostas a médio e longo prazo envolvem 

equipamentos científicos, muitas vezes de alto custo. Assim, combinar as duas 

metodologias nas estratégias de monitoramento pode otimizar o tempo da identificação e 

tomada de decisão para a resolução de problemas ambientais 
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Figura 20: Representação da resposta de três grupos de organismos à poluição de acordo com a forma de exposição ao longo do tempo, construído com 
base tanto no conhecimento científico (cor preta) quanto tradicional (cor vermelha). 

 
Fonte: Produzida pela autora.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nos resultados alcançados e discutidos neste estudo são realizadas as 

seguintes considerações: 

 Os pescadores e marisqueiras que atuam na área de trabalho desenvolveram um 

amplo e detalhado conhecimento sobre as alterações ambientais que os cercam bem como 

diversas formas de identificá-las; 

 As comunidades ribeirinhas de pescadores e marisqueiras são as principais 

prejudicadas pelas alterações ambientais causadas pelo descarte dos diversos tipos de 

resíduos das industrias que estão sendo comprovadamente descartados sem um tratamento 

prévio, tornando necessária a criação de políticas que auxiliem estas famílias a manter suas 

atividades de forma que seja possível uma renda mínima necessária a suprir suas 

necessidades básicas e um permanente auxílio ás comunidades prejudicadas. 

 Há um elevado número de fatores causadores de impactos ambientais atuando 

sobre a comunidade quilombola de São Brás que vêm comprometendo seriamente a 

dinâmica local e a qualidade dos ecossistemas naturais associados ao estilo de vida dos 

pescadores e marisqueiras da comunidade; 

 Cada fator causador de impacto possui um nível de relevância com base nível de 

interferência que ele exerce sobre a qualidade ambiental e o estilo de vida local; 

 A distribuição espacial das consequências de cada fator causador de impacto é 

essencial para compreender os diferentes níveis de suscetibilidade ambiental a impactos 

com base na sobreposição das áreas de influência e nas características ambientais, 

principalmente no tipo de cobertura vegetal; 

 Os Indicadores Culturais Ambientais são respostas em sua maioria específicas para 

cada fator causador de impacto ambiental; 

 Com relação aos etnobioindicadores foram identificados organismos que são 

utilizados pelas comunidades para o monitoramento de impactos, bem como características 

marcantes para cada impacto que não são encontradas na literatura científica, o que 

possibilita a possibilidade de novos estudos acerca de métodos mais rápidos e baratos para 

a identificação de impactos, uma vez que os métodos encontrados na literatura científica 

são caros, de difícil manipulação para pessoal não habilitado e realizam o diagnóstico de 

impactos secundários sobre a biota diante de um fator causador de impacto. 

 Há padrões no aspecto espaço-temporal das respostas ambientais a diferentes 

fontes de poluição e compreender estes eventos é essencial na tomada de decisões no 

mais curto espaço de tempo possível e também no monitoramento constante das ações 

adotadas, de forma a identificar se estas vêm surtindo efeito; 
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 Compreender as relações existentes entre fatores causadores de impactos 

ambientais, suas consequências (ICAs) e os organismos impactados e indicadores destas 

alterações (etnobioindicadores) é essencial para identificar os agentes responsáveis por tais 

alterações, o que é indispensável nas estratégias de monitoramento ambiental; 

 Desta forma, fica evidente que compreender as relações analisadas neste estudo é 

essencial para se garantir uma real eficiência das estratégias de monitoramento ambiental, 

sendo que incluir as comunidades locais de forma a construir uma estratégia de 

monitoramento participativo, diferencial abordado neste trabalho, é essencial de forma a 

garantir que haja uma real democratização das ações adotadas e que as peculiaridades de 

cada ambiente e de cada fonte de poluição sejam atendidos nas estratégias adotadas. 
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