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RESUMO 

 

Com a finalidade de promover a conservação e utilização sustentável dos recursos 
renováveis, o governo brasileiro tem criado, desde o ano 2000, uma série de unidades de 
conservação que incluem as Reservas Extrativistas. Criada em 2000 e situada entre os 
municípios de Cachoeira e Maragogipe, no estado da Bahia, a Reserva Extrativista Marinha 
Baía do Iguape situa-se no entorno do rio Paraguaçu, em uma posição à montante da Baía 
de Todos os Santos, sendo circundada por uma série de povoados que a utilizam como 
fonte de renda e subsistência. Por diversas vezes, a conservação e manejo sustentável 
dessas unidades não são subsidiadas pelos órgãos públicos responsáveis e, quando são, 
acabam por não atingir parte das comunidades que habitam essas áreas. A partir do 
exposto, tem-se verificado nesta reserva que, em relação à oferta de saneamento básico 
nas localidades pesquisadas, Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu, o 
abastecimento de água tratada consiste no único serviço disponível em grande parcela das 
residências investigadas, enquanto os demais (rede de coleta e tratamento de esgoto, 
manejo de águas pluviais e resíduos sólidos) praticamente não existem. No tocante às 
atividades extrativistas, a pesca com redes, o uso de armadilhas como camboas e/ou 
gaiolas e a mariscagem com facões nos manguezais apresentam-se como as práticas mais 
comuns distribuídas nas regiões estuarinas. Por fim, os resultados acerca das análises de 
qualidade de água apresentaram valores, para alguns parâmetros, bastantes preocupantes 
por situarem-se muito acima dos limites estabelecidos pela resolução vigente (Conama 
357/2005). Desta forma, considera-se necessária uma maior intervenção dos órgãos 
públicos responsáveis, em associação com as populações extrativistas, quanto às políticas 
de conservação desta unidade, frente à grande relevância socioambiental que a RESEX 
representa. 
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ABSTRACT 

 

In order to promote the conservation and the sustainable use of renewable resources, the 
Brazilian government has created since 2000, a series of protected areas, that include the 
Extractive Reserves. Founded in 2000 and located between the cities of Cachoeira and 
Maragogipe, in the state of Bahia, the Extractive Reserve Marine Iguape Bay is located 
around of the Paraguaçu river, in a position upstream of the Todos os Santos Bay, being 
surrounded by a series of villages that use it as a source of income and livelihood.  Several 
times,  the conservation and sustainability of these units aren't subsidized by the responsible 
public agencies. In other situations, subsides exists, but don’t achieve all the inhabitants of 
the communities. From the exposed, was checked  in this reserve that, in relation the 
availability of sanitation in the researched villages, Santiago do Iguape and São Francisco do 
Paraguaçu, the treated water supply is the only service available in most of investigated 
homes, while the others (collection system and wastewater treatment, management of pluvial 
water and solid waste) practically are not existent. About the extractive activities, the fishing 
with nylon nets, the use of traps called camboas and/or cages and the shellfish capture with 
knives in the mangroves present themselves as the most common practices distributed in the 
estuarine regions. Finally, the results concerning the analyses of quality of water presented 
values, for some parameters, plenty preoccupying for they  be situated many above of the 
established limits by current resolution. Thus, it is necessary a greater involvement of 
responsible government agencies, in conjunction with the extractive populations, related the 
conservation policies of this unit, because of the great socioenvironmental importance that 
this reserve represents. 
 
 
Keywords: Geographical distribution, human use, water, RESEX Iguape Bay. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um componente indispensável aos seres vivos, pois além de fazer parte 

da constituição dos mesmos, é fundamental para a manutenção da vida. No tocante à 

espécie humana não é diferente, pois este composto, além de constituir sua fonte primordial 

de subsistência orgânica, proporciona à obtenção de uma série de outros recursos bióticos e 

abióticos complementares à manutenção de sua integridade e de outros indivíduos que 

também participam desta dinâmica.  

A Declaração Universal dos Direitos da Água, redigida pela ONU em 22 de março 

de 1992, em seu segundo parágrafo, considera que a água é a seiva de nosso planeta. Ela 

é condição essencial de vida de todo vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não 

poderíamos conceber como se dinamizam a atmosfera, o clima, a vegetação e a cultura das 

diversas sociedades do nosso planeta (ONU, 1992). Muito dessa relevância assinalada, se 

deve ao fato da água apresentar-se nos mais diversos ambientes naturais (mares, oceanos, 

geleiras, rios, lagos, estuários, etc.) que compõem quase que exclusivamente todos os 

ecossistemas do planeta. 

Não obstante a sua irrefutável relevância, o ser humano – ao longo dos tempos – 

durante o processo de apropriação de seus recursos, por variadas situações, vem 

degradando e uma porcentagem cada vez maior desse bem, concomitante à modificação do 

ambiente, ao passo que a auto-renovação das condições naturais não vem acontecendo e 

as projeções para o futuro do planeta e seres vivos apresentam quadros preocupantes. À 

medida que há crescimento econômico e populacional, menos se respeita o ciclo natural da 

água e, em consequência, essa vai se degradando e se tornando imprópria para consumo 

(BARROS e AMIN, 2007).       

Norteados nesta problemática, diversas nações têm apresentado medidas para 

contenção da utilização e degradação dos corpos hídricos, bem como ações de revitalização 

de ambientes já degradados. Nesse contexto, a realidade do Brasil não é diferente e ainda 

que não seja de forma satisfatória, algumas políticas de conservação devem ser 

ressaltadas.  

A lei que instituiu a criação em 2000 do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, por exemplo, estabeleceu os critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação, tais como áreas de proteção 

ambiental (APA’s), Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Reservas 

Extrativistas, dentre outras. 

Criada naquele mesmo ano, a Reserva Extrativista Marinha – RESEX – Baía do 

Iguape se encontra localizada a jusante do Rio Paraguaçu, em relação à Barragem Pedra 
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do Cavalo, no Recôncavo Baiano, situada entre as cidades de Cachoeira e Maragogipe no 

estado da Bahia e distando em aproximadamente 100 km da capital, Salvador.  

Abrangendo uma região de estuário, a referida RESEX encontra-se circundada por 

uma série de povoados que se valem de seus recursos nas atividades de pesca e coleta de 

diversos animais. A Reserva Extrativista Marinha da Baía do Iguape tem por objetivo 

garantir a exploração auto-sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis 

tradicionalmente utilizados pela população extrativista da área (SNUC, 2000). 

Contudo, apesar das iniciativas apresentadas pelos poderes públicos responsáveis, 

por diversas vezes essas metas de conservação e manejo sustentável das unidades por 

parte das comunidades não são atingidas. Essa perspectiva é ratificada por Santos (2008), 

quando afirma que não se pode pensar que toda cultura tradicional relaciona-se de maneira 

ecologicamente sustentável mantendo a instabilidade dinâmica dos ecossistemas. 

Desta forma, o presente estudo tem sua relevância uma vez que propõe uma 

espacialização da dinâmica de utilização da água no tocante ao extrativismo, saneamento 

básico e qualidade quanto aos parâmetros hidrogeoquímicos, na Reserva Extrativista 

Marinha (RESEX) Baía do Iguape, pertencente ao município de Cachoeira, podendo 

proporcionar uma visualização mais abrangente e reflexiva acerca da ação antrópica nos 

últimos anos sobre os componentes hídricos neste ambiente tão importante para o homem e 

demais as formas de vida que dele depende. 

Com a finalidade de se elucidar prováveis ambiguidades e/ou dúvidas decorrentes 

de possíveis interpretações alternativas decorrentes da utilização do termo “dinâmica de 

apropriação utilização da água” no presente estudo, é que, para os respectivos fins, 

procurou-se apresentar uma definição que explicasse o genuíno significado utilizado nesta 

ocasião. Assim, nesta pesquisa, o referido termo configura-se como o conjunto de ações 

alusivas ao uso dos componentes aquáticos – nas duas localidades selecionadas na 

RESEX Baía do Iguape – preferencialmente nos serviços que compõem o sistema de 

saneamento básico, entendidos como as formas de obtenção de água para consumo 

domiciliar, sistema de esgotamento sanitário residencial, além da coleta e destinação de 

resíduos sólidos (lixo), escoamento de águas pluviais e as possíveis consequências de tais 

configurações para o ecossistema estuarino que preconizou a criação desta unidade federal 

de conservação. Também são caracterizados como processos de “utilização da água e, por 

conseguinte, objetos de investigação desta pesquisa, as principais práticas extrativistas de 

pesca e mariscagem realizadas nesta reserva, a distribuição espacial das áreas 

primordialmente utilizadas à realização das atividades descritas anteriormente e por fim, a 

avaliação das condições hidrogeoquímicas que correspondem ao nível de qualidade que a 

água pode apresentar. 
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A partir das informações levantadas, pôde-se avaliar que os princípios 

estabelecidos e benefícios esperados pelo seu decreto de criação não estão sendo 

completamente alcançados nessa região, o que alerta para a necessidade novas ações para 

gestão dos recursos naturais, tanto por parte da população e principalmente pelas 

instituições públicas responsáveis.  

No tocante aos benefícios sociais, almeja-se que estas informações possam servir 

à população local para compreensão dos possíveis problemas de cunho socioambiental que 

estão ocorrendo na região, bem como ser utilizado como alicerce para possíveis 

reivindicações junto a órgãos públicos. Almeja-se também que este material científico possa 

servir como base bibliográfica para estudos futuros em diferentes esferas educacionais de 

propagação de conhecimento. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 
 

Espacializar a dinâmica da utilização da água por parte das comunidades de 

Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu pertencentes a Reserva Extrativista 

(RESEX) Marinha Baía do Iguape, no município de Cachoeira, Bahia 

 

2.2 Específicos: 
 

a) Descrever a utilização dos recursos hídricos naturais (estuário), por parte das 

comunidades, no tocante às atividades extrativistas de pesca e mariscagem; 

 

b) Investigar o uso dos componentes hídricos no tocante à ocorrência dos sistemas 

de saneamento básico nas residências das localidades de Santiago do Iguape e São 

Francisco do Paraguaçu; 

 

c) Elaborar o mapeamento da distribuição espacial da dinâmica de utilização da 

água por parte destas populações; 

 

d) Avaliar as condições de qualidade da água no estuário quanto aos parâmetros 

hidrogeoquímicos; 

 

e) Interpretar as variadas conexões (ambientais, sanitárias, sociais e econômicas) 

que ocorrem na realidade das comunidades pesquisadas da RESEX;  

 

f) Avaliar se a utilização dos recursos hídricos é condizente com os objetivos 

estipulados pelo Decreto de criação da RESEX promulgado no ano de 2000.   
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3. BASE CONCEITUAL 

 

3.1 A modelagem como ferramenta para a construção de representações da 

realidade nos estudos sobre o meio ambiente e recursos hídricos 

 

Na perspectiva de entender e explicar os diferentes acontecimentos que ocorrem 

no ambiente, a modelagem, dentre as técnicas atualmente existentes, se apresenta como 

uma ferramenta que possibilita a realização dessa aspiração, uma vez que, segundo 

Christofoletti (1999), constitui um procedimento teorético envolvendo um conjunto de 

técnicas com a finalidade de compor um quadro simplificado e inteligível do mundo, 

trabalhando no campo da abordagem teórica e ajustando-se e/ou orientando as 

experiências empíricas. 

Para realização de tal intento, Gomes e Varriale (2004) explicitam que se fazem 

necessárias duas etapas, uma na qual seleciona-se o modelo que possa descrever o 

sistema e a segunda consiste em avaliar o modelo escolhido para se testar sua validade. 

Ainda no tocante à temática que se busca investigar, a partir da utilização da 

modelagem, constitui-se fator relevante ressaltar o conceito de sistema abordado 

anteriormente, assinalado por Haigh (1985 apud. Christofoletti 1999), como um conjunto 

estruturado de partes componentes, cujas interrelações estruturais e funcionais criam uma 

inteireza que não se encontra implicada por aquelas partes componentes quando 

desagregadas. 

Diante do exposto, ratifica-se a grande diversidade de aplicação da modelagem 

para a caracterização e entendimento de uma série de processos que se observam no 

ambiente. A principal vantagem da aplicação de modelos reside na possibilidade do estudo 

de vários cenários diferentes e de forma rápida, muitos deles ainda não explorados em 

experimentos reais (MACHADO et al., 2003). 

Entre as possibilidades, a elaboração de modelos para o estudo de áreas 

estuarinas se apresenta como uma relevante ferramenta à interpretação da dinâmica desse 

complexo sistema. De acordo com Amaral, Rosman, e Azevedo (2004), os modelos são 

ferramentas integradoras, sem as quais dificilmente se consegue uma visão dinâmica de 

processos relacionados aos complexos sistemas hídricos, principalmente quando se 

trabalha com áreas costeiras.  

Neste contexto, tais asserções acima são ratificadas pelo fato desses instrumentos 

poderem se adequar aos diversos fatores alusivos ao gerenciamento da água e suas 

variadas representações. O uso da modelagem para atendimento à gestão dos recursos 

hídricos traz a perspectiva de uma ferramenta útil que pode auxiliar na expansão e 

regulação do fornecimento da água (SILVA, SILVA, CHICHORRO, 2007).  
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3.2 O potencial hídrico do Brasil e a emergência do uso racional deste recurso 

 

A água pode ser encontrada de formas diferenciadas no nosso planeta, constituindo 

uma série de ecossistemas na qual dependem uma variedade de organismos. De acordo 

com Lima (2009), os oceanos abrigam 97% da água do planeta, sendo que dos 3% 

restantes, 2,4% encontram-se nas geleiras, 0,5% correspondem às águas subterrâneas e 

apenas 0,1% localizam-se em lagos, água de solo, vapor d’água atmosférico e nos rios. 

No Brasil, segundo a classificação da Agência Nacional de Águas (ANA), os 

recursos hídricos estão presentes em todo o território e são agregados em doze regiões 

hidrográficas. Considera-se como região hidrográfica o espaço territorial brasileiro 

compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com 

características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares (ANA, 2002). 

Dentro das diversas bacias hidrográficas, pode-se identificar uma série de ecossistemas 

específicos, formados, em geral, pelo excedente contínuo ou temporário das águas dos rios 

(DIEGUES, 2002). 

Tratando-se de água potável, o Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de 

Recursos Hídricos – MMA/SRH – (2005), afirmam que o Brasil abriga 13,8% das reservas 

mundiais de água doce, ao tempo que possui 2,8% da população mundial em seu território. 

Por outro lado, ainda de acordo com os mesmos órgãos, o crescimento da população 

urbana, aliado à concentração e ampliação da atividade industrial, provoca elevação 

considerável das demandas hídricas para abastecimento e diluição de efluentes1. 

Nessa perspectiva, a vertente que não pode ser suprimida na discussão da 

temática abordada, faz alusão às condições de abastecimento e não desperdício de água, 

bem como a ocorrência de esgotamento sanitário em todas suas etapas. O que mais 

preocupa nessa situação é que este drama sanitário nas cidades do Brasil não tem 

merecido a devida atenção das autoridades constituídas – Executivo, Legislativo, Judiciário 

– ou dos partidos políticos (REBOUÇAS, 2003). 

A Agência Nacional de Águas (ANA, 2002) reconhece que cuidados especiais 

devem ser dispensados aos componentes aquáticos do país quando ratifica que a água é 

uma necessidade básica da humanidade e que sua contaminação ou escassez 

comprometem a existência humana.  

A urgência da preocupação com a oferta de água potável às populações e controle 

da emissão de efluentes nos corpos hídricos se justifica, conforme salienta Ribeiro et al. 

(2004), pelo fato da disponibilidade de água no mundo para uso direto está escasseando, 

                                                 
1
 Neste trabalho, utilizar-se-á a definição do MMA/SRH (2005), que considera os efluentes como todo 

rejeito industrial ou doméstico, na forma líquida ou gasosa, lançado no ambiente. 
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devido à explosão demográfica, desmatamentos, poluição proveniente do esgoto doméstico, 

industrial e degradação de diversos ambientes aquáticos.  

Frente aos impactos perpetrados por este conjunto de fatores antrópicos 

mencionados anteriormente, reconhece-se que, cada vez mais, fazem-se imprescindíveis 

políticas de revitalização e conservação dos diversos corpos hídricos que compõem o 

ambiente. 

No Brasil, dentre os diversos ambientes aquáticos encontrados, têm-se os estuários 

como relevantes ambientes que abrigam uma grande variedade de formas de vida. Esses 

são designados por Diegues (2002), como áreas úmidas costeiras que estão 

permanentemente ligados ao mar, onde a água salgada se mistura à água doce proveniente 

da drenagem continental.  

Além de sua considerável relevância ecológica e ambiental, os estuários também 

representam uma importante fonte de recursos para diversas populações humanas que 

residem próximas as suas áreas. Conforme explica Schaeffer-Novelli (1989), os estuários 

apresentam uma grande potencialidade como recurso renovável, já que são áreas de 

elevada produtividade biológica assegurada pela presença de todos os elos da cadeia 

alimentar. 

Não obstante a sua relevância ecológica e socioeconômica, por diversas vezes 

estes ambientes não recebem atenção e cuidados de conservação devidos. Esta realidade é 

explicitada por Amaral et al. (2004), quando afirmam que as costas e os estuários são 

ambientes nos quais os impactos humanos têm causado uma grande variedade de 

mudanças.  A elevada produtividade potencial dos estuários não tem recebido a devida 

atenção pelos gestores públicos que os tem utilizado para servir em vazadouros de resíduos 

ou úteis quando drenados ou aterrados e convertidos para uso habitacional (ODUM, 2004). 

Frente a esta realidade, no intuito de promover a conservação e uso sustentável 

desses recursos naturais, ao longo do tempo, diversas políticas têm sido desenvolvidas no 

Brasil, a fim de minimizar esses impactos antrópicos sobre o meio ambiente e diversidade 

biótica existente, conforme será explicitado no tópico seguinte. 

 

3.3 Aspectos históricos de criação das Unidades de Conservação (1872 – 

2000) 

 

O grande marco para a história das unidades de conservação modernas, em todo o 

globo, se deu a partir da criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, 

em 1872. De acordo com Araújo (2007), as ideias que culminaram em tal iniciativa surgiram 

em meados do século XVIII, a partir de uma concepção de proteção da natureza baseada 

na criação de espaços reservados, cujo uso seria controlado pelo poder público. Para tanto, 
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fizeram-se importantes algumas influências da Europa e Inglaterra, por exemplo, que 

auxiliaram na construção dessa concepção oposta à vigente, na qual a vida nas cidades era 

antes valorizada como sinal de civilização. 

A desvalorização do mundo selvagem começou a mudar, segundo aponta Diegues 

(2004), a partir do início do século XVIII, influenciada pelo avanço da História Natural2, 

crescimento populacional nas cidades inglesas e o valor místico de paraíso perdido atribuído 

à natureza pelos poetas românticos na Europa Ocidental. Nesse período já se consolidara o 

capitalismo americano, a urbanização era acelerada, e se propunha reservarem-se grandes 

áreas naturais, subtraindo-as à expansão agrícola e para fins de recreação (DIEGUES, 

2004). 

Seguindo o modelo de Yellowstone, outros países se valeram dessa iniciativa e 

fundaram também suas unidades de conservação. Inspirados na experiência americana, 

diversos países criaram seus parques nacionais: o Canadá, em 1885; a Nova Zelândia, em 

1894; Austrália e Africa do Sul, em 1898; o México, em 1898; a Argentina, em 1903; e o 

Chile, em 1923 (ARAÚJO, 2007; DIEGUES, 2004). 

O Brasil, não obstante ter o seu primeiro parque nacional criado somente em 1937, 

também desenvolveu, sem sucesso, suas primeiras iniciativas conservacionistas ainda no 

século XIX. Tais alusões dizem respeito a duas propostas. A primeira, segundo Diegues 

(2004), refere-se a José Bonifácio que, já em 1821, sugeria a criação de um setor 

administrativo especialmente responsável pela conservação das florestas, principalmente no 

Nordeste, já que os mesmos foram destruídos para a construção de barcos. Já o outro 

projeto, com um objetivo mais ambicioso e efetivo, estipulava uma delimitação territorial. 

Mas foi em 1876, por sugestão do engenheiro André Rebouças – inspirado na criação do 

Parque de Yellowstone nos EUA – que houve a primeira iniciativa para criação de uma área 

protegida no Brasil (MEDEIROS, 2004). 

Já no século XX, por conta de uma série de mudanças de cunho político-

administrativo ocorridas no país, principalmente a partir de terceira década3, novas 

concepções foram criadas, no qual a questão ambiental apresentava-se presente. Enquanto 

nos períodos colonial e imperial a visão de proteção era tipicamente gerencial, é somente na 

república que se inicia um processo de consolidação de um ideário protecionista brasileiro 

que favoreceu a criação de áreas protegidas no país (MEDEIROS, 2004). 

Conforme afirma Cunha e Guerra (2008), no período replubicano, o Estado se 

fortalece, passa a centralizar decisões e, naquele momento, tem-se o início de um período 

caracterizado por políticas regulatórias destinadas à proteção do ambiente e de seus 

                                                 
2
 Neste caso, a influência justificava-se pelo grande respeito que os naturalistas tinham por áreas 

selvagens não transformadas pelo homem (Diegues, 2004). 
3
 Esta referência faz alusão ao golpe militar de 1930 sobre Julio Prestes e o início da Era Vargas 

(1930-1945).  
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recursos naturais, ainda que incipientes. Nesse contexto, a Constituição de 1934 trazia um 

capítulo4 no qual se estabelecia como função do Estado “proteger belezas naturais e 

monumentos de valor histórico e artístico”. Ainda sobre a mesma temática, Medeiros (2004), 

afirma que, como consequência, neste mesmo ano, todos os principais instrumentos de 

proteção foram instituídos no país, tais como: os Códigos, Florestal, de Água, de Caça e 

Pesca e o decreto de proteção aos animais.  

Dentre as resoluções citadas anteriormente, o Código Florestal, criado por meio do 

Decreto nº 23.793 de 1934, destacou-se pelo fato de considerar, já nas disposições gerais 

do Capítulo I, tais ambientes como área de interesse comum da população e subordinar os 

direitos de propriedade à legislação vigente à época5. Sobre esta temática, Araújo (2007) 

afirma que tal documento começava a refletir a nova concepção de Estado social, limitando 

o direito de propriedade, subordinando-o ao interesse social. 

Adicionalmente, esse Código também se configurou como regimento precursor à 

criação dos Parques Nacionais Brasileiros, uma vez que estabelecia as primeiras definições 

e regulamentações para essas possíveis áreas. Tais pressupostos podem ser evidenciados 

no artigo 9º, juntamente com seu primeiro parágrafo, no referido Código, os quais 

determinam que “Os parques nacionais, estaduais ou municipais, constituem monumentos 

públicos naturais, que perpetuam em sua composição florística primitiva, trechos do país, 

que, por circunstâncias peculiares, o merecem” e “§ 1º: É rigorosamente proibido o exercício 

de qualquer espécie de atividade contra a flora e a fauna dos parques”. De todos os 

instrumentos criados neste período, o Código Florestal foi um dos mais importantes, pois 

definiu as bases sólidas e os critérios para a proteção dos principais ecossistemas florestais 

do país (MEDEIROS, 2004). 

Finalmente, após a fixação dos principais alicerces elencados anteriormente, é que 

em 14 de junho de 1937, foi criada a primeira unidade de conservação no Brasil, o Parque 

Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Para Diegues (2004), seu objetivo era incentivar a 

pesquisa científica e oferecer lazer às populações urbanas, além de proteger a natureza. A 

partir deste marco, outras unidades de conservação foram concebidas no país e, para dar 

suporte à administração dessas áreas, segundo Araújo (2007), o Serviço Florestal teve de 

ser reorganizado, em 1938, originando a seção de Parques Nacionais e propiciando a 

existência das primeiras Florestas Nacionais. Dessa forma, Medeiros (2004), explicita que 

até o ano de 1963, 14 Parques Nacionais e 02 Florestas Nacionais foram criados no Brasil, 

                                                 
4
 Capítulo I, artigo 10, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 

1934. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm. 
5
 Capítulo I, artigo 1º: As florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto, 

constituem bem de interesse comum a todos os habitantes, do país, exercendo-se os direitos de 
propriedade com as limitações que as leis em geral, e especialmente este código, estabelecem. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm
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cuja administração e fiscalização dessas áreas ficaram subordinadas ao Serviço Florestal 

Federal (Seção Parques e Florestas Nacionais), vinculado ao Ministério da Agricultura. 

Os anos que corresponderam ao período do regime militar no Brasil (1964 – 1985), 

nos quais o país encontrava-se sob a tutela dos militares, foram instituídos alguns órgãos 

federais reservados à administração das áreas de proteção nacionais. Nesse contexto, 

Cunha e Guerra (2008), destacam a criação em 1967 do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), ligado ao Ministério da Agricultura e a Secretaria do Meio 

Ambiente Federal (SEMA), em 1973, vinculado ao Ministério do interior.  

Neste mesmo intervalo de tempo também houve um incremento na criação e 

diversificação das unidades de conservação. Sobre tal temática, Medeiros (2004), salienta 

que a partir de 1964, não somente o novo Código Florestal, mas também outros 

instrumentos6 contribuíram para o significativo aumento de categorias, refletindo na 

expansão de áreas de proteção pelo território nacional. Não obstante, em algumas ocasiões, 

a implantação e gestão destas áreas não apresentaram os cuidados e atenções devidas por 

parte dessas autoridades. 

  No tocante à forma de implantação dessas unidades e influências que o Governo 

militar recebia, Diegues (2004), destaca a ausência de consulta na região envolvida ou 

populações afetadas, sendo a criação das áreas feita de cima para baixo, respeitando às 

cláusulas de conservação ambiental estipuladas pelas organizações internacionais de 

financiamento, como o Banco Mundial e BID7. 

O processo de redemocratização do país a partir de 1985 trouxe uma série de 

novas perspectivas à questão ambiental, e teve como seu marco principal a Constituição de 

1988, à qual trazia um capítulo inteiro8 destinado à problemática ambiental do país. Em seu 

artigo 225, essa Carta Magna Brasileira determina que “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”. 

Com a finalidade de assegurar os benefícios decorrentes da resolução assinalada 

anteriormente, entre outros tópicos, merecem destaque aqueles aos quais, esta Constituição 

incumbe ao poder público as responsabilidades de “I - preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico;” e “III - definir, em todas as unidades da 

Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

                                                 
6
 Lei de Proteção aos Animais (1967), dispositivos de criação das Reservas Ecológicas (1981), Área 

de Proteção Ambiental (1981), Reservas Ecológicas (1984) e Áreas de Relevante Interesse Ecológico 
(1984). 
7
 Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

8
 Capítulo VI:  Do Meio Ambiente. 
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utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção das 

espécies e ecossistemas;”. 

Outro relevante acontecimento ocorrido nessa época se deu a partir da criação, em 

1989, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Segundo seu decreto de criação, esta entidade representa uma autarquia federal 

dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. 

Acerca de sua criação, Araújo (2007), salienta que a análise do governo indicava 

que deveria haver uma única instituição para gerir a política de conservação dos recursos 

naturais renováveis do país. Tal informação é complementada por Cunha e Guerra (2008), 

quando afirmam que em 1989, o IBDF foi transformado em IBAMA, sendo responsável pela 

administração das unidades de conservação. Até o fim da primeira década da 

redemocratização do país, muitas unidades de conservação foram originadas, bem como, 

novas questões relacionadas à implementação destas, foram discutidas por setores do 

Estado e sociedade. O decênio 1985-95 foi o período no qual se criou o maior número de 

áreas protegidas federais em toda a história do Brasil e quando se discutiram e foram 

implementados novas medidas que modificaram a política de proteção da natureza 

(MEDEIROS, 2004). 

No bojo de todos esses acontecimentos é que começou a se discutir, a partir de 

1989, a elaboração de um novo sistema de gestão para as Unidades de Conservação do 

país, cujo projeto, em 1992, foi apresentado ao Congresso pelo então Presidente Fernando 

Collor de Melo, sendo finalmente sancionado em 18 de julho de 2000, pelo então vice-

presidente da república, Marco Antonio de Oliveira Maciel, no exercício da chefia do poder 

executivo, frente à ausência do então presidente, Fernando Henrique Cardoso.  

 

3.4 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e a 

implementação da Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Baía do Iguape 

 

Promulgado pela lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, foi instituído o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que segundo o artigo 1º do 

seu decreto de criação tem por finalidade estabelecer critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. Para tais aplicações, o referido decreto 

define, já em seu artigo 2º, inciso 1: 
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Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção 
(SNUC, 2000). 

 

No tocante ao seu sistema institucional, o SNUC é vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e apresenta como órgãos executores de sua legislação o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)9 e o IBAMA. A Lei que instituiu o 

SNUC vem se consolidando como um marco legal e histórico para o estabelecimento da 

gestão integrada e participativa das áreas protegidas brasileiras (FERREIRA, 2004). 

Para discriminação das funcionalidades e determinação da gestão a ser empregada 

em cada área de proteção, o SNUC dividiu em seu artigo 7º as unidades em duas categorias 

com finalidades distintas, classificadas como Unidades de Proteção Integral e Unidades de 

Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral apresentam como objetivo básico previsto no 

referido decreto à preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais. Nesse agrupamento, fazem parte as seguintes categorias: Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre. 

Já em relação às Unidades de Uso Sustentável, estas têm por finalidade, de acordo 

com o mesmo decreto, compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. Estes espaços são compostos por: Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico Nacional, Reserva Extrativista, Reserva 

de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. 

Neste contexto, cabe-se ressaltar que cada subcategoria contida nas unidades de 

Proteção Integral e Uso sustentável possuem seus objetivos específicos e aplicações 

singulares inerentes as suas características, os quais encontram-se estabelecidos no 

decreto de criação deste sistema.  

Segundo dados de 2009 do ICMBio, existem no Brasil um total 304 Unidades de 

Conservação federais, abrangendo uma área de aproximadamente 74.493.000 (setenta e 

quatro milhões, quatrocentos e noventa e três mil) hectares, repartida nas dez categorias, 

                                                 
9 Órgão ambiental do governo brasileiro, criado pela lei 11.516, de 28 de agosto de 2007 com a 
atribuição de realizar a gestão de Unidades de Conservação, propor a criação de novas áreas 
protegidas, definir e aplicar estratégias para recuperar o estado de conservação das espécies 
ameaçadas por meio dos Centros Especializados de Pesquisa e Conservação (ICMBIO, 2010). 
Disponível em http://www.icmbio.gov.br/menu/institucional. Acesso em 25 out. 2010. 
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entre as de Proteção Integral e Uso sustentável, excluindo-se as Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (TABELA 01). 

 

TABELA 01 - Número e área total das diferentes categorias de unidades de conservação 
federais no Brasil 

Unidades: Categoria - Quantidade Hectares 

Proteção Integral: PI 

Esec - Estação Ecológica – 31 6.869.411,18 

MN - Monumento Natural – 2 44.179,73 

Parna - Parque Nacional – 64 24.705.236,36 

Rebio – Reserva Biológica - 29 3.868.939,47 

Revis - Refúgio de Vida Silvestre - 5 169.103,88 

PI Total: 131 35.656.870,61 

   

Uso Sustentável: US 

APA - Área de Proteção Ambiental - 31 9.899.433,67 

Arie - Área de Relevante Interesse Ecológico - 
17 

44.621,47 

Flona - Floresta Nacional - 65 16.556.903,48 

RDS - Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável - 1 

64.441,29 

Resex - Reserva Extrativista - 59 12.270.116,44 

US Total: 173 38.835.516,35 

   

Total geral de 
Unidades: 

304 74.492.386,96 

Fonte: ICMBio/MMA (2009). 

 

No presente trabalho, a área de estudo consiste em uma Reserva Extrativista 

(RESEX) marinha, à qual apresenta no artigo 18º, do capítulo 3 (das categorias de Unidades 

de Conservação) da lei nº 9.985/2000, que implementa o SNUC, a seguinte definição: 

 

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações 
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo 
e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação 
de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger 
os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade (SNUC, 2000). 

 

Acerca da configuração das RESEX como unidades de uso sustentável, algumas 

informações alusivas ao contexto social, econômico e ambiental que alicerçaram a 

formalização pelo Estado brasileiro desta relevante categoria fazem-se necessárias. Nesse 

sentido, caracterizando-se como processo deflagrador que culminou na implementação 
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destas áreas como reservas de desenvolvimento sustentável tem-se a ocorrência de 

movimentos sociais, principalmente na região norte, durante a década de 1980. 

Em referência ao cenário político vivenciado no país, Schittini (2009), argumenta 

que tal perspectiva conservacionista surgiu em meados de 1980, a partir do fim do regime 

militar, do processo de redemocratização e da aproximação entre os movimentos sindicais, 

de trabalhadores rurais e ambientalistas. No bojo deste panorama, merece destaque a figura 

de Chico Mendes, como importante líder seringueiro no estado do Acre. Sobre esta questão, 

uma relevante abordagem explicitada por Almeida (2004) reflete um pouco da relação entre 

estes movimentos sociais e criação das primeiras unidades de uso sustentável no país 

 

Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos 
anos de 1970. Começaram a se articular como um movimento 
agrário no início dos anos de 1980, e na década seguinte 
conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das 
primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. 
Assim, em vinte anos, os camponeses da floresta passaram da 
invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento 
sustentável com participação popular (ALMEIDA, 2004). 

 

Frente ao exposto, Medeiros (2006), ratifica as informações explicitadas na citação 

anterior, quando complementa que este foi um típico projeto estruturado a partir da base, 

cuja organização e pressão fez com que as primeiras RESEX criadas em 1989, no estado 

do Acre, fossem legitimadas e reconhecidas oficialmente através do SNUC. O estado do 

Acre foi o berço da Reserva Extrativista – uma consequência do movimento dos 

seringueiros, liderado por Chico Mendes (MITTERMEIER et al, 2005). 

A partir de tais iniciativas, este modelo pode ser extrapolado a outras regiões do 

país, culminando na criação de reservas em diferentes estados. Embora ainda um 

fenômeno principalmente amazônico, existem agora reservas extrativistas marinhas e 

terrestres por todo o Brasil (MITTERMEIER et al, 2005). 

 

3.5 A Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Baía do Iguape 
 

Situada entre os municípios e Cachoeira e Maragogipe, no estado da Bahia, foi 

criada a partir do decreto de 11 de agosto de 2000 a Reserva Extrativista Baía do Iguape, 

pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda segundo o mesmo decreto, esta 

tem por objetivo garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos 

naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista, cabendo ao 

IBAMA a função de supervisionar a área e promover as medidas necessárias à formalização 

do contrato de concessão real de uso gratuito com a comunidade tradicional ali instalada. 
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Esta RESEX apresenta uma localização intermediária, seguindo-se o curso do rio, a 

jusante da Barragem Pedra do Cavalo e a montante da Baía de Todos os Santos, no 

entorno do rio Paraguaçu. Neste sentido, por situar-se em uma região de estuário, tal 

localidade possibilita a prática de diversas atividades extrativistas por parte da população 

local. As condições estuarinas da Baía de Iguape, associadas ao seu bom estado de 

conservação e a sua extensa área de mangue (28 km2), favorecem a presença de uma 

extensa comunidade ribeirinha envolvida com a pesca artesanal (GENZ, LESSA e CIRANO, 

2008). 

Segundo informações da Secretaria de Gerenciamento da RESEX Baía do Iguape, 

vinculada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio/MMA), 

situada no município de Maragogipe, existe uma população de aproximadamente 15.000 

pessoas que se utilizam das atividades de pesca e mariscagem como fonte de renda e 

subsistência nesta unidade.  Porém, outros estudos, como os produzidos por Prost (2008), 

contabilizam a estimativa de cerca de 20.000 pescadores, incluindo marisqueira(o)s, 

distribuídos nas comunidades que atuam na Baía do Iguape na extração de recursos 

naturais, realizando atividades seculares que continuam se mantendo até os dias atuais. 

Frente a tal situação explicitada, salienta-se que talvez pelo fato desta reserva não possuir 

ainda um plano de manejo participativo, o qual a Secretaria gestora responsável pretende 

implantar a partir de 2011, essa contabilidade não se encontre consolidada, sendo estimada 

nos valores demonstrados anteriormente. 

Acerca da distribuição desse contingente humano na referida unidade, as principais 

localidades nas quais essas populações extrativistas residem são: à margem direita do 

curso do Rio Paraguaçu em direção à Baía de Todos os Santos, no município de 

Maragogipe; a sede desta cidade, e os distritos de Coqueiros, Guaí, Nagé, São Roque do 

Paraguaçu e o povoado de Salaminas. Já na margem à esquerda do referido curso, 

pertencendo ao município de Cachoeira, tem-se o distrito de Santiago do Iguape e os 

povoados de São Francisco do Paraguaçu e Tabuleiro da Vitória (Figura 01). 

Nesta perspectiva, levando-se em conta a importância dos corpos d’água às 

populações humanas e a urgência de políticas que garantam a conservação e revitalização 

desses componentes, o presente estudo se faz necessário por estar possibilitando uma 

caracterização espacial acerca da dinâmica da apropriação humana sobre determinados 

recursos hídricos reconhecidos como áreas de uso sustentável, com a finalidade de se 

verificar se as políticas implementadas condizem com as resoluções estabelecidas em seus 

decretos de implantação e se os benefícios pré-estabelecidos estão surtindo os efeitos 

esperados. 
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Figura 01 – Área da RESEX Baía do Iguape. 
Fonte: Seagri, 2009  
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3.6 Cenário atual do saneamento básico no Brasil  

 

A ocorrência de Saneamento básico nas residências de populações, nos dias 

atuais, consiste em um requisito que proporciona uma melhor qualidade de vida e, por 

conseguinte, menor impacto sobre o meio ambiente. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o Saneamento como “Controle 

de todos os fatores do meio físico que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o 

bem-estar humano, físico, mental ou social” (WHO, 1989). Outra definição de saneamento é 

proposta por Heller e Pádua (2006), que o entende como um conjunto de ações sobre o 

meio ambiente no qual vivem as populações, visando garantir a elas condições de 

salubridade, que protejam a sua saúde (seu bem-estar físico, mental ou social). 

De acordo com resultados apresentados pelo Relatório de Progresso do 

Saneamento e de água potável, produzidos pela OMS e Fundo das Nações Unidas para a 

Infância – UNICEF, com dados atualizados em 201010, 884 milhões de pessoas se utilizam 

de fontes hídricas impróprias para consumo, apesar de 87% da população mundial consumir 

água potável, o que corresponde a um aumento de 10% no período de 18 anos de pesquisa, 

entre os anos de 1990 a 2008. Ainda utilizando-se informações desse relatório, já no tocante 

à ocorrência de esgotamento sanitário, no que se refere ao mesmo intervalo de tempo, 1990 

a 2008, houve um incremento de sete pontos percentuais, contabilizando que 61% da 

população do planeta apresentavam instalações sanitárias em suas moradias, ao passo que 

2,6 bilhões de pessoas não as possuíam.  

Nesta perspectiva, a ausência de saneamento costuma acarretar sérias 

consequências para a saúde das populações – e principalmente crianças – carentes desse 

serviço. Conforme a OMS, a má qualidade da água para consumo humano é responsável 

por parcela significativa dos índices de mortalidade infantil. Do mesmo modo, para a mesma 

organização, em média, 65% dos atendimentos ambulatoriais de crianças até cinco anos de 

idade, são provenientes da ausência de saneamento.  

Nesse caso, em se tratando desse problema, a prevenção ainda é a principal 

medida que pode ser tomada. As vantagens econômicas de saneamento são convincentes, 

para cada dólar americano investido em saneamento básico, cerca de nove dólares, em 

média, retornam em forma de benefícios para a comunidade11 (WHO, 2008). 

No estado Brasileiro, a questão do saneamento básico é regulamentada pela lei nº 

11.445, sancionada em 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Nesse sentido, a 

                                                 
10

 Progress on Sanitation and Drinking-water: 2010 Update, WHO/UNICEF (2010). 
11

 WHO. Arquivo de fatos: 10 fatos sobre saneamento. Disponível em 
http://www.who.int/features/factfiles/sanitation/facts/en/index8.html 
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referida legislação estabelece tal conceito como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas.  

Referindo-se à mesma resolução, esta apresenta no seu capítulo I, como princípios 

fundamentais, dentre outros objetivos, a universalização do acesso ao saneamento básico, 

adequação deste propósito à saúde pública e à proteção do meio ambiente, promoção de 

melhoria da qualidade de vida para a população e integração das infraestruturas e serviços 

com a gestão eficiente dos recursos hídricos.  

Acerca deste assunto, a Pesquisa Nacional de Saneamento básico (PNSB) de 

2008, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada em 

agosto de 2010, trouxe relevantes informações acerca do quadro nacional no que diz 

respeito ao saneamento básico no país. 

Nesse contexto, em um desses tópicos se investiga a abrangência do serviço de 

abastecimento de água através de rede geral nos municípios brasileiros. Para tal 

caracterização, o IBGE (2008), classifica esse atributo como o conjunto de processos 

concernentes à retirada da água bruta da natureza, adequação de sua qualidade, transporte 

e fornecimento à população através de rede geral de distribuição.  

De acordo com o referido instituto de pesquisa, dos 5.564 municípios brasileiros 

existentes em 2008, 5.531 (99,4%) realizavam abastecimento de água por rede geral de 

distribuição em pelo menos um distrito ou parte dele. Sobre este resultado, faz-se 

importante salientar que, nesse quesito, se foi computado apenas o fato do município 

informar a existência de rede de abastecimento, não sendo levados em consideração a 

cobertura, eficiência, volume e qualidade da água distribuída, o que limita uma análise mais 

minuciosa desses dados oferecidos. 

No conjunto global de dados, os 5.531 municípios brasileiros com abastecimento de 

água por rede geral totalizavam, em 2008, mais de 40 milhões de ligações (78,6% das 

residências), um incremento de 30,8% em comparação ao último estudo realizado em 2000, 

onde se evidenciou mais de 30 milhões de ligações que abrangiam 63,9% das moradias 

(Figura 02). Quanto à existência de hidrômetros em residências com rede de distribuição, 

foram contabilizados em 2008, mais de 33 milhões de moradias (84,2%) com medidores de 

consumo, o que representou um crescimento de 35% na implantação destes nos últimos 

oito anos.  

Nas grandes regiões, os destaques ficam por conta da liderança encontrada no 

sudeste e onde também se observa o maior incremento do serviço no intervalo temporal 

estudado, a posição do nordeste abaixo da média nacional e o pífio acréscimo visualizado 

na região norte que é a mais rica em recursos hídricos fluviais. 
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Figura 02 - Domicílios abastecidos de água por rede geral, segundo as Grandes Regiões - 
2000/2008 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE (2008).  

 

Em relação às outras formas de obtenção de água para consumo, esse relatório do 

IBGE demonstrou que existiam 793 municípios no País onde, independentemente da 

existência de rede geral de abastecimento, ocorria a distribuição de água por outras formas. 

Adicionando-os aos 33 municípios onde não havia nenhuma rede geral de distribuição, 

pode-se verificar que a ocorrência de fornecimento de água por formas alternativas atingia 

826 (14,8%) municípios no País. 

O esgotamento sanitário também se constitui em um dos serviços essenciais à 

população e se insere dentro de um contexto mais amplo de saneamento básico, conforme 

estabelece a lei nº 11.445/2007. Conforme essa legislação o esgotamento sanitário é 

constituído pelas atividades de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 

ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.  

Para Santos (2007), muito embora a coleta de esgotos seja uma prática realizada 

há bastante tempo, documentada desde os tempos da Roma antiga, o seu tratamento se 

constitui em uma prática relativamente nova. Sobre isto, o autor destaca que os objetivos de 

tratamento aumentaram com os anos, da remoção de sólidos, flutuantes, orgânicos e 

patógenos até 1970, nutrientes como nitrogênio e fósforo até 1980, até compostos tóxicos, 

metais pesados e recalcitrantes12, a partir de 1980. 

Com a finalidade de se averiguar a situação sanitária no qual o país se encontra, 

faz-se necessário novamente a análise dos dados produzidos em 2008, pelo IBGE, a partir 

da Pesquisa Nacional de Saneamento básico (PNSB). Cabe-se ressaltar que essa pesquisa 

considerou como sistema apropriado para o serviço de esgotamento sanitário a rede 

coletora13. Desta forma, a opção fossa e/ou sumidouro14 foi ponderada como uma alternativa 

                                                 
12

 Substâncias de difícil biodegradação. 
13

 Conjunto de canalizações que têm a finalidade de coletar os despejos domésticos da comunidade a 
partir de ligações prediais ou de outros trechos de redes, encaminhando-os a interceptores, local de 
tratamento ou lançamento final. 
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inadequada, por não ter havido no estudo maiores detalhes sobre os tipos de fossas 

utilizadas nas residências. Outra relevante observação deve-se ao fato da pesquisa, 

conforme ressalta o relatório, apenas referir-se a existência do serviço no município, sem 

considerar a extensão da rede, qualidade, abrangência de domicílios atendidos, ou se há o 

tratamento do esgoto, após ser recolhido. 

Em dados globais, o estudo demonstra que houve um pequeno acréscimo em 

relação à ocorrência de municípios assistidos pela rede coletora de esgoto, saltando de 

52,2% em 2000 para 55,2% em 2008. Nos domicílios com acesso a rede de esgotamento 

sanitário, esse aumento no mesmo período foi de 33,5% para 44%, levando-se em 

consideração o aumento do número de domicílios particulares permanentes, em um valor 

acima de dez milhões (de 47,8 milhões em 2000 para 57,7 milhões em 2008) na escala 

temporal avaliada.  

Realizando-se então uma verificação da percentagem de existência de rede 

coletora de esgoto referente aos estados (Figura 03), pôde-se perceber que a Bahia 

apresenta-se com um valor logo abaixo da média nacional, ocupando a 8ª colocação com 

51,3% dos municípios com oferecimento desse serviço sanitário.  

 

 
Figura 03 - Percentual de municípios com rede coletora de esgoto, em ordem decrescente, 
segundo os estados - 2008 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE (2008). 
 

Embora a realidade evidenciada nesse panorama possa parecer preocupante, tal 

situação pode-se apresentar de forma ainda pior quando se investiga a ocorrência de 

tratamento de esgoto nessas redes coletoras. Tal agravante é destacado no próprio relatório 

do PNSB (2008), quando o mesmo salienta que para se obter condições sanitárias 

adequadas, é necessário que o esgoto também seja tratado, caso contrário, os recursos 

                                                                                                                                                         
14

 Segundo o relatório, as fossas podem ser: Fossa rudimentar, para disposição do esgoto sem 
separação da parte sólida. Fossa seca, por ausência de água adicionada ao esgoto. Fossa séptica, 
recebe o esgoto para separação e sedimentação do material sólido sem infiltração no solo. 
Sumidouro, dispositivo que promove a absorção da parte líquida do esgoto pelo solo. 
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hídricos ficarão poluídos e haverá proliferação de doenças, pela contaminação da água, 

causando prejuízos à saúde da população. 

Desta forma, nesse quesito, o quadro nacional encontra-se de maneira 

preocupante, uma vez que, segundo a pesquisa, apenas 28,5% dos municípios realizavam 

algum tipo de tratamento de esgoto na sede e pelo menos em um distrito de sua 

abrangência. Esta realidade reflete a grande carga sanitária que é diariamente despejada no 

ambiente. Maior atenção deve ser dada ao tratamento de esgotos, principalmente na 

seleção de alternativas de tratamento sob os pontos de vista econômico, técnico e 

ambiental, pois este último é negligenciado muitas vezes (SANTOS, 2007). 

Tratando-se dos estados, a disparidade vislumbrada na prevalência da rede de 

tratamento de esgoto se repete de maneira ainda mais crítica, conforme pode ser visto na 

Figura 04. Nesse tópico, a Bahia localiza-se na 12ª posição, com um percentual de 20,4% 

dos municípios que se utilizavam de algum recurso para descontaminação desses dejetos 

sanitários residenciais, cinco colocações abaixo da média nacional que corresponde a 

menos de 1/3 dos municípios com esse serviço. 

 

 
Figura 04 - Percentual de municípios com tratamento de esgoto, em ordem decrescente, 
segundo as Unidades da Federação – 2008 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE (2008).  

 

Em síntese, a partir da análise conjunta dos dados elencados anteriormente, no 

espaço temporal analisado (2000 – 2008), algumas reflexões podem ser feitas acerca da 

evolução das políticas de saneamento básico realizadas no país e também nas unidades da 

Federação podem ser concebidas. 

Como resultado da observação dos dados referentes à oferta do sistema de 

esgotamento sanitário nos municípios e residências, percebe-se que o maior incremento 

desses serviços ocorreu pelo acréscimo de domicílios assistidos nas cidades onde esse 

recurso já existia (Figura 05). Sobre tal observação, o relatório da PNSB de 2008 faz a 

seguinte reflexão: 
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Portanto, no período de 2000 a 2008, a expansão do 

serviço de esgotamento sanitário deu-se muito mais pela 

ampliação da rede coletora nos municípios já atendidos 

(expansão “vertical”), do que pela incorporação de novos 

municípios (“expansão horizontal”), movimento 

acompanhado pela melhora da qualidade da rede, com 

destaque para o aumento do volume de esgoto tratado. 

(PNSB – IBGE, 2008). 

 

 
Figura 05 – Evolução percentual das principais variáveis do esgotamento sanitário - Brasil - 
2000/2008 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE (2008).  

 

Outro cenário importante a ressaltar, respeitando o espaço temporal pesquisado, 

faz alusão às prevalências dessa rede nas grandes regiões e unidades da Federação. 

Nessas circunstâncias, a região sudeste mantém-se com os melhores índices sanitários, 

encabeçada em nível nacional pelo estado de São Paulo. 

Em posição oposta, os estados da região norte/nordeste continuam a apresentar os 

piores índices. Porém, quando é levada em consideração a existência de maior densidade 

demográfica nas unidades federativas do nordeste, em analogia aos encontrados nos 

estados do norte do país, esta região apresenta as localidades em situação ainda mais 

crítica.  

Uma questão interessante que trata da relação entre o abastecimento de água e 

esgotamento sanitário descortina um paradoxo que alicerça-se no fato da possibilidade dos 

benefícios advindos de um lado podem acarretar prejuízos se analisado por outra ótica, 

caso as devidas medidas de adequação não sejam realizadas. Tal assertiva é verificada, 

segundo Passeto (2006), quando observa que os problemas decorrentes da falta de 

tratamento do esgoto agravam-se quando existe fornecimento de água à população, uma 

vez que cada metro cúbico de água utilizada produz, pelo menos, outro de esgoto sanitário. 

Muito desses casos são percebidos no quadro nacional de saneamento quando se 

contrapõem os dados de acesso à rede de abastecimento de água (99,4%) em antagonismo 

com a existência de sistema de esgotamento sanitário (55,2%) nos municípios brasileiros. 
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Uma terceira avaliação que também se faz relevante, diz respeito ao correto 

manejo de águas pluviais, cujo serviço tem como objetivo o controle do escoamento das 

águas da chuva. O gerenciamento inadequado do sistema de drenagem pode resultar em 

impactos ambientais, sobretudo os que incidem diretamente sobre a população residente 

nas áreas urbanas (PNSB – IBGE, 2008). Neste sentido, as consequências podem ocorrer 

na forma de alagamentos, inundações, processos erosivos e assoreamentos. 

Com o propósito de promover o gerenciamento apropriado dessas águas pluviais, 

este estudo da PNSB divulgado em 2008, destaca que tal sistema de drenagem tem de 

contemplar, principalmente, a pavimentação de ruas, implantação de redes superficial e 

subterrânea de coleta de águas pluviais e destinação final de efluentes que serão 

despejados sobre o ambiente.  

Partindo-se então para a verificação dos dados relacionados à presença desse 

serviço, essa pesquisa do IBGE noticia que, como pré-requisito, os municípios têm de 

possuir ruas pavimentadas que possibilitem a realização do referido serviço. Sobre esse 

quesito, o estudo demonstra que no período de 2000 a 2008, o contingente de municípios 

brasileiros que informou possuir ruas pavimentadas saltou de 78,3% para 94,4% do total, 

representando um crescimento de 20,6%.  

Ao analisar exclusivamente, a existência do sistema de drenagem nesses locais 

contabilizados anteriormente, a mesma pesquisa diferencia esses métodos em superficiais e 

subterrâneos. A respeito desses, foi apresentado um crescimento da oferta do primeiro 

método (de 80,4% para 94,0%) em detrimento do segundo (de 85,3% para 76,5%), 

respectivamente. Acerca disto, o estudo aponta que, levando-se em conta o aumento no 

número de municípios de 2000 a 2008, o decréscimo na proporção daqueles com sistema 

de drenagem subterrânea pode ser um indicativo de que, nesse período, os investimentos 

estiveram centrados na ampliação dos sistemas superficiais e/ou a ocorrência de danos 

levou à desativação dos subterrâneos, no ano de 2000.  

Ao investigar a prevalência dos dois tipos de sistemas em municípios brasileiros 

(Figura 06), a porção das localidades com tal característica decresceu vertiginosamente 

para um percentual de 12,7%. Tratando-se das grandes regiões do país, verificou-se, 

paradoxalmente, que o centro-oeste apresentou a melhor colocação, seguido, 

respectivamente, pelo sudeste, sul, norte e nordeste. Posicionado-se em último lugar, este 

último, novamente, mostrou sua fragilidade em mais um requisito. 

Quanto à destinação das águas pluviais referentes aos 5.256 municípios brasileiros 

que declararam possuir o manejo destas, segundo o mesmo estudo, 74,4% informaram 

utilizar cursos d’água (rios) permanentes como corpos receptores; 16,9%, cursos d’água 

intermitentes; 2,9%, mar; 10,0%, lagoas; 20,7%, áreas livres públicas ou particulares e 5,3% 



42 

 

outros corpos receptores. Em tempo, tais dados ratificam a prevalência de utilização de rios 

permanentes como os principais corpos receptores em todas as regiões do país. 

 

 
Figura 06 – Percentual dos municípios que possuem dispositivos coletivos de detenção e 
amortecimento de vazão das águas pluviais urbanas, em ordem decrescente, segundo as 
Grandes Regiões - 2008 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE (2008).  

 

Completando o conjunto de infraestruturas que contemplam as políticas de 

saneamento básico estabelecidos por lei (11.445/2007) no Brasil, tem-se o manejo de 

resíduos sólidos que, constitucionalmente, são de competência do poder público local. Os 

serviços de manejo dos resíduos sólidos compreendem a coleta, a limpeza pública bem 

como a destinação final desses resíduos, e exercem um forte impacto no orçamento das 

administrações municipais, podendo atingir 20% dos gastos (PNSB – IBGE, 2008).  

Referindo-se aos dados da pesquisa acerca desta temática, 61,2% das prestadoras 

dos serviços de manejo dos resíduos sólidos eram entidades vinculadas à administração 

direta do poder público, seguidas em 34,5% por empresas privadas sob o regime de 

concessão pública ou terceirização e 4,3%, entidades organizadas sob a forma de 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios.  

Quanto à destinação final dos resíduos, os vazadouros a céu aberto (lixões) 

constituíram o destino final da maioria dos resíduos sólidos dos municípios brasileiros 

(50,8%), sendo os mesmos acompanhados respectivamente pelas existências de aterros 

sanitários (27,7%) e aterros controlados (22,5%). Apesar desse cenário, se comparados a 

informações de anos anteriores (1989 e 2000), o cuidado da disposição destes materiais 

têm aumentado ao longo dos anos (TABELA 02). 
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TABELA 02 – Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos no 
Brasil - 1989/2008 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE (2008).  

 

No tocante as entidades que realizam estes quatro serviços de infraestrutura que 

compõem o sistema de saneamento básico no país (Figura 07), o relatório do IBGE mostra 

que a prefeitura se constitui como principal executora nas atividades de esgotamento 

sanitário, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais, principalmente em relação a este 

último.  

Outras entidades, entendidas pela pesquisa como órgãos públicos ou privados, tais 

como: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, consórcios públicos, 

empresas privadas, fundações, associações, etc., tiveram sua maior parcela de participação 

na oferta de abastecimento de água, a segunda colocação na prestação do esgotamento 

sanitário e uma pequena porção no manejo de resíduos sólidos.  

Por fim, na realização do trabalho misto entre prefeituras e outras entidades, no 

manejo do lixo e abastecimento de água tais entidades obtiveram um desempenho 

secundário.  

 

 
Figura 07 - Proporção de municípios, por forma de execução do serviço, segundo os tipos 
de serviços de abastecimento - Brasil - 2008 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE (2008).  
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3.7 aspectos gerais das atividades de pesca e aquicultura enquanto fontes de 
renda e subsistência às populações humanas 
 

Uma das atividades mais antigas e relevantes como recurso alimentar para 

diversas comunidades, em todo o globo, que obtiveram contato com os ambientes 

aquáticos, ocorreu a partir da pesca.  

Para a definição dos conceitos de pesca e aquicultura utilizados no presente 

estudo, tomou-se como referência as definições da lei nº 11.958, de 26 de junho de 2009, 

que criou Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil – a qual será discutida posteriormente. 

Neste documento, o termo “pesca” é definido como toda operação, ação ou ato tendente a 

extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros, sendo estes últimos os 

animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca 

amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura. Já a aquicultura, refere-se 

à atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou 

parcialmente em meio aquático, implicando a propriedade do estoque sob cultivo (BRASIL, 

2009).  

Em nível global, o órgão internacional responsável por debater as questões 

relacionadas ao abastecimento de alimentos e agricultura, ligado a ONU, é o Departamento 

de Pesca e  Aquicultura da FAO, sediada na cidade de Roma, na Itália. Segundo 

informações disponíveis em sua página eletrônica oficial (www.fao.org), esta apresenta 

como objetivo fundamental a liderança dos esforços internacionais para erradicar a fome no 

planeta, bem como ajudar os países em desenvolvimento e em transição a modernizar e 

melhorar a silvicultura, a pesca e suas as práticas agrícolas. Em relação ao seu 

departamento de Pesca e Aquicultura, a missão da FAO é a de facilitar e garantir o 

desenvolvimento sustentável e operação de longo prazo da pesca e da aquicultura no 

mundo (FAO, 2011). Nesse sentido, a FAO atua como um fórum neutro, onde todas as 

nações se reúnem como iguais para negociar acordos e debater políticas. 

Ainda segundo este órgão (FAO), o peixe é uma excelente fonte de proteína animal 

e de outros nutrientes essenciais, contribuindo para a segurança alimentar em numerosas 

regiões. Além disso, mais de 75% da produção de peixe do mundo é destinada ao consumo 

humano, sendo o resto na sua maior parte processado para farinha e óleo de peixe (FAO 

2008). 

De acordo com o relatório El estado mundial de la pesca y la acuicultura, publicado 

pela FAO (2009), a produção global da pesca e da aquicultura forneceu cerca de 110 

milhões de toneladas de peixe para consumo humano em 2006. Não obstante as 

estimativas demonstradas, este mesmo órgão reconhece que ainda, em muitas regiões do 

planeta, por falta de planejamento, ausência de dados e organização, esse crescimento 
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ocorreu de forma lenta e/ou desordenada, muitas vezes em conflito com outros setores, não 

acarretando os benefícios esperados às populações envolvidas com esta prática. 

Diante de tal realidade, os esforços promovidos nesta área pela FAO se direcionam 

na promoção de medidas para ajudar os países com esta dificuldade no gerenciamento dos 

seus recursos pesqueiros a superar os desafios da falta de planejamento que 

enfrentam. Para serem aplicáveis e eficazes a fim de se alcançar as metas e objetivos 

desejados, os programas se baseiam em políticas de apoio, participação e compromisso 

com o envio de recursos (FAO, 2010). 

No presente contexto, o Brasil configura-se como um país com grande potencial de 

exploração dos seus recursos costeiros por conta de suas características geográficas.  De 

acordo com Nahum et al (2006), o litoral brasileiro apresenta uma variada gama de sistemas 

costeiros, que desempenham diversas funções e serviços ecológicos e sociais. 

Tratando-se do âmbito legal, os principais marcos regulatórios alusivos às questões 

da pesca e aquicultura, na última década, se deram em 2003, quando o Governo Federal 

editou a Medida Provisória nº 103 (hoje Lei nº 10.683), que instituía a Secretaria Especial da 

Aquicultura e Pesca (SEAP), e em 2009, com a transformação dessa secretaria no 

Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil, a partir da promulgação da lei nº 11.958, de 26 

de junho de 2009.  

Sobre tal assunto, Cardoso (2009) relata que a partir destas resoluções e 

reestruturação dos órgãos federais de gestão da pesca, estas atividades ficaram 

respaldadas por um aparato legal e se conectaram com as políticas voltadas para a questão 

ambiental. Ainda referindo-se ao mesmo autor, Cardoso (op. cit.), estas conexões 

relacionam-se, de modo mais geral, para as demais questões relativas aos processos de 

ocupação dos espaços marinhos, litorâneos e das águas continentais. 

Conforme informações disponíveis no site deste Ministério da Pesca e Aquicultura – 

MPA – (www.mpa.gov.br), o Brasil possui cerca de 8.500 km de linha de litoral e um número 

razoável de ilhas, totalizando uma área de aproximadamente 3,5 milhões de km² de Zona 

Econômica Exclusiva (ZEE), que se estende desde o Cabo Orange (5º N) até o Chuí (34º 

S).  

Já no que diz respeito à caracterização dos diversos tipos de atores e formas de 

exploração dos recursos pesqueiros em um contexto socioeconômico, Diegues (1983) 

descreve esta atividade em três modalidades e suas subdivisões classificadas e 

resumidamente descritas como: 

1. Formação pesqueira de auto-subsistência ou primitiva: Consumo imediato do grupo, 

observado somente em agrupamentos indígenas ou pequenos agrupamentos ribeirinhos. 

2. Produção pesqueira nos moldes da pequena produção mercantil 
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2.1 Pequena produção familiar de pescadores-lavradores: Não vivem diretamente da 

pesca, parte é consumida e outra vendida para a compra de mercadorias essenciais. 

Produção do valor de troca em maior ou menor intensidade. Geralmente os instrumentos 

são de propriedade familiar. 

2.2 Pequena produção dos pescadores artesanais: Acarreta maior produção de 

excedente, uma vez que é a principal fonte de renda. Exige conhecimentos mais específicos 

e maior avanço tecnológico. Distribuição da rentabilidade entre os pescadores ocorre em um 

padrão menos igualitário. O mercado é o objetivo da atividade. 

3. Produção Capitalista de pesca 

3.1 Armadores de pesca e embarcados: Os armadores geralmente são proprietários 

de mais de uma embarcação e não participam das atividades de pesca, pois o responsável 

é o mestre. Já os embarcados são tripulantes engajados nas diversas tarefas da pesca. 

3.2 Produção Empresarial Capitalista: Pesca apresenta grau mais elaborado de 

produção, com grande divisão de tarefas em mar e terra. Regime salarial mais generalizado, 

podendo haver porcentagem sobre a produção. Propriedade dos instrumentos na mão da 

empresa organizada verticalmente em captura, industrialização e comercialização. 

Utilizando-se ainda dados do relatório intitulado Diagnóstico da Pesca Extrativa no 

Brasil, disponível na página eletrônica citada anteriormente, a frota pesqueira marinha e 

estuarina que opera no litoral brasileiro, tanto na zona costeira quanto na pesca oceânica, 

está estimada em torno de 30.000 embarcações, 10% das quais, consideradas de médio e 

grande portes, e conhecidas como frota industrial. Em relação às outras 27.000 conduções, 

estas são utilizadas pela pesca dita artesanal, composta por embarcações de pequeno porte 

(jangadas, canoas, botes, etc.) que, pelas suas características, têm pouco raio de ação e, 

consequentemente, limitada autonomia de mar. 

Nesse sentido, tal relatório do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), salienta 

também que grande parte do pescado de boa qualidade que chega à mesa do brasileiro é 

fruto do trabalho dos pescadores profissionais artesanais, sendo responsáveis por 60% da 

pesca nacional. Neste quesito, este documento afirma ainda que a pesca artesanal é muito 

importante para a economia nacional, respondendo pela criação e manutenção de 

empregos nas comunidades do litoral e também naquelas localizadas à beira de rios e 

lagos. 

Por outro lado, não obstante toda a relevância assinalada no parágrafo acima, 

ainda hoje muitos indivíduos pertencentes a esta classe apresentam condições de vida e 

trabalho até então bastante insalubres. Acerca deste assunto, Silva (1988), avaliando esta 

temática sob o contexto histórico advindo desde a época do Brasil colônia, salienta que 
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Na verdade, a maior parte do pescado que nos chega à 
mesa provém das atividades dos pescadores artesanais, 
submetidos ou não a alguma companhia de pesca. 
Assim, conclui-se que o desenvolvimento capitalista a 
que hoje assistimos, no Brasil, não exclui o pescador 
artesanal: ao contrário, submeteu esta categoria sócio-
profissional a um tipo de exploração que traz em seu 
bojo, de um lado, a exploração brutal da força de 
trabalho e, por outro lado, a manutenção das técnicas 
artesanais e do modo autônomo da atividade pesqueira 
desenvolvida ao longo da história do Brasil pelos 
pescadores (SILVA, 1988). 

 

Outra questão que se configura como obstáculo para o entendimento e diagnóstico 

deste complexo tema ligado aos pescadores diz respeito às dificuldades na obtenção e 

fragilidade dos dados disponíveis, mesmo quando o prisma pretendido é o da pesquisa 

histórica. A dificuldade da coleta de fontes primárias e de propor formulações realmente 

adequada ao estudo em questão, levou-nos a perceber o quanto o pescador artesanal foi 

esquecido pelos historiadores (SILVA, 1988).  

Atualmente, tal dificuldade ainda mostra-se evidente, sendo esta ratificada por outro 

estudo realizado pela Política Territorial da Pesca e Aquicultura no Brasil, criada pelo já 

referido MPA e divulgado em forma de cartilha, em 2010, à qual constatou que os 

conhecimentos que tem-se sobre a situação atual dos ecossistemas costeiros e seus 

sistemas de produção pesqueira podem ser considerados ainda fragmentados, deficientes e 

desatualizados pela própria dinâmica evolutiva desses sistemas.  

Nesta situação, com a finalidade de se caracterizar as principais localidades de 

ocorrência das atividades extrativistas nos componentes hídricos no país, ainda em 2009, foi 

iniciado pelo já referido Ministério (MPA), a implantação da Política citada no parágrafo 

anterior, à qual, identificou 174 territórios de pesca e aquicultura no país (Figura 08). Destes, 

ainda de acordo com esta mesma cartilha, estão presentes 89,8% dos pescadores e 

pescadoras cadastrados no Registro Geral de Pescadores (RGP), 80% das áreas de alta 

incidência da prática de aquicultura continental15; 100% das áreas com potencial para 

atividades de maricultura16; 85% dos reservatórios com potencial para a aquicultura. Ao 

longo do seu extenso litoral, o Brasil apresenta uma grande diversidade de ambientes, o que 

está relacionado com as características das atividades pesqueiras e de aquicultura (NAHUM 

et al, 2006).  

 

                                                 
15

 Cultivo de organismos de água doce. 
16

 Aquicultura de organismos marinhos em seus habitats naturais  
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Figura 08 – Territórios da Pesca e Aquicultura no Brasil  
Fonte: Cartilha da Política Territorial da Pesca e Aquicultura no Brasil, Ministério da Pesca e 
Aquicultura (2010). Documento oficial não apresenta legenda das regiões destacadas.  
 

Outra relevante pesquisa que demonstra o cenário da temática analisada no 

presente estudo, e fornece um panorama geral destas práticas extrativistas relacionadas ao 

ambiente aquático, constitui-se no Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura (2010), 

publicado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Segundo o mesmo, a produção de 

pescado no Brasil atingiu 1.240.813 toneladas em 2009, demonstrando um aumento de 

7,3% em relação ao ano anterior. Também em 2009, a pesca marinha aumentou sua 

participação para 47% do total produzido, assim como a aquicultura continental, que passou 

a responder por 27% da produção nacional. Por outro lado, a pesca continental17 diminuiu 

sua participação para 19%, enquanto que a maricultura permaneceu com 7% da produção 

total de pescado do país. 

Em relação às grandes regiões, na comparação no biênio 2008/2009, o Nordeste 

contribui com 34% (415.723 t) da produção total nacional, o que representou um incremento 

de 10,9% em relação a 2008. Na Região Sul o aumento foi da ordem de 12,7%, atingindo 

308.647 t (25% do total). No Sudeste houve um pequeno aumento de 3% entre 2008 e 

2009, quando foram produzidas 178.638 t (14%). O Centro-Oeste apresentou um 

incremento de produção de 12,9%, atingindo 72.030 t em 2009. Por outro lado, a Região 

Norte mostrou um decréscimo de 1,7% na produção, passando a contribuir com 21% do 

total de pescados produzidos no país (265.775 t) (Figura 09). 

 

                                                 
17

 Captura de peixes, em rios, lagos, represas e outros componentes aquáticos dulcícolas. 
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Figura 09 – Produção nacional(t) de pescado em 2008 e 2009, por grandes regiões do país. 
Fonte: Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, Ministério da Pesca e Aquicultura (2010). 

 

Já no tocante aos estados, entre os anos 2008 e 2009, Santa Catarina manteve-se 

como principal produtor (199.406 t), seguido pelo Pará que, mesmo com uma queda de 

8,8% na produção, atingiu 138.050 t. Na Bahia, a produção apresentou um aumento de 

17,2%, atingindo 121.255 t, o que configurou o estado com a terceira colocação em nível 

nacional e primeira quando analisada os percentuais referentes à região nordeste ao qual 

pertence. Por último, o Distrito Federal continuou sendo o menor produtor de pescado do 

país no ano no período pesquisado (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – Produção (t) nacional de pescado nos anos em 2008 e 2009, discriminada por 
estado. 
Fonte: Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, Ministério da Pesca e Aquicultura (2010). 
 

Restringindo-se às observações para o estado da Bahia, esta possui um órgão 

responsável pelo gerenciamento das suas atividades de pesca e aquicultura, sendo 

denominada de Bahia Pesca. Na sua página eletrônica oficial (www.bahiapesca.ba.gov.br) 

esta informa que sua criação ocorreu em 1982, e que tal empresa encontra-se vinculada à 

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia – SEAGRI. Em alusão aos 

seus objetivos, a Bahia Pesca tem como finalidade fomentar a aquicultura e a pesca, 
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mediante a implantação de projetos sustentáveis e observando a natureza econômica, 

social, ambiental e cultural, contribuindo para o desenvolvimento do estado. 

Segundo dados divulgados pelo site oficial da Bahia Pesca em 2008, referentes ao 

Censo da Pesca na Baía de Todos os Santos, 65,56% dos pescadores só cursaram o 

ensino fundamental, 67% possuem Registro Geral da Pesca (RGP) e 69,8% dos 

entrevistados são filiados a alguma organização. Cerca de 41% das residências são 

chefiadas por mulheres e este índice é mais alto quando a mariscagem é uma das 

atividades presentes. Além disso, o rendimento médio mensal do pescador e da marisqueira 

é de R$ 191,70 e o rendimento médio familiar não chega a um salário mínimo, ficando no 

teto de R$ 310,36. Em relação às moradias, 96,05% moram em casas e 59,7% dos 

indivíduos pesquisados possuem água encanada em pelo menos um cômodo, como, por 

exemplo, uma torneira na área externa de suas habitações. 

Não obstante o cenário apresentado e as iniciativas implantadas pelas diversas 

esferas do poder público nacional, principalmente na última década, as informações das 

reais condições das atividades de pesca e aquicultura no país ainda são incipientes, 

conforme observa o próprio estudo realizado pela Política Territorial da Pesca e Aquicultura 

no Brasil, 

A concentração desigual de recursos humanos e materiais, a evasão de 
capacidades e a descontinuidade dos programas de pesquisa e 
levantamentos estatísticos podem ser consideradas como os principais 
fatores que restringem o avanço do conhecimento sobre a realidade da 
pesca no Brasil. A eles, vem-se somar a falta de mecanismos eficazes de 
interação da comunidade científica com os tomadores de decisão, o que 
gera distorções e, paradoxalmente, desperdício de recursos humanos e 
financeiros. Cartilha da Política Territorial da Pesca e Aquicultura no Brasil, 
Ministério da Pesca e Aquicultura (2010). 

 

A partir do exposto, tais observações ratificam as considerações divulgadas pela 

FAO, as quais foram explicitadas no início do presente tópico, demonstrando que as 

dificuldades na obtenção de dados que propiciem um diagnóstico plausível e abrangente 

das realidades da pesca e aquicultura não se constituem em um problema apenas no Brasil. 

Desta forma, conforme recomenda a cartilha citada no parágrafo anterior, faz-se 

imprescindível uma interação maior entre os gestores públicos e a comunidade científica 

envolvida nesta temática. 

 

3.8 Quadro administrativo das Políticas Nacional e Estadual dos Recursos 

Hídricos no Brasil 

 

No Brasil, a normatização das leis direcionadas à gestão dos recursos hídricos no 

âmbito nacional que se encontra atualmente começou a ser gerida, de fato, a partir dos anos 
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de 1990, apesar do país já ter sido dotado por uma vasta legislação sobre a questão da 

água, desenvolvida desde a época do período imperial. Segundo Henkes (2003), embora 

somente na última década os recursos hídricos tenham despertado maior atenção na esfera 

governamental, o Brasil possui, há décadas, normas legais e órgãos de gestão e tutela que 

vem desde a Constituição do Império, em 1824. 

Como marco primeiro deste recorte temporal iniciado nos anos de 1990, tem-se a 

criação do então Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em 1995, inicialmente 

regulamentada pelo decreto no 1.205, de 1º de agosto de 1994, estabelecendo a Estrutura 

Regimental do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, dentre outras 

providências.  

Atualmente, por conta de uma série de revogações, tal Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) encontra-se regido pelo decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, designando-se à 

aprovação da Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e 

das Funções Gratificadas do Ministério do Meio Ambiente. 

Dentre as suas deliberações alusivas aos recursos hídricos, desde a primeira 

versão (1994), esse Ministério instituiu para este setor a Secretaria de Recursos Hídricos 

(SRH), que no decreto mais recente (2007) é denominada como Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano. Não obstante as atualizações da legislação do MMA ao longo 

do tempo, tal secretaria manteve suas competências primordiais de propor a formulação da 

Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH/199718), implementada em 1997, bem como 

acompanhar e monitorar o seu funcionamento. 

Nesse contexto, como consequência à época da implantação da Secretaria de 

Recursos Hídricos (1994), foi elaborada pela lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH/1997), apresentando como objetivo primordial, 

segundo seu decreto, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; que encontra-se 

vigente até os dias atuais (PNRH, 1997).  

Dessa forma, já em seu artigo primeiro, esta política estabelece os princípios legais 

reservados aos componentes aquáticos, seus usos prioritários, os setores de gerência e a 

subdivisão de regiões no território nacional, a partir dos seguintes fundamentos: 

  

                                                 
18

 Com a finalidade de se evitar equívocos em relação às siglas referentes à Política Nacional de 

Recursos Hídricos, de 1997, e o Plano Nacional de Recursos Hídricos, de 2006, os mesmos sempre 

virão acompanhados de seus respectivos anos de criação, (PNRH/1997) e (PNRH/2006). 
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I - a água é um bem de domínio público;  
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos 
é o consumo humano e a dessedentação de animais;  
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas;  
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;   
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 
com a participação do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades. (PNRH, 1997). 

 

A partir da análise desses princípios, pode-se destacar alguns destes tópicos (V e 

VI) que, por suas iniciativas, suscitaram novos paradigmas para os processos de 

gerenciamento dos recursos hídricos até então não vislumbrados. 

Um destes, que corresponde ao penúltimo fundamento (V), acarretou a 

especificação da bacia hidrográfica como unidade ambiental para a implantação da 

PNRH/1997, embora a delimitação territorial destas bacias no território nacional só tenha 

sido realizada anos mais tarde, pela implementação do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos, em 2006 (PNRH/2006), o qual será discutido posteriormente. 

O outro ponto em questão trata do planejamento dos recursos hídricos que, de 

acordo com este último tópico (VI), deve possuir um gerenciamento descentralizado, no qual 

as populações locais envolvidas e o poder público devem participar conjuntamente.  

Norteados nesta problemática, a lei (9.433/97) que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH/1997), também promoveu a criação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), em seu artigo 32, deliberando seus 

objetivos19 e estabelecendo como seus órgãos integrantes o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), a Agência Nacional de Águas (ANA), os Conselhos de Recursos 

Hídricos dos Estados e do Distrito Federal (CERH), os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), 

os órgãos das diferentes esferas dos poderes públicos ligados a gestão destes 

componentes e as Agências de Água (Figura 11). Vale ressaltar neste quesito que tais 

instituições citadas anteriormente foram incluídas após veto do artigo original (art. 33, da lei 

9.433/97) e substituição do mesmo pela Redação dada pela lei 9.984, de 2000, que dispõe 

sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA. 

 

                                                 
19

I - Coordenar a gestão integrada das águas; II - arbitrar administrativamente os conflitos 
relacionados com os recursos hídricos; III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; IV - 
planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos; V - 
promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
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Figura 11 – Fluxograma da política administrativa de funcionamento do SINGREH. 
Fonte: http://www.mma.gov.br/sitio/index.php 
 

Neste sentido, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), compete às 

funções de promover a articulação do planejamento destes recursos com os demais setores 

integrantes, acompanhar a execução e aprovar a PNRH/1997, além de determinar as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas. De acordo com informações 

publicadas na Síntese Executiva do PNRH de 2006, este Conselho deveria ser composto 

por ministérios e secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou 

no uso das águas, bem como, por representantes dos conselhos estaduais de recursos 

hídricos, dos usuários e da sociedade civil. 

Como mais um relevante órgão que integra o SINGREH tem-se a Agência Nacional 

de Águas – ANA, criada pela lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. Esta representa, segundo 

sua legislação, uma autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e 

financeira, vinculada ao MMA, com a finalidade de implementar, em sua esfera de 

atribuições, o PNRH/1997. No tocante as funções da ANA, o documento da Síntese 

Executiva do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH/2006), estabelece que  

 

A ANA, criada pela Lei nº 9.984/2000, tem por finalidade 

precípua implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, em articulação com os órgãos públicos e 

privados integrantes do SINGREH, destacando-se, entre 

suas diversas atribuições, expressas na mesma lei, a 

supervisão, o controle e a avaliação das ações e das 

atividades decorrentes do cumprimento da legislação 

federal sobre as águas, bem como a outorga e a 

fiscalização dos usos de recursos hídricos de domínio da 

União, implementando, em articulação com os comitês 

de bacia hidrográfica, a cobrança pelo uso desses 

recursos. (PNRH, 2006). 
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Também previsto no artigo 37 da lei 9.443/1997, que criou a PNRH/1997, tem-se os 

Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH). Para o PNRH (2006), estes Conselhos constituem-

se em órgãos colegiados locais com funções de debater, articular e arbitrar sobre as 

questões relacionadas a recursos hídricos, bem como aprovar o Plano de Recursos Hídricos 

da bacia, monitorando o seu cumprimento. Desta forma, conforme regulação da mesma lei 

(9.443/1997) citada anteriormente, os CBH devem ser compostos por representantes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios situados – no todo ou em parte – 

em sua área de atuação, além dos usuários e entidades civis com atuação comprovada na 

bacia. 

Exercendo a função de secretaria executiva dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 

configura-se a Agência de águas, cuja criação deve ser autorizada pelo Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais CBH, conforme a lei 9.443/1997 

da PNRH/1997. Para tal, em 9 de junho de 2004, foi promulgada a lei 10.881, que dispõe 

sobre os contratos de gestão entre a ANA e entidades delegatórias das funções de 

Agências de Águas, as quais devem consistir de institutos sem fins lucrativos, para exercer 

funções de sua competência junto aos Comitês de Bacia. As agências são entidades 

dotadas de personalidade jurídica, criadas para dar suporte administrativo, técnico e 

financeiro aos Comitês de bacia, na prévia existência do comitê e sua viabilidade financeira 

(PNRH, 2006).  

Integrando o arcabouço institucional de gestão descentralizada e participativa do 

SINGREH, participam ainda os Conselhos estaduais de recursos hídricos (CERH), que 

possuem sua correspondente assessoria colegiada deliberativa e normativa em matéria de 

política e gestão das águas de seu domínio, bem como distintos entes das esferas do poder 

público envolvidos de alguma forma com a gestão dos recursos hídricos.  

Completando o conjunto de órgãos que contemplam o SINGREH e exercendo as 

atribuições de Secretaria Executiva do CNRH, entre outras pertinências, encontra-se 

configurada a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH). Esta, por sua vez, de acordo com a 

lei 9.443/1997 do PNRH/1997, após retificação da redação dada pela lei 9.984/2000 que 

dispõe sobre a criação da ANA, entre outras providências, apresenta como suas atribuições, 

a prestação de apoio administrativo, técnico e financeiro ao CNRH, instruir os expedientes 

do CERH e dos CBH, elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta 

orçamentária anual e submetê-los à aprovação do CNRH. A Secretaria Executiva do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (SRH) será exercida pelo órgão integrante da 

estrutura do MMA, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão 

dos recursos hídricos (PNRH, 1997). Desta maneira, faz-se importante destacar o texto do 

documento publicado pela síntese executiva do PNRH/2006, o qual explica, de maneira 

sintética, as atribuições dos principais dos entes que compõem o SINGREH 
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Compete à SRH/MMA coordenar a elaboração do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos e acompanhar sua 
implementação, enquanto a ANA tem a atribuição de 
participar da sua elaboração e supervisionar sua 
implementação. Já o acompanhamento da execução e a 
responsabilidade pela aprovação são atribuídos ao 
CNRH. Quanto aos planos estaduais, cabe às 
respectivas leis de recursos hídricos a definição dos 
entes responsáveis por sua execução e implementação. 
Os planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas 
serão elaborados pelas agências de água e aprovados 
pelos respectivos comitês. (PNRH, 2006) 

 

Neste cenário, com o objetivo de organizar territorialmente as unidades de 

gerenciamento de recursos hídricos, foi elaborada, a partir da Resolução nº 32, de 15 de 

outubro de 2003, pelo Conselho Nacional De Recursos Hídricos – CNRH, a Divisão 

Hidrográfica Nacional em regiões hidrográficas, com a finalidade de orientar, fundamentar e 

implementar o PNRH/2006, conforme pode ser visualizado na Figura 12. Considera-se como 

região hidrográfica o espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de 

bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e 

econômicas homogêneas ou similares (CNRH, 2003). 

 

 
Figura 12 – Base Físico-territorial do PNRH/2006, Resolução nº 32/2003 do CNRH. 
Fonte: PNRH/2006 – Síntese Executiva 

 

No âmbito estadual, referente à Bahia, a entidade atualmente responsável pelo 

gerenciamento dos Recursos Hídricos é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
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(Inema), criado através da lei nº 12.212, de 4 de maio de 2011, a partir da junção do Instituto 

do Meio Ambiente (Ima), e o Instituto de Gestão das Águas e Clima (Ingá). De acordo com o 

seu site oficial (www.inema.ba.gov.br), o Inema tem por finalidade executar as ações e 

programas relacionados à Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade, a Política Estadual de Recursos Hídricos e a Política Estadual sobre 

Mudança do Clima. 

Em relação à regionalização dos territórios baianos para implementação das 

políticas de recursos hídricos, o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), lançado em 

2005 e aprovado pela Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), 

definiu a gestão dos componentes aquáticos estaduais em dezessete unidades, 

denominadas de Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGAs). Entretanto, em 

2009, com a resolução nº 43 do CONERH, a divisão hidrográfica foi reformulada e, dois 

anos após, a partir da Resolução nº 80, de 25 de agosto de 2011, instituiu-se uma nova 

divisão hidrográfica estadual atualmente utilizada, conforme pode-se observar na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13 – Regiões de Planejamento e Gestão das Águas do estado da Bahia (2011). 
Modificado de: http:// www.inema.ba.gov.br 

 



57 

 

Dentre as RPGAs presentes no estado da Bahia, a que representa a área de 

pesquisa do presente estudo, situa-se na RPGA X – Rio Paraguaçu, à qual, de acordo com 

informações da página eletrônica oficial do Inema (2011) - www.inema.ba.gov.br, é 

constituída pelas bacias hidrográficas do rio Paraguaçu e de pequenos rios que deságuam 

na baía do Iguape, até o município de Salinas da Margarida, apresentando uma área de 

54.877 km2 e abrangendo 86 municípios (Figura 14). Ainda segundo informações 

disponíveis do mesmo site citado anteriormente, referente à seção dos Comitês de bacias 

hidrográficas (CBH), na RPGA – X Rio Paraguaçu existe o CBH Paraguaçu, criado pelo 

decreto nº 9.938 de 22 de março de 2006, aprovado pela resolução nº 10 de 14 de fevereiro 

de 2006 do Conselho Estadual De Recursos Hídricos – CONERH. Conforme o seu 

regimento interno, o CBH Rio Paraguaçu é órgão colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos nos termos previstos 

pela Lei da PERH e demais normas dela decorrentes. 



58 

 

 
Figura 14 – Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) X – Rio Paraguaçu, com destaque para a área de pesquisa deste estudo. 
Fonte: http://www.inema.ba.gov.br 
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3.9 A legislação de regulação da qualidade hídrica no Brasil e a relevância das 

análises físico-químicas e biológicas em estudos de avaliação destes padrões. 

 

Devido às diversas finalidades as quais o homem pode destinar os componentes 

aquáticos é que este bem, também por conta da sua relevância ambiental e necessidade de 

uma gestão responsável na sua utilização, possui uma legislação específica implementada 

pelos órgãos responsáveis, que, no caso do Brasil, corresponde como instância superior ao 

Ministério de Meio Ambiente. Entre as competências desta entidade, segundo informações do 

seu site oficial, www.mma.gov.br, está o gerenciamento da Política Nacional do Meio Ambiente, 

criada pela Lei nº 6.938/81 e regulamentada pelo Decreto 99.274/90, à qual tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida.  

Ainda alusivo documento citado, instituiu-se também o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), como entidade estruturante das entidades que compõem este sistema. 

Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção 

e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o SISNAMA (BRASIL, 1990). 

Configurando-se então como instituição consultiva e deliberativa do conjunto de 

membros que compõem o SISNAMA, tem-se o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, o qual é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e sua Secretaria Executiva é 

exercida pelo Secretário-Executivo do MMA. O Conselho é um colegiado representativo de 

cinco setores, a saber: órgãos federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade 

civil (MMA/CONAMA, 2008). 

Dentre as competências do CONAMA, aquela que apresenta-se diretamente 

relacionada ao contexto investigado por este estudo e, por conseguinte, receberá mais enfoque 

neste tópico, consiste na resolução nº 357, de 17 de março de 2005, à qual dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.  

Neste documento, são explicitadas as categorias das classes de águas (doces, 

salobras e salinas), os padrões físico-químicos orgânicos e inorgânicos que caracterizam cada 

uma destas classes, as destinações específicas estabelecidas para cada categoria 

(abastecimento, irrigação, dessedentação de animais, pesca, aquicultura, recreação, 

navegação, harmonia paisagística, etc.), bem como normas para emissão de efluentes 

lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água.  

Diante do contexto apresentado, a utilização de análises laboratoriais em 

investigações realizadas em ecossistemas, faz-se de fundamental relevância, uma vez que 

estas podem oferecer elementos que sirvam para se estimar o nível dos impactos naturais e/ou 

antrópicos que ocorrem no ambiente, bem como oferecer subsídios para se avaliar possíveis 
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consequências decorrentes da utilização de tais componentes hídricos investigados. O controle 

da qualidade das águas envolve necessariamente a análise qualitativa e quantitativa de 

diversos constituintes, através da determinação de diversos parâmetros que permitam avaliar a 

sua natureza ou condições (PIVELI e KATO, 2006). 

Nesse sentido, configurando-se como estudos de fundamental importância na 

verificação da qualidade de águas, têm-se a utilização das avaliações físico-químicas e 

biológicas, caracterizadas como uma série de procedimentos previamente determinados por 

metodologia específica, a partir da utilização de aparelhos e ocorrência de verificações – in situ 

e laboratórios – selecionadas de acordo com o objetivo da pesquisa ou do uso, em avaliação 

com a legislação pertinente. Assim, a partir da utilização destes processos, pode-se verificar 

uma série de grandezas que podem auxiliar no entendimento dos diversos fatores que 

interagem em uma determinada realidade e na proposição de alternativas que possibilitem uma 

gestão mais eficiente destes recursos. 

Dentre os procedimentos in situ e laboratoriais que podem ser realizados em 

pesquisas que envolvam as referidas análises, merecem destaque e serão abordados no 

presente trabalho a determinação dos valores referentes aos Sólidos totais, Fosfatos totais, 

Nitratos, Temperatura, Potencial Hidrogeniônico (pH), Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Coliformes totais e Fecais e Metais pesados (Zn, Cd, Cu, Pb, 

Mn), os quais apresentam-se caracterizados na tabela abaixo:  

 

Tabela 03 – Discriminação das principais variáveis Físicas/Químicas/Biológicas de qualidade 
de águas abordadas neste estudo 

PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

Coliformes 

Termotoleran–

tes 

Definidos como microrganismos do 

grupo coliforme capazes de 

fermentar a lactose a 44-45°C, 

representados principalmente pela 

Escherichia coli e bactérias dos 

gêneros Klebsiella, Enterobacter e 

Citrobacter.  

Dentre estes, só a E. coli é de 

origem exclusivamente fecal. 

Os demais não são tão bons 

indicadores de contaminação fecal, 

mas o uso é aceitável para 

avaliação da qualidade da água. 

Os coliformes E. coli são indicadores 

de poluição por esgotos domésticos.  

Está sempre presente, em 

densidades elevadas nas fezes de 

humanos, mamíferos e pássaros. Os 

demais gêneros podem ocorrer em 

águas com altos teores de matéria 

orgânica, como por exemplo, 

efluentes industriais, ou em material 

vegetal e solo em processo de 

decomposição.  
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Condutividade 

(Corrente 

elétrica) 

É a expressão numérica da 

capacidade de uma água conduzir 

a corrente elétrica.  

Depende das concentrações 

iônicas e da temperatura e indica a 

quantidade de sais existentes na 

coluna d’água. 

 

Representa uma medida indireta da 

concentração de poluentes. 

A condutividade também fornece 

uma boa indicação das modificações 

na composição de uma água, 

especialmente na sua concentração 

mineral. 

A condutividade da água aumenta à 

medida que mais sólidos dissolvidos 

são adicionados.  

Altos valores podem indicar 

características corrosivas da água. 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio 

(DBO) 

É a quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a matéria 

orgânica por decomposição 

microbiana aeróbia para uma forma 

inorgânica estável.  

Considerada como a quantidade de 

oxigênio consumido durante um 

determinado período de tempo, 

numa temperatura de incubação 

específica (geralmente 5 dias a 

20°C). 

Valores altos de DBO são 

geralmente causados pelo 

lançamento de cargas orgânicas, 

principalmente esgotos domésticos.  

Elevados teores causam uma 

diminuição de OD na água, podendo 

provocar mortandades de peixes e 

outros organismos aquáticos. 

Fosfatos totais 

O fósforo constitui-se em um dos 

principais nutrientes para os 

processos biológicos 

(macronutriente). O fosfato 

corresponde a uma das formas que 

o fósforo pode se apresentar nas 

águas. 

Funciona normalmente como 

nutriente limitante do crescimento 

de algas. 

Excesso conduz a processos de 

eutrofização. 

Entre as fontes destacam-se os 

esgotos domésticos, a drenagem 

pluvial de áreas agrícolas e urbanas. 

Entre os efluentes industriais, 

ressaltam-se os de fertilizantes, 

alimentícias, frigoríficos, laticínios e 

abatedouros. 
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Metais 

pesados (Zn, 

Cd, Cu, Pb, 

Mn) 

São elementos químicos de 

número atômico superior a 22.  

Não degradáveis, podem acumular-

se nos componentes do ambiente 

onde manifestam sua toxidade. 

À saúde pública: metais pesados 

são aqueles que apresentam 

efeitos adversos à saúde humana. 

Atingem o homem através da água, 

do ar e do sedimento, tendendo a 

se acumular na biota aquática.  

Alguns são acumulados ao longo 

da cadeia alimentar. 

Surgem nas águas naturais devido 

aos lançamentos de efluentes de 

indústrias extrativistas de metais, 

tintas, pigmentos e, especialmente, 

as galvanoplastias. 

Podem ainda estar presentes em 

efluentes de indústrias químicas, 

como as de couros, peles e produtos 

similares, indústrias do ferro e do 

aço, lavanderias e indústria de 

petróleo. 

Nitratos 

São uma das formas oxidadas que 

o nitrogênio pode ser encontrado 

nas águas. 

Tóxicos, causam uma doença 

chamada metahemoglobinemia 

infantil, que é letal para crianças. 

Níveis elevados associados ao 

aumento no risco de aparecimentos 

de Cânceres. 

Considerado como padrão de 

potabilidade, sendo 10 mg/L o  

valor máximo permitido pela 

Portaria 518/04 do Ministério da 

Saúde. 

Nas áreas agrícolas, o escoamento 

das águas pluviais pelos solos 

fertilizados também contribui para a 

presença de diversas formas de 

nitrogênio  

Aumento do nível em água potável 

pelo escoamento de terras próximas 

a cultivo intensivo da terra. 

A predominância em águas de rios 

poluídos denota que os focos de 

poluição (descargas de esgotos) se 

encontram distantes.  

Nas áreas urbanas, a drenagem das 

águas pluviais, associada às 

deficiências do sistema de limpeza 

pública, constitui fonte difusa de 

difícil caracterização. 
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Oxigênio 

Dissolvido 

(OD) 

Vital para a preservação da vida 

aquática, já que vários organismos 

precisam de oxigênio para respirar.  

O oxigênio proveniente da 

atmosfera dissolve-se nas águas 

naturais, devido à diferença de 

pressão parcial. 

A taxa de reintrodução de oxigênio 

dissolvido em águas naturais 

através da superfície depende das 

características hidráulicas e é 

proporcional à velocidade – 

Percentagem de reaeração 

superficial em uma queda d’água é 

maior do que a de um rio, que por 

sua vez, apresenta taxa superior à 

de uma represa. 

Águas poluídas por esgotos 

apresentam baixa concentração, 

pois é consumido no processo de 

decomposição da matéria orgânica.  

Águas limpas apresentam 

concentrações mais elevadas, 

superiores a 5mg/L. 

Paradoxalmente, ambientes 

aquáticos eutrofizados (ricos em 

nutrientes) podem apresentar 

supersaturação de oxigênio pelo 

excessivo crescimento das algas, 

durante o dia, devido a fotossíntese. 

Por outro lado, quando a atividade 

fotossintética cessa, durante a noite, 

a respiração dos organismos faz 

com que as concentrações de 

oxigênio diminuam bastante, 

podendo causar mortandades de 

peixes. 

Potencial 

Hidrogeniônic

o (pH) 

Grande influência sobre a fisiologia 

de diversas espécies.  

Efeito indireto que pode contribuir 

para a precipitação de elementos 

químicos tóxicos (como metais 

pesados) e exercer efeitos sobre as 

solubilidades de nutrientes.  

Critérios de proteção à vida 

aquática (ex. Res. CONAMA 

357/2005) fixam o pH entre 6 e 9. 

Fatores naturais e/ou de ação 

antrópica como lançamentos de 

efluentes, atividade agropecuária, 

etc. 

Sólidos totais 

É a matéria que permanece após a 

evaporação, secagem ou 

calcinação da amostra de água 

durante um determinado tempo e 

temperatura. 

Poluição das águas naturais, 

principalmente nos estudos de 

caracterização de esgotos sanitários 

e de efluentes industriais. Constitui-

se em uma informação preliminar 

importante. 
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Temperatura 

Desempenha um papel crucial no 

meio aquático, condicionando as 

influências de uma série de 

variáveis físico-químicas. 

Organismos aquáticos possuem 

limites de tolerância térmica 

superior e inferior. 

A elevação da temperatura em um 

corpo d’água geralmente é 

provocada por despejos industriais e 

usinas termoelétricas. 

Turbidez 

Corresponde ao grau de atenuação 

de intensidade que um feixe de luz 

sofre ao atravessar uma amostra 

de água devido à presença de 

sólidos em suspensão, tais como 

partículas inorgânicas e detritos 

orgânicos. 

Alta turbidez reduz a fotossíntese 

de vegetação enraizada submersa 

e algas e pode influenciar as 

comunidades biológicas aquáticas. 

A erosão das margens dos rios em 

estações chuvosas, que é 

intensificada pelo mau uso do solo, é 

um exemplo de fenômeno que 

resulta em aumento da turbidez das 

águas. 

Os esgotos domésticos e diversos 

efluentes industriais também 

provocam elevações na turbidez das 

águas. 

Fontes: Agência Nacional de Águas – ANA (2009); Baird (2002); Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo – CETESB (2011); Piveli e Kato (2006). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de pesquisa 
 

De acordo com Gil (2011), para que um conhecimento possa ser considerado 

científico, torna-se necessário identificar as concepções mentais e técnicas que possibilitam 

sua verificação, ou seja, determinar o método ao qual se chegou a esse conhecimento. Desta 

forma, o presente trabalho consiste de uma pesquisa quali-quantitativa, pois aborda tanto a 

mensuração dos fenômenos da realidade, quanto às particularidades e interpretações 

individuais que se apresentem no contexto analisado. Nesta perspectiva, Minayo 

(2004) considera que os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem, sendo que uma 

pesquisa pode ter como objetivo explicar um fenômeno (descrevê-lo e interpretá-lo) e 

simultaneamente explicá-lo a partir de seus determinantes, buscando um melhor entendimento 

do mesmo.  

Ainda segundo Minayo (2004), as relações entre abordagens qualitativas e 

quantitativas demonstram que as duas metodologias não são incompatíveis e podem ser 

integradas num mesmo projeto.   

Nesse sentido, o organograma mostrando a síntese das principais etapas que serão 

empregadas no presente estudo encontra-se na Figura 15. 
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Figura 15 – Fluxograma com os principais passos realizados neste trabalho 
Elaborado pelo autor da pesquisa. 
 

4.2 Descrição da área de estudo 

 

a) Aspectos gerais: 

Segundo informações disponíveis na página eletrônica do IBAMA com dados 

referentes ao ano de 2004, a Reserva Extrativista Marinha da Baía do Iguape, localizada nos 

Municípios de Maragogipe e Cachoeira, no Estado da Bahia, apresenta uma área de 
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8.117,53ha (oito mil, cento e dezessete hectares e cinquenta e três centiares), sendo 

2.831,24ha em terrenos de manguezais, e 5.286,29ha de águas internas brasileiras, tendo por 

base a Folha SD-24-X-A-IV, publicada pelo Departamento de Cartografia do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. 

Ainda segundo a mesma fonte, a área da reserva possui um clima tropical superúmido 

com pluviosidade média variando de 1800 mm até 2300 mm. As temperaturas médias ficam 

acima de 24°C. No tocante à geologia, a área faz parte do conjunto de rochas sedimentares da 

bacia geológica do Recôncavo. Nas áreas sujeitas à maré formam-se as planícies 

fluviomarinhas, que são áreas baixas e planas. Nessas áreas predominam os solos 

indiscriminados de mangue. Em direção ao continente, após as praias arenosas, aparecem 

dunas. Os solos presentes na área são o podzólico vermelho-amarelo, brunizen avermelhado, 

halomórficos indiscriminados de mangue, latossolos vermelho-amarelos álicos, e areias 

quartzosas. 

Já em relação à composição biótica, a RESEX em questão é constituída por uma 

vegetação natural densa, com árvores de até 40 metros. Na área de influência das marés 

temos uma vegetação tipo mangue, onde predomina Laguncularia racemosa, mas também 

encontramos Avicennia e Rhizophora e há alguns relatos de Conocarpus erectus. Sua 

importância à fauna consiste no abrigo e manutenção para uma variedade de animais, entre 

peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis, aves e até mamíferos. 

 

4.3 Recorte espacial da área pesquisada 
 

A RESEX Marinha Baía do Iguape é povoada por uma série de localidades, 

distribuídas em 1 sede municipal (Maragogipe), 5 distritos (1 de Cachoeira e 4 de Maragogipe) 

e cerca de outros 20 povoamentos difundidos entre três municípios (Cachoeira, São Félix e 

Maragogipe) que compõem essa unidade (ANEXO 01). Além disso, vários núcleos de 

ocupação apresentam diferentes contextos socioeconômicos e tamanhos variados, sendo 

alguns até de difícil acesso. Por isso, optou-se pela seleção de um distrito e um povoado em 

Cachoeira, principalmente pelas características extrativistas que essas comunidades 

apresentam, as quais configuram dentro do perfil proposto pela pesquisa. Diante de tal 

contexto, as localidades selecionadas para a aplicação da metodologia proposta adiante são: 

Distrito de Santiago do Iguape e o povoado de São Francisco do Paraguaçu, ambos 

pertencentes município de Cachoeira. 

Como critérios da seleção destacada acima, uma das principais características 

levadas em consideração foi o potencial e a aptidão de grande parcela das comunidades 

destes locais escolhidos estarem voltados para a exploração dos recursos do estuário a partir 

das práticas extrativistas de pesca e/ou mariscagem. 
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Outro relevante aspecto assinalado alicerça-se no fato do pesquisador do projeto 

apresentar-se inserido dentro do contexto analisado, bem como possuir conhecimentos em 

relação à área, uma vez que o mesmo é natural do municípioestudado. Considera-se também 

o fato do mesmo conhecer espacialmente grande parte da região  e ter atuado como professor 

em uma instituição da Rede Pública Estadual de Ensino em uma localidade selecionada para o 

estudo, o distrito de Santiago do Iguape. Salienta-se também o fato do pesquisador já ter 

desenvolvido pesquisas que abordaram a utilização de recursos disponíveis em localidades 

que encontram-se nas áreas pertencentes à reserva da qual se refere o presente estudo. 

A existência de imagens de resolução apropriada à análise dos locais eleitos e 

disponibilizadas gratuitamente via internet pelo aplicativo da empresa Google Earth® 

igualmente contribuiu neste processo seletivo, por possibilitar uma visualização verossímil das 

áreas pesquisadas, facilitando a participação dos principais atores envolvidos nesta temática 

nos processos de interpretação da realidade ao qual este estudo designou-se a pesquisar. 

Para o emprego das referidas visualizações, o presente estudo buscou seguir as 

recomendações estabelecidas no Termo de utilização de imagens, disponíveis no endereço 

eletrônico39 desta empresa (Google) e Anexo 02 deste trabalho.  

Por fim, a questão alusiva ao deslocamento do pesquisador para os espaços 

investigados do mesmo modo foi ponderado como critério de escolha às áreas assinaladas. 

Em condições diferentes, alguns distritos pertencentes ao município de Maragogipe, bem como 

a sua própria sede, foram retirados da área de atuação do presente estudo por conta de 

dificuldades referentes ao contato com lideranças comunitárias em alguns destes locais e/ou 

por configurarem-se como espaços que sofreram grande influência de outros fatores de ordem 

socioeconômica, que não se configuram com o cenário de comunidade extrativista estuarina, 

objeto chave de averiguação deste trabalho.  

 

4.4 Caracterização das localidades selecionadas no estudo (Figura 16) 

 

a) Santiago do Iguape 

Configurada como unidade distrital distante 37 Km da sua sede, o município de 

Cachoeira, esta localidade está situada à margem esquerda do Rio Paraguaçu, na RESEX 

Marinha Baía do Iguape e apresenta uma comunidade essencialmente extrativista, composta, 

de acordo a Associação local de moradores, de aproximadamente 2.500 moradores, 

distribuídos em 888 residências (696 ocupadas e 192 desocupadas). 

Ainda segundo esta referida Associação, tal distrito possui calçamento em todas as 

suas ruas (finalizados em 2010) e ainda 1 Igreja Católica (Igreja Matriz de Santiago do Iguape, 

                                                 
39http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&lev=answer&cbid=1ktas55a1k1cg&answer 

=21422&src=c 
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datada do século XVII), 6 igrejas evangélicas, 2 centros comunitários, 2 creches municipais e 3 

escolas (2 da rede municipal de ensino e 1 da estadual) e 1 posto de saúde (Figura 16). No 

aspecto socioeconômico, a principal fonte de renda da comunidade decorre das atividades 

extrativistas da pesca e mariscagem, havendo também alguns pequenos agricultores que 

comercializam frutas e verduras. 

 

a) São Francisco do Paraguaçu 

Povoado situado a cerca de 6 Km do distrito supracitado e 43 Km da sede municipal, 

possui cerca de 400 moradias e 1.600 residentes, conforme a Associação local de moradores. 

Apresenta grande parte de suas ruas com calçamento e como destaque da localidade o 

Convento de Santo Antônio do Paraguaçu, atualmente desativado e construído no século XVII 

pela Ordem Religiosa Franciscana. Possui ainda duas instituições municipais de ensino (uma 

creche e uma escola de ensino fundamental). Por fim, a economia é caracterizada 

essencialmente pelo extrativismo local, com a existência também de pequenos agricultores e 

ocorrência de modestos pontos comerciais. 
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Figuras 16 (A, B, C e D) – Localização estadual da RESEX e posição geográfica dos municípios 
circundantes (A), distribuição das localidades pesquisadas (B) imagens das áreas pesquisadas neste 
estudo (C e D). 
Elaborado pelo autor, 2012 

Imagens A e B: Base Cartográfica: Folha Topográfica BTS, 1:100.000; 

IBGE, 1972 - Datum WGS 84 

D - Imagem aérea do povoado de São Francisco 
do Paraguaçu, Cachoeira, Bahia. Fonte: 
earth.google.com (2010) 
 

C - Imagem aérea do distrito de Santiago do 
Iguape, Cachoeira, Bahia. Fonte: 
earth.google.com (2010) 
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4.5 Coleta de dados 

a) Primários  

Consistiu de observações, aplicação de questionários, entrevistas informais e registros 

fotográficos a partir de visitas às localidades selecionadas para investigação. 

Nessa perspectiva, as observações serviram para proporcionar um maior 

entendimento dos múltiplos fatores que podem influenciar a realidade analisada, bem como 

suscitar reflexões acerca dos resultados obtidos. 

Os questionários, por sua vez, consistiram de um roteiro estruturado em perguntas 

objetivas e subjetivas (ANEXO 03), com o objetivo de buscar um conjunto de informações 

referentes às condições de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário 

e coleta de lixo) existente na região sob a ótica dos moradores das comunidades da RESEX 

Marinha Baía do Iguape, bem como o atual cenário das atividades extrativistas de pesca e 

mariscagem realizadas nesta região. 

Para a realização desta etapa, a fim de se definir o tamanho da população a ser 

pesquisada, adotou-se a metodologia proposta por Gil (2011), o qual considera que para a 

amostra representar fidedignamente o universo, esta deve ser composta por um número 

suficiente de casos. Assim, levando-se em conta que a população analisada seja finita (abaixo 

de 100.000 elementos), pode-se calcular o tamanho da amostra a partir da seguinte equação  

 

 

 

 

Nesta fórmula: 

n =Tamanho da amostra a ser determinada 


2
 = Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão. 

p = Percentagem com a qual o fenômeno se verifica.  

q = Percentagem complementar (100-p). 

N = Tamanho da população.  

e
2
 = Erro máximo permitido. 

 

No presente estudo, empregaram-se dois desvios-padrão “2” como nível de confiança 

do tamanho da amostra, os quais representam um valor de 95,5% de seu total, de acordo com 

a teoria geral das probabilidades igualmente abordada por Gil (2011). 

Para a probabilidade de ocorrência do evento “p”, que corresponde à percentagem 

dos indivíduos entrevistados que poderiam estar se apropriando ativamente dos recursos 

hídricos da RESEX Marinha Baía do Iguape nas duas localidades selecionadas (Santiago do 


2. p . q . N 

n = 
e

2. (N-1) + 2. p. q 
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Iguape e São Francisco do Paraguaçu), atribuiu-se um número que não fosse superior a 96%40. 

Nesse sentido, para que se alcançasse esta cifra, supôs-se que, no máximo, 96% dos 

questionários seriam aplicados às pessoas que fariam uso dos serviços de sistema de 

saneamento básico oferecidos nesta unidade de conservação e de alguma maneira – direta ou 

indiretamente – relacionadas às práticas extrativistas utilizadas na região investigada. Como 

consequência, à variável “q” foi estabelecida a percentagem complementar de 4%.  

Utilizando-se dados estimados pela Secretaria de Gerenciamento da RESEX Marinha 

Baía do Iguape, obteve-se uma população total existente no distrito de Santiago do Iguape e 

povoado de São Francisco do Paraguaçu de tamanho “N” aproximado de 4.000 (quatro mil) 

habitantes. Por fim, levando-se em consideração que os resultados elaborados por uma 

amostra não são rigorosamente exatos em relação ao universo de onde foram extraídas, o erro 

máximo permitido “e2” empregado foi de 5%, complementando a seguinte equação 

  

 

 

 

Após a realização dos cálculos acima, obteve-se como tamanho da amostra o número 

de 61 indivíduos a serem entrevistados, para a realização do estudo na RESEX Baía do 

Iguape. No que se refere à escolha dos domicílios e, por conseguinte, os indivíduos a serem 

investigados, arbitrou-se por utilizar uma amostragem aleatória simples. Consiste basicamente 

em atribuir a cada elemento do universo um número único para, depois, selecionar alguns 

desses elementos de maneira casual (GIL, 2010).  

Já as entrevistas informais serviram para complementar os elementos que porventura 

não puderam ser abordados pelas técnicas (observação e questionário) elencadas 

anteriormente e a obtenção de fotografias, a partir da utilização de câmera digital, possibilitou o 

registro de imagens acerca dos diversos aspectos averiguados no presente trabalho. 

Nessas excursões também foram coletadas informações acerca das principais 

técnicas de extração dos recursos disponíveis nos corpos d’água estudados e levantamento 

espacial sobre as principais áreas estuarinas de cada comunidade onde as atividades 

extrativistas de pesca e mariscagem eram mais assiduamente realizadas. 

b) Secundários 

Esses dados foram conseguidos a partir do levantamento junto aos órgãos públicos 

federais, como o Instituto Nacional de Geografia Estatística (IBGE), o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) e também instituições estaduais, como a 

                                                 
40

 Acerca de tais atribuições (p=96% e q=4%), faz-se relevante salientar que os referidos valores foram 
obtidos a partir de uma média algébrica estimada a partir de informações fornecidas pelas Associações 
Comunitárias locais de Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu (Cachoeira), bem como 
Secretaria de Gerenciamento da RESEX Marinha Baía do Iguape, situada na sede do município de 
Maragogipe, Bahia. 

22. 96. 4 . 4000 
n = 

52. (4000-1) + 22. 96. 4 
≈ 61 
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Empresa Baiana de Água e Saneamento (EMBASA), responsável pelo abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, o Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGÁ), que tem por 

finalidade gerir e executar a Política Estadual de Recursos Hídricos. No primeiro semestre de 

2011, o INGÁ se uniu à outra autarquia estadual, o Instituto do Meio Ambiente (IMA), sendo 

criado o INEMA. 

Buscou-se também informações em outras entidades das esferas estaduais e/ou 

municipais, Organizações Não Governamentais (ONG’S) ligadas às questões ambientais e 

associações de moradores, pescadores, etc. que possam fornecer informações relevantes para 

o entendimento das principais formas de apropriação humana dos corpos hídricos 

pesquisados. 

Os demais elementos alusivos ao estudo foram obtidos a partir da análise de trabalhos 

bibliográficos dos diferentes institutos de pesquisa e ensino do país, a fim de se recolher mais 

subsídios que venham a enriquecer os dados obtidos para a elaboração dos modelos 

propostos. 

 

4.6 Mapeamento da área estudada  

 

Seguindo-se à elaboração dos produtos cartográficos, foram utilizadas imagens da 

série de satélites Landsat (Land Remote Sensing Satellite), referente ao equipamento número 

5 (Landsat 5), lançado em 1º de março de 1984, utilizando o sensor Thematic Mapper (TM). 

Esta imagem foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de 

maneira gratuita, na sua página eletrônica oficial (www.inpe.br). Assim, esta foi selecionada no 

período referente ao ano de 2003, por conta de apresentar uma menor ocorrência de nuvens 

na região pesquisada. Para fins de visualização, utilizou-se o triplete de combinação das 

bandas espectrais RGB (red, green, blue: vermelho, verde, azul) referentes a R(1), G(2), B(3) 

utilizando o software Envi©, versão 4.7/2009. Após as etapas descritas, a partir de dados 

coletados em campo e uso de aparelhos GPS, foram plotados nas imagens supracitadas, a 

partir do uso do programa ArcGis, versão 9.3-1999/2008, pontos e vetores que pudessem 

ressaltar as áreas de interesse do estudo a fim de possibilitar posterior análise.  

No tocante às imagens de maior resolução, foram empregadas representações 

disponibilizadas gratuitamente via internet pelo software da empresa Google Earth®.  

 

4.7 Análises Hidrogeoquímicas 
 

Para a realização das análises físicas, químicas e microbiológicas, as quais trouxeram 

novas perspectivas acerca da qualidade da água e buscaram complementar a avaliação da 

utilização desse componente hídrico na região investigada, foram coletadas oito amostras de 

água em 2 viagens de campo (4 em cada uma) em períodos climáticos diferentes, dias 09 de 
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agosto e 15 de dezembro de 2011(chuvoso e seco respectivamente). Em relação aos dados 

marítimos, a primeira incursão (09/08/2011) ocorreu com a lua na fase crescente e, no horário 

da obtenção das amostras (entre 07:04 e 13:15 horas), a maré estava no estado de enchente 

de 0.8 para 2.1 metros. Já na segunda viagem de campo (15/12/2011), a lua encontrava-se na 

fase cheia e cujo horário de coleta (entre 07:02 e 12:43 horas) a maré estava no condição de 

vazante, de 2.3 para 0.7 metros41. 

Em relação aos quatro pontos de coleta, optou-se por selecionar áreas mais 

envolvidas com as atividades extrativistas e que lidavam de alguma maneira, com influências 

antrópicas por conta da proximidade com povoamentos pesquisados (Figura 17). Além disso, 

para se obter uma maior equivalência das condições de amostragem, buscou-se pontos 

geograficamente idênticos nas duas coletas. Para tal intento, foram utilizados aparelhos de 

GPS, assegurando assim a localização geográfica dos pontos. 

Desta forma, as análises consistiram de avaliações dos principais parâmetros 

relacionados com a qualidade de água, recomendados e estabelecidos pelas normas legais 

estabelecidas (CONAMA) e literatura específica. Sobre isto, referindo-se aos aspectos legais 

assinalados, considerou-se como parâmetros de comparação, conforme Resolução 357/2005 

do CONAMA, os componentes hídricos da região investigada como águas salobras42, por 

tratar-se de uma área de estuário, e caracterizadas como de classe 1, por estarem diretamente 

relacionadas, entre outras destinações, à recreação de contato primário, proteção das 

comunidades aquáticas, aquicultura e atividade de pesca. 

  

                                                 
41

 Segundo as provisões de Maré da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, tendo 

como referência a base naval do porto de Aratu (Bahia), disponível no site 
http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/index.htm. Acesso em 10 jan. 2012. 
42

 Águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30%. 
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Figura 17 - Localização estadual da RESEX (A), posição geográfica dos municípios 
circundantes (B) e distribuição dos pontos de coleta de amostras de água para as análises 
hidrogeoquímicas (C).  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Frente ao exposto, os parâmetros analisados foram: Sólidos totais, Fosfatos totais, 

Nitratos, Temperatura, Potencial Hidrogeniônico (pH), Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Coliformes totais e Fecais e Metais pesados (Zn, Cd, Cu, Pb, 

Mn). 

Para as avaliações ocorridas in situ (Temperatura, pH, O.D., Condutividade e 

Turbidez) utilizou-se dos aparelhos disponibilizados pelo laboratório de Hidrogeoquímica do 

Programa de Pós Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e Ambiente – PPGM. Já às 

pesquisas laboratoriais – Sólidos totais, Fosfatos totais, Nitratos, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Coliformes totais e Fecais e Metais pesados (Zn, Cd, Cu, Pb, Mn) – todo o 

material foi encaminhado no mesmo dia da coleta para o Laboratório de Tecnologias (Labotec), 

C 

B 

A 

Imagens A, B e C: Base Cartográfica - Folha Topográfica BTS, 1:100.000; IBGE, 1972 - Datum WGS 84. 
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da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde as análises hidrogeoquímicas foram 

realizadas. 

 

4.8 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

Por envolver seres humanos, o presente estudo, juntamente com o seu Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – (ANEXO 04) foram submetidos ao Comitê de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP) da UEFS, sendo aprovado por este 

conselho sob protocolo nº 112/2010, após a realização das retificações sugeridas pelo 

parecerista encarregado (ANEXO 05).  

Nesse sentido, o presente estudo também adquiriu o seu Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE), nº 0111.0.059.000-10, como identificador do projeto junto ao 

Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

(SISNEP), Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), os quais estabelecem as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo desta natureza. Por conseguinte, faz-se mister ressaltar que todos os indivíduos 

que aceitaram fazer parte desta pesquisa foram informados sobre o teor da mesma e 

consultados quanto ao desejo de participação, bem como e garantia de proteção ao anonimato, 

quando solicitado, conforme determina a resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Já em relação aos aspectos legais, pelo fato realizar pesquisas em uma unidade 

federal de conservação (RESEX Baía do Iguape), este trabalho – do mesmo modo – foi 

submetido à apreciação do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO), 

entidade vinculada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Após o cumprimento destes trâmites, foi expedido pelo 

SISBIO o documento de Autorização para atividades com finalidade científica, sob Código de 

autenticação nº 94256215 (ANEXO 06), conforme estabelece a Instrução Normativa nº 

154/2007 do IBAMA, que rege – dentre outras normas – a realização de atividades com 

finalidade científica ou didática em unidade de conservação federal.  

Por fim, faz-se do mesmo modo relevante salientar que o presente estudo também foi 

apresentado aos membros do conselho deliberativo da RESEX Marinha Baía do Iguape, em 

reunião realizada na sede da secretaria de gestão desta unidade, no município de Maragogipe, 

Bahia, na qual o pesquisador responsável foi interpelado por tais membros acerca da pesquisa, 

prestando os devidos esclarecimentos e obtendo, ao final, a aprovação e compromisso de 

apoio pelos referidos representantes na produção desta dissertação. 

·. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 As comunidades extrativistas e o sistema de saneamento básico 

 

a) Santiago do Iguape 

Em relação ao sistema de saneamento básico, quatro serviços foram avaliados, são 

eles: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e 

escoamento de águas pluviais. 

Referindo-se ao sistema de abastecimento de água utilizado pelos moradores do 

distrito de Santiago do Iguape, os resultados obtidos em campo demonstram que uma grande 

parcela da população local (96% das moradias pesquisadas) é contemplada com este serviço 

de tratamento de água, pela empresa responsável no estado, a Embasa, em seus domicílios 

(Figura 18a). Esses dados estão bem próximos da percentagem de 95,3% de residências com 

tal serviço (Figura 18b), obtida após cruzamento dos dados fornecidos pela Secretaria Regional 

da Embasa, situada no município de Santo Antônio de Jesus, Bahia, a qual informa a 

existência de 663 casas assistidas com sistema de água encanada em relação às 696 

residências ocupadas neste distrito, segundo dados da Associação local de moradores. 

Quando confrontados com valores relativos aos cenários Nacional e Regional em 

relação à oferta deste mesmo tipo de serviço nos domicílios, percebeu-se que a localidade 

investigada em 2010 apresentou-se com valores superiores, de acordo ao PNSB (2008), o qual 

apresenta como médias Nacional e Regional iguais a 78,6% e 68,3% respectivamente (18c). 

Na avaliação de tal realidade em comparação com outras Reservas Extrativistas, os 

dados levantados sobre o tema expressam a situação crítica vivenciada pelas populações de 

algumas destas unidades de conservação. Sobre isto, resultados explicitados por Santos 

(2007), em trabalhos realizados na RESEX Cazumbá-Iracema, no estado do Acre, revelaram 

que a água para consumo humano era coletada nas vertentes (55%), rios e igarapés (37%) ou 

cacimbas (8%) e, em geral, não recebia nenhum tipo de tratamento comum em áreas mais 

urbanas. Outras informações divulgadas por Santos Júnior (2006), referentes à RESEX 

Marinha Soure/Marajó, no Pará, demonstraram que na referida área, a principal fonte de 

abastecimento se dava por meio de poços escavados, normalmente com água de má 

qualidade, sendo prática comum a coleta de água da chuva para consumo. 
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TABELA 04 - Pesquisa sobre os serviços de abastecimento de água no distrito de Santiago do 
Iguape, município de Cachoeira, Bahia (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Informações da Associação local de Moradores/Embasa, 2010 e dados de campo, 2011 
 

Figura 18 – Comparação entre as realidades nacional e regional. em relação aos serviços de 

abastecimento de água no distrito de Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia 
(2010) 
Fonte: Informações da Associação local de Moradores/Embasa, (2010), dados de campo, 
(2011) e PNSB, (2008) 
 

Do mesmo modo, ao serem avaliados acerca da qualidade na prestação de tal função 

por parte desta empresa (Figura 19a), tais residentes se mostraram de certa forma satisfeitos 

(76% bom, 16% regular e 8% ótimo) e relataram, em sua totalidade (100%), que seus 

domicílios eram abastecidos diariamente com esse tipo de serviço.  

Por fim, ao realizar-se uma análise temporal alusiva a esta temática, conforme dados 

disponibilizados pela Embasa essa oferta tem aumentado gradativamente nos últimos dez anos 

(Figura 19b), acompanhando o aumento que vem ocorrendo no número de moradias desta 

localidade, segundo informações da Associação local de Moradores. A partir desses dados, 

 

Serviço de água encanada (Embasa) - Santiago 

do Iguape 

Ocorrência Possui Não possui 

Dados EMBASA/ 

Associação de 

Moradores 

95.25% 4.75% 

Pesquisa em Campo 96% 4% 

Avaliação da 

qualidade desse 

serviço  

Regular Bom Ótimo 

16% 76% 8% 
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observou-se que o crescimento do oferecimento deste serviço nos domicílios ocorreu na ordem 

de 27%, entre os anos de 2000 (483) e 2010 (663). 

Quando comparados, por sua vez, com informações disponibilizadas pelo PNSB 

(2008) na Figura 19c, evidencia-se que o crescimento da oferta de água tratada na área 

pesquisada na década 2000-2010 foi superior (27%) aos aspectos de progressão no período 

2000-2008 nacionais (14,7%) e regionais (15,4%), ressaltando-se o fato da pesquisa referente 

ao PNSB 2008, avaliar a evolução desta disponibilidade em um menor espaço de tempo (oito 

anos). 

 

   
A                                                                      B

Figuras 19 (A e B) – Estimativa temporal na disponibilização desse serviço no distrito de 
Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia (2010) e gráfico da evolução de oferta 
desse serviço nos diferentes contextos espaciais. 
Fonte: Embasa, 2010 (A) e Embasa PNSB, 2008 (C) 
 

A questão do esgotamento sanitário do distrito de Santiago do Iguape configura-se 

como o fator mais preocupante quando se avalia os impactos socioambientais para os recursos 

hídricos desta localidade. Dados oficiais da Embasa (2011), afirmam que não existem no 

distrito qualquer tipo de coleta e/ou tratamento destes resíduos sanitários produzidos pela 

população, não obstante as obras de construção do sistema de recepção e tratamento do 

esgoto residencial terem se iniciado em 2010, essas foram interrompidas – no mesmo ano – 

antes de sua finalização, permanecendo em alguns locais do distrito algumas estruturas 

inacabadas deste empreendimento, conforme pode ser visualizado nas Figuras 20a e 20b e 

salientadas pela Associação local de moradores. 
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A                                                                                 B 
Figuras 20 (A e B) – Condições das obras inacabadas de esgotamento sanitário realizadas 
pela Embasa no distrito de Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011. 
 

Enquanto tais instalações não são implementadas, as principais formas utilizadas pela 

população local para a destinação dos dejetos sanitários, consoante dados coletados em 

campo (Figura 21) e também fornecidos pela Associação local de moradores, são a utilização 

de fossas rudimentares, segundo o sistema de classificação do PNSB43, do IBGE (2008). 

Essas fossas são construídas nos quintais das residências (correspondendo a 56% dos 

domicílios amostrados), conforme as Figuras 22a e 22b, ou redes de tubulação posicionadas 

diretamente para o manguezal ou córrego conhecido como riacho Direta (equivalendo a 44% 

das casas visitadas).  

 

  
Figuras 21 – Principais meios de descarte dos dejetos sanitários utilizados pelas moradias 

pesquisadas no distrito de Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, 2011. 

 Fonte: Dados de campo, 2011 

                                                 
43 Fossa rudimentar: Dispositivo destinado à disposição do esgoto no solo, revestido ou não, mas que 
permite infiltração de líquido no solo sem que haja separação da parte sólida. As fossas rudimentares 
destinam-se a receber, acumular e dispor, no solo, esgoto proveniente de pias, vasos sanitários, 
chuveiros, tanques etc., e normalmente, se caracterizam como sumidouros onde não foram implantadas 
as fossas sépticas a montante. 
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A                                                                       B 

Figuras 22 (A e B) – Fossas rudimentares que servem à destinação dos esgotos sanitários 
construídas nos quintais de algumas residências do distrito de Santiago do Iguape, município 
de Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011. 
 
Este corpo hídrico, o riacho Direta, por encontrar-se margeado por detrás de diversas moradias 

na porção final do seu curso em direção para o estuário, serve como receptor dos dejetos 

sanitários destas residências, desaguando, por fim, na área portuária da localidade (Figuras 

23a a 23d). A partir do exposto, pode-se inferir que, independente da estratégia de despejo dos 

esgotos residenciais, direta (tubulação) ou indiretamente (fossa), esses dejetos vão de alguma 

maneira ter como destino final o estuário que banha o distrito de Santiago do Iguape, o qual é 

bastante utilizado, como já se foi abordado, para as práticas extrativistas que caracterizam 

socioeconomicamente essa região.  

  



82 

 

A                                                                    B 
 

 
C                                                                                D 

Figuras 23 (A, B, C e D) – Caracterização de alguns pontos do curso do riacho direta rumo ao 
estuário, com destaque para os locais de destinação dos esgotos sanitários residenciais, no 
distrito de Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011. 
 

Ao confrontar os dados apresentados acima com as realidades nacional e regional 

alusivas à quantidade de residências com acesso à rede geral de esgoto, percebe-se a grande 

defasagem que o distrito de Santiago do Iguape possui (ausência de moradias assistidas) em 

relação às médias nacional, fixada em 44% e estadual 28,8%, segundo o PNSB (2008).  

Por outro lado, de acordo com informações acerca de outra RESEX que será 

posteriormente citada, foi possível evidenciar situação que se assemelha à ocorrida na referida 

área de estudo. Acerca disto, Santos (2007), descreveu que, na RESEX Cazumbá-Iracema 

(Acre), 80% das famílias faziam suas necessidades a céu aberto, 11% contavam com sistema 

de escoamento de dejetos, 9% usavam fossas negras sem qualquer tipo de tratamento para 

evitar mau cheiro ou transmissão de doenças.  

Quando observa-se o contexto de regiões estuarinas brasileiras que não sejam 

necessariamente unidades de conservação, percebe-se igualmente a precariedade na oferta 

de um serviço de tratamento de dejetos sanitários residenciais. Segundo Carnavarolo et al. 
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(2010), em pesquisas realizadas na comunidade pesqueira do Pirajubaé sobre gerenciamento 

costeiro, em Florianópolis, estado de Santa Catarina, 20% das moradias possuíam fossa, 26% 

lançavam seus efluentes no esgoto e 54% lançavam os efluentes in natura diretamente no 

manguezal. Nishida et al. (2008), por sua vez, em seu trabalho que objetivou caracterizar o 

perfil socioeconômico dos catadores de moluscos de comunidades situadas às margens dos 

estuários do Rio Paraíba do Norte, estado da Paraíba demonstrou que 86,6% dos dejetos 

sanitários eram lançados diretamente na maré, 6,7% para rede de esgoto e 6,7% tinham outras 

destinações. 

Uma análise espacial mais abrangente acerca da distribuição territorial do sistema de 

saneamento básico nesta localidade será apresentada posteriormente a partir dos modelos que 

foram elaborados mediante levantamento de dados em campo.  

Nesse sentido, inicialmente foram enfatizados na imagem aérea da localidade de 

Santiago do Iguape, obtida através do programa Google Earth®, disponibilizada no site desta 

empresa (http: earth.google.com), utilizando-se das ferramentas de geoprocessamento do 

programa ArcGis®, a localização dos principais componentes aquáticos (riacho Direta) e 

estuarinos (manguezal) deste distrito, os quais interferem diretamente com a configuração dos 

sistemas de saneamento investigados nesta região (Figura 24).  

A partir da espacialização dos elementos hídricos, riacho em azul e manguezal em 

verde-escuro, pode-se evidenciar a ocorrência de uma série de residências posicionadas 

paralelamente à porção final do curso do riacho Direta e também próximas às áreas de 

manguezal no canto superior esquerdo da imagem, os quais, por conta de tal disposição, 

conforme informações obtidas em campo, servem como destinação dos dejetos sanitários 

destas moradias que margeiam os referidos corpos hídricos. 

Já em relação às demais moradias desta região que não se utilizam dos corpos 

hídricos citados para disposição de suas águas servidas, estas se valem, como se foi 

explicitado, da edificação de fossas para destinação do esgoto residencial. Desta forma, na 

espacialização de tais habitações (listradas em branco), pode-se evidenciar que tal 

característica se deve ao fato das moradias mencionadas não se posicionarem próximas do 

curso do riacho e manguezais, circundando, por sua vez, as residências que encontram-se 

adjacentes a estes componentes. Completando a análise na localidade, ressalta-se também a 

localização do lixão do distrito (faixas em vermelho), cuja discussão seguirá no parágrafo 

posterior. 
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Figura 24 - Localização estadual da RESEX e posição geográfica dos municípios circundantes 
(A), fotografia aérea (B) e espacialização do distrito de Santiago do Iguape município de 
Cachoeira, Bahia, 2010, na qual são contornados e destacados o curso do riacho Direta, 
(traçado em azul) e área de manguezal, (faixas cruzadas em verde-claro), a distribuição das 
residências circunvizinhas a estes (listradas em amarelo), as não interligadas (listradas em 
branco) aos componentes citados e a ocorrência da estrada (linha vermelha) e do lixão e na 
parte mais baixa da imagem (listrado em vermelho).  
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

No tocante ao manejo dos resíduos sólidos realizado pela comunidade, duas formas 

de descarte foram evidenciadas segundo os dados obtidos em campo (Figura 25a). Uma delas 

diz respeito ao recolhimento itinerante do lixo domiciliar feito em carroças por funcionários 

contratados pela prefeitura do município de Cachoeira, correspondendo como o método de 

descarte utilizado por 80% dos moradores investigados. Salienta-se igualmente que esse valor 

supera os números das realidades nacional e regional (Figura 25b) investigados. 

Finalizada a coleta (Figura 26a), todo o resíduo termina por ser depositado sem 

nenhum tratamento em uma área caracterizada pelo PNSB44 (2008) como vazadouro a céu 

aberto ou lixão (Figura 26b). Sobre isto, ressalta-se ainda que estes resíduos com o passar do 

tempo vão sendo constantemente enterrados neste mesmo local que dista aproximadamente 

300m da área de concentração das moradias deste distrito. 

 

                                                 
44

 Vazadouro a céu aberto: Local utilizado para disposição do lixo, em bruto, sobre o terreno, sem 
qualquer cuidado ou técnica especial. O vazadouro a céu aberto caracteriza-se pela falta de medidas de 
proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. 

LEGENDA 
       Riacho Direta            Casas com fossa                   Áreas de Manguezal   
       Casas que destinam o esgoto no ambiente                Lixão         Estrada 
  

Imagem A: Base Cartográfica - Folha Topográfica BTS, 1:100.000; IBGE, 1972 - Datum WGS 84. B e C - 
earth.google.com (2010). 
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A                                                                             B 

Figuras 25 (A e B) – Formas de destinação do lixo domiciliar utilizadas pelos moradores do 
distrito de Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, 2011 e equivalência entre as 
percentagens de destinação do lixo residencial entre os níveis de nacional, regional e distrital.  
Fonte: Dados de Campo, 2011 e PNSB, 2008. 

 

 
A                                                            B 

Figuras 26 (A e B) – Recolhimento do lixo domiciliar e descarte no lixão próximo ao conjunto 
residencial no distrito de Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011. 

 

A outra forma de manejo destes resíduos ocorre a partir da queima do lixo residencial 

realizada nos quintais das próprias casas, constituindo-se em uma prática citada por 20% dos 

residentes amostrados (Figuras 27A e B). 
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A                                                                           B 

Figuras 27 (A e B) – Processos de descarte do lixo residencial a partir da queima nos quintas 
das casas evidenciadas em algumas moradias do distrito de Santiago do Iguape, município de 
Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011. 

 

Acerca da situação apresentada, a localidade pesquisada não possui serviço de 

destinação dos dejetos sanitários considerados como adequados (Aterro Sanitário45). Em 

comparação com os cenários nacional e regional, a principal fonte de destinação desses 

resíduos (vazadouro a céu aberto) encontrou-se com um valor maior (80%) em relação às 

médias de 50,8% e 72% observadas pelo PNSB (2008) para todo o país e região, nesta 

mesma ordem. Assim, este fato apresenta-se de maneira deveras preocupante pelas 

consequências nocivas que pode acarretar à saúde dos habitantes e meio ambiente local, uma 

vez que este lixo acumulado possibilita a proliferação de animais vetores de doenças e pode 

contaminar também o solo, corpos d’água próximos e/ou o próprio estuário situado a algumas 

centenas de metros dali. 

Em demais localidades pesquisadas sobre esta temática, dados de Santos (2007) 

acerca da RESEX Cazumbá-Iracema (Acre) mostraram que o lixo geralmente era queimado, 

jogado nos rios ou mesmo pelos quintais e ruas. Enquanto isso, nos trabalhos de Nishida et al. 

(2008), no estuário do Rio Paraíba do Norte (Paraíba), 40% do lixo era lançado na maré, 33,4% 

era recolhido pela prefeitura, 13,3% depositado a céu aberto e 13,3% queimados. 

 

b) São Francisco do Paraguaçu 

Assim como no tópico anterior, quatro serviços saneamento básico foram avaliados: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e escoamento de 

águas pluviais. 

No tocante à oferta de água encanada, a partir de informações coletadas em campo, 

92% das residências de São Francisco do Paraguaçu são contempladas com este 

                                                 
45 Instalação de destinação final dos resíduos sólidos urbanos através de sua adequada disposição no 

solo, sob controles técnico e operacional permanentes, de modo a que nem os resíduos, nem seus 
efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à saúde pública e/ou ao meio ambiente. 
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fornecimento hídrico oferecido pela Embasa, enquanto o restante (8%) utiliza-se principalmente 

de poços para obtenção de água para consumo (Figura 28a). Já ao calcular a percentagem da 

oferta deste serviço, a partir de dados obtidos junto à Secretaria Regional da Embasa (356 

casas assistidas), e Associação Local de Moradores (400 moradias), obteve-se um valor de 

89% referente à ocorrência das residências com esta rede de abastecimento hídrico (Figura 

28b). 

Comparando-se os valores supracitados de acordo às realidades Nacional e Regional, 

segundo o PNSB (2008), quanto à ocorrência do referido tipo de serviço, evidenciou-se que o 

povoado de São Francisco do Paraguaçu, em 2010, apresentou também valores acima das 

médias Nacional e Regional referentes à 78,6% e 68,3% respectivamente (28c). 

 

Tabela 05 - Avaliação dos serviços de abastecimento de água no povoado de São Francisco 
do Paraguaçu, município de Cachoeira, Bahia (2010) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fonte: Dados de campo (2011) e informações da Associação local de Moradores/Embasa 
(2010) 

 

Figura 28 – Oferta dos serviços de abastecimento de água no povoado de São Francisco do 
Paraguaçu, município de Cachoeira, Bahia (2010) em comparação com as realidades nacional 
e regional. 
Fonte: Dados de campo (2011), informações da Associação local de Moradores/Embasa (2010) 
e PNSB, (2008). 

Serviço de água encanada (Embasa) - Santiago do 

Iguape 

Ocorrência Possui Não possui 

Dados EMBASA/ 

Associação de 

Moradores 

89% 11% 

Pesquisa em Campo 92% 8% 

Avaliação da qualidade 

desse serviço  

Regular Bom Ótimo 

18% 70% 12% 
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Também foi avaliada a percepção dos moradores sobre a qualidade do serviço 

oferecido pela empresa de distribuição de água, Embasa. Sobre isto, os resultados 

expressaram novamente um determinado grau de satisfação quanto a sua realização (Figura 

29a), na proporção de 70% bom, 18% regular e 12% ótimo. Quanto à frequência do 

abastecimento hídrico nos domicílios, foi relatado que este ocorria de forma diária, havendo 

algumas interrupções no fluxo somente em determinadas áreas mais altas do povoado por 

conta do enfraquecimento da força de transmissão nos encanamentos. 

Em relação ao crescimento em período preestabelecido de tempo (Figura 29b), 

referente à rede de distribuição de água no povoado se São Francisco do Paraguaçu, no 

período de 2000 a 2010, de acordo a dados fornecidos pela Embasa e Associação local de 

moradores, percebeu-se que o incremento na oferta deste abastecimento ocorreu na ordem de 

32%, passando de 242 casas (2000) para 356 moradias (2010). 

Confrontando-se os dados citados acima com valores publicados pelo PNSB (2008), 

evidencia-se que o crescimento no período 2000-2008 para os cenários nacional e regional 

ocorreu na ordem de (14,7%) e (15,4%), respectivamente, enquanto na localidade supracitada 

o aumento deu-se no valor de 32%, respeitando-se as proporções populacionais de cada 

contexto e a diferença de 2 anos entre os períodos avaliados (Figura 29c).  

 

    
A                                                                         B 

Figuras 29 (A e B) – Estimativa temporal na disponibilização desse serviço no povoado de São 
Francisco do Paraguaçu, município de Cachoeira, Bahia (2010) e gráfico da evolução de oferta 
desse serviço nos diferentes contextos espaciais. 
Fonte: Embasa, 2010 (A) e Embasa PNSB, 2008 (B) 
 

Em relação à caracterização do sistema de coleta de esgoto sanitário em São 

Francisco do Paraguaçu, assim como em Santiago do Iguape, segundo dados oficiais da 

Embasa (2011), não há nenhum sistema de captação e/ou tratamento dos dejetos sanitários 

residenciais. Por outro lado, novamente foi evidenciado à ocorrência de duas obras inacabadas 

que teriam por objetivo recolher e dar um tratamento considerado adequado a estes rejeitos. 
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Nesse sentido, as instalações em questão localizadas em uma área cercada ainda nas 

imediações do povoado, caracterizavam-se por um conjunto de tanques subterrâneos 

abandonados e destampados que acumulavam água e lixo no seu interior (Figura 30a, b). Já 

em um terreno distante aproximadamente 550m deste, encontram-se três enormes cavidades 

escavadas (Figura 30c, d), as quais, por conta da interrupção dos trabalhos de construção 

destas fossas sanitárias coletivas, terminavam por servir como reservatório para acúmulo de 

água, o que poderia acarretar um meio para proliferação de organismos disseminadores de 

doenças. Ainda sobre isto, segundo informações de representantes da Associação Local de 

Moradores, tais instalações seriam destinadas para recolhimento sanitário de apenas 92 

moradias, sendo que atualmente tal localidade conta com cerca de 400 residências e somente 

numa segunda etapa demais casas poderiam ser assistidas. 

 

  
A                                                                          B 

 

  
C                                                                          D 

Figuras 30 (A, B, C e D) – Condições das obras inacabadas para a coleta de esgoto sanitário 
realizadas pela Embasa no povoado de São Francisco do Paraguaçu, município de Cachoeira, 
Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2012. 
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Levando-se em consideração a inexistência de um sistema organizado de coleta dos 

rejeitos sanitários residenciais no povoado, as pesquisas de campo juntamente com dados 

fornecidos pelos representantes locais dos moradores evidenciaram que as principais formas 

de destinação destes dejetos, assim como ocorre no distrito anteriormente analisado, se dão 

através da utilização de fossas rudimentares construídas geralmente nos quintais das 

habitações (38%), a céu aberto, em canalização para áreas de manguezal ou pequenos 

córregos d’água (62%), muitas vezes sazonais, que terminam por também desaguar no 

estuário (Figura 31). 

 

 

Figuras 31 – Principais meios de descarte dos dejetos sanitários utilizado pelas moradias 
pesquisadas no povoado de São Francisco do Paraguaçu, município de Cachoeira, Bahia, 
2011. 
Fonte: Fotos do autor, 2011. 

 

Sobre tal cenário, referindo-se à maior ocorrência do despejo dos esgotos 

principalmente através de canalizações improvisadas em córregos da localidade, ou até 

mesmo a céu aberto quando estas valas encontram-se secas (Figuras 32a, b), tal fato deve-se, 

segundo informações colhidas em campo, pelo fato do povoado localizar-se em uma área onde 

o lençol freático é bastante raso e por isso mesmo passível da fácil contaminação.  
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A                                                                           B 

Figuras 32 (A e B) – Ocorrência de tubulações e fossas rudimentares que servem à 
destinação dos resíduos sanitários construídas nos quintais de algumas residências do no 
povoado de São Francisco do Paraguaçu, município de Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011. 
 

Sobre a ocorrência de rede de escoamento de água pluvial, as poucas tubulações 

existentes, sendo algumas já antigas, acabam por servir como via de destinação de dejetos 

sanitários de algumas residências que conectam seus canos de esgotos à esta rede pluvial, 

à qual deságua diretamente nos pequenos riachos da localidade ou terrenos de manguezal 

(Figuras 33a, b, c, d). 



92 

 

  
A                                                                          B 

 

  
C                                                   D 

Figuras 33 (A, B, C e D) – Caracterização de alguns pontos em córregos que servem à 
destinação dos esgotos residenciais, no povoado de São Francisco do Paraguaçu, 
município de Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011. 

 

Para que se pudesse espacializar a dinâmica de distribuição da destinação dos 

dejetos sanitários por parte da maioria das residências do povoado de São Francisco do 

Paraguaçu, foi proposto um mapa temático, a partir das informações coletadas em campo, 

que busca representar de maneira mais próxima do real tal cenário investigado (Figura 34). 

Como resultados, evidenciou-se que a maior parte das moradias (listradas em amarelo) 

tinha por finalidade dispensar seus esgotos em alguns córregos que cortavam a povoado 

(em azul) e desaguavam no estuário ou inseriam tais canalizações sanitárias em tubulações 

(em cinza) que serviam para escoamento de águas pluviais. Nesse contexto, pode-se 

acrescentar ainda o despejo dos esgotos realizado diretamente no solo, há uma 

determinada distância da moradia, mesmo não havendo qualquer corpo hídrico (córrego ou 

manguezal) no qual esses materiais pudessem ser descartados. 
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Figura 34 - Localização geográfica da RESEX e posição estadual dos municípios 
circundantes (A), fotografia aérea (B) e espacialização do povoado de São Francisco do 
Paraguaçu, município de Cachoeira, Bahia, 2010, na qual são contornados e destacados o 
curso de um riacho, (traçado em azul), ocorrência de rede pluvial, (em cinza), área de 
manguezal, (faixas cruzadas em verde-claro), a distribuição das residências que despejam 
seus dejetos no ambiente (listradas em amarelo), as que utilizam fossa (listradas em branco) 
e a ocorrência da estrada (linha vermelha) e do lixão e na região superior da imagem (em 
vermelho).  
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Quanto ao processo de manejo dos resíduos sólidos, a principal forma 

caracterizada para descarte desses materiais (96%) se deu através de recolhimento do lixo 

depositado nas frentes das residências, realizado em carros de mão conduzidos por 

indivíduos remunerados pela prefeitura do município de Cachoeira. Após esta coleta, todo o 

material é depositado em um terreno situado a cerca de 150m do conjunto residencial do 

povoado, à margem esquerda da estrada que dá acesso à localidade (Figuras 35a, b). Por 

fim, todo o lixo acumulado a céu aberto fica à espera do caminhão da prefeitura (que não 

possui um cronograma específico de recolhimento) até ser encaminhado para ser 

encaminhado ao vazadouro a céu aberto do distrito de Santiago do Iguape, vizinho deste 

LEGENDA 

Riacho                              Casas com fossa    Áreas de Manguezal                  

Casas com destinação do esgoto no ambiente                        Lixão                    Estrada 
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povoado. Frente a isto, foi-se possível caracterizar o terreno para depósito dos resíduos, 

mesmo que de maneira provisória, como um vazadouro a céu aberto, de acordo ao PNSB 

(2008), tendo em vista que, por diversas vezes, todo o material produzido pelo povoado 

chega a ficar vários dias sem ser apanhado, o que acarreta eventualmente a incidência de 

queima por representantes locais dos moradores como forma de diminuir o montante do 

material descartado acumulado e eliminar possíveis odores desagradáveis. 

Acerca desta temática, o povoado investigado também não apresenta uma 

destinação considerada como adequada (Aterro Sanitário) pelo PNSB (2008). Em relação às 

percentagens de descarte dos resíduos em vazadouros a céu aberto, confrontadas com as 

realidades nacional (50,8%) e regional (72%), a região investigada apresenta-se com uma 

taxa bastante alta (96%) na emissão dos materiais descartados sem qualquer tipo de 

tratamento. 

 

  
A                                                                                  B 

Figuras 35 (A e B) – Local de descarte do lixo próximo ao conjunto residencial do povoado 
de São Francisco do Paraguaçu, município de Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011. 
 

A partir do exposto, pode-se perceber o quão preocupante encontram-se as 

realidades apresentadas nas localidades pesquisadas, evidenciando a alarmante realidade 

na qual a configuração de uma determinada área como uma unidade de conservação pode, 

por variadas situações, não assegurar a implantação e/ou existência – pelo menos – de um 

sistema de saneamento básico que possa acarretar às populações locais uma melhor 

qualidade de vida associada à exploração sustentável do ambiente,  
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5.2. Caracterização das atividades de pesca e mariscagem nas localidades de 

Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu, Bahia 

 

Por localizar-se em uma região de transição entre as águas doces do rio Paraguaçu 

e o mar que banha a Baía de Todos os Santos, esta unidade de conservação apresenta 

condições propícias para a captura de uma série de espécies que residem neste habitat. 

Nesta realidade, tais práticas se constituem como principal fonte de renda e 

subsistência para as diversas populações ribeirinhas da RESEX, dentre as quais podem-se 

destacar os mecanismos de pescaria (peixes, siris, camarões, etc.) nas águas estuarinas e 

coleta de animais inseridos na lama dos mangues (caranguejos, ostras, sururus, etc.), cujo 

processo comumente é denominado de mariscagem. Sobre essas práticas, Souto (2004), 

realizando trabalhos em uma região próxima da área de estudo do presente trabalho, o 

distrito de Acupe, pertencente ao município de Santo Amaro – que faz divisa com a cidade 

de Cachoeira – classificou a pesca de peixes, siris, camarões e caranguejos, bem como a 

mariscagem de ostras, sururus, entre outros moluscos, como as principais estratégias de 

captura pela população estuarina local. 

Nesta perspectiva, levando-se em consideração a classificação descrita por 

Diegues (1983) e caracterizada nos procedimentos metodológicos alusivos à temática 

trabalhada neste tópico, bem como elementos informativos investigados em campo, tais 

práticas relatadas no parágrafo anterior podem ser discriminadas como uma mescla entre as 

atividades de formação pesqueira de auto-subsistência e pequena produção dos 

pescadores artesanais, devido aos caracteres de próprio consumo quanto comercial dos 

produtos explorados. Tal entendimento também é compartilhado pelo Relatório do Geo 

Brasil (2002), produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, quando salientam que 

a pesca artesanal contempla tanto as capturas com o objetivo alimentar para as famílias dos 

participantes, quanto por fatores essencialmente comerciais, podendo, inclusive, ser 

alternativa sazonal ao praticante. 

Segundo informações do presidente da Associação de Pescadores de Cachoeira, 

Colônia Zona nº 52 (Z-52), localizada no distrito de Santiago do Iguape, existem cerca de 

900 (novecentos) associados entre pescadores e marisqueiras, além de outros indivíduos 

extrativistas não cadastrados. Nesta região, pela ocorrência também de uma colônia no 

município de Maragogipe (Zona-07), provavelmente os demais trabalhadores cadastrados 

devem ser registrados nesta última associação. De acordo com a senhora que preside a 

Colônia Z-07, esta possui aproximadamente 3.000 (três mil) associados. As facilidades de 

locomoção para a sede desta última associação, a ocorrência de um período mais antigo de 
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fundação e uma maior abrangência de associados pertencentes às cidades de Cachoeira, 

São Félix e Maragogipe configuram-se como um dos principais motivos alegados pelos 

responsáveis legais das colônias para tentar explicar a discrepância entre o número de 

filiados das duas associações que compõem a RESEX Marinha Baía do Iguape. 

Quanto à distribuição espacial das áreas de exploração pelos pescadores 

cadastrados nas colônias supracitadas, segundo as informações colhidas por entes de 

diversos setores envolvidos nesta problemática, é afirmado que independente de onde o 

extrativista seja cadastrado, sua atuação pode ocorrer em toda a extensão da região da 

RESEX ou além dela. 

Outro fator observado na literatura pesquisada acerca da temática e minimamente 

relatado no presente contexto faz alusão às competições entre embarcações de diferentes 

tamanhos na exploração dos recursos, conforme foi explicitado por Santos Júnior (2006), 

em pesquisas realizadas na Reserva Extrativista Marinha de Soure/Marajó, no estado do 

Pará, no qual o mesmo salientou a ocorrência de conflitos decorrentes dos interesses pelas 

áreas de pesca, entre a industrial e as de subsistência e artesanal, o que ocasionou o 

agravamento da escassez de pescado na região. Sobre isto, tal fato deve configurar-se pela 

impossibilidade da navegação de grandes embarcações nas áreas de pescaria próximas 

aos povoados pesquisados, as quais localizam-se em uma região de maré com baixa 

profundidade, permitindo apenas a .náutica de barcos de pequeno porte e canoas, como os 

evidenciados no estudo. 

No tocante à administração das atividades exploratórias na reserva, ambos os 

presidentes responsáveis pelas colônias supracitadas relataram que as estratégias mais 

comuns para a captura dos pescados são, em na maioria, o uso de redes, com espaços 

entre os de fios de nylon de diferentes tamanhos, organizadas de acordo com a dimensão 

da presa que se busca capturar (Figuras 36a e 36b).  
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A                                                                                  B

Figuras 36 (A e B) – Processos de reparo em rede realizado por pescador artesanal e 
retirada dos pescados obtidos por esta prática na RESEX Baía do Iguape em Cachoeira, 
Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011 

 

Assim, nestas localidades de Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu, 

os pescadores geralmente denominam à malha específica de pesca o sufixo “eira” de acordo 

ao nome popular do animal, como nos exemplos dos peixes tainha e robalo, cujas tramas 

são denominadas de “tainheira” e “robaleira”, respectivamente, servindo esta designação 

também para a obtenção de camarão, da qual a rede específica popularmente é 

denominada de “camarãozeira”. 

Já as camboas configuram-se como grandes gaiolas construídas com estacas de 

madeira e organizadas em um formato geralmente triangular, cuja base é aberta, para que, 

na maré alta os animais aquáticos possam adentrar nesse espaço delimitado e quando esta 

maré baixe, encontrem-se aprisionados e possam ser apanhados com o auxílio de redes 

denominadas nesta região como “jererés” (Figuras 37a a 37c). Tais armadilhas também 

funcionam como criatórios de ostras, uma vez que estes moluscos costumam fixar-se nas 

estacas destas estruturas durante o seu desenvolvimento e ao tornarem-se adultas são 

extraídas pelo pescador responsável pela respectiva camboa (37d). 
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A                                                                                B 

 

              C                                                                         D 
Figuras 37 (A a D) – Camboa nas marés baixa e alta (A e B), distribuição no estuário (C) e 
extração de ostras por pescador (D) na RESEX Baía do Iguape em Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011 
 

Acerca da distribuição espacial desta prática na região da RESEX que compreende 

o município de Cachoeira, tal atividade é realizada quase em sua totalidade nas imediações 

do distrito de Santiago do Iguape (Figura 38), uma vez que não se observou no espaço 

estuarino que margeia o povoado de São Francisco a existência destas estruturas. Ao 

indagar os pescadores desta última localidade citada acerca dos motivos de tal situação, os 

mesmos argumentaram que a ocorrência de maiores salinidade e movimentação de água 

dificultam o aprisionamento de peixes e crescimento e/ou fixação de moluscos bivalves de 

relevância alimentar/comercial – ostras e sururus – nas estacas que compõem as camboas. 

  



99 

 

Figura 38 - Localização e distribuição espacial das camboas referente ao município de 
Cachoeira, Bahia, no estuário da RESEX Baía do Iguape, 2011. 
Elaborado pelo autor, 2012.  

 

As gaiolas ou munzuás igualmente constituem-se em instrumentos bastante 

empregados para se apanhar siris, caracterizando-se como pequenas gaiolas com um único 

ou mais orifícios, com abertura interna menor do que a externa, na qual se dispõe uma isca 

para se apreender estes crustáceos. Atualmente, essas armadilhas são construídas com 

tubos de PVC marrons e redes plásticas e são largamente utilizados nas duas comunidades 

investigadas (Figuras 39A a D).  

 

Imagens A, B e C: Base Cartográfica - Folha Topográfica BTS, 1:100.000; IBGE, 1972 - Datum WGS 84. 
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    A                                                                              B 

 

  
C                                                                                 D 

Figuras 39 (A a D)  – Gaiolas em barcos no porto (A e B) e imagem aproximada da 
estruturação dessas armadilhas (C e D) do distrito de Santiago do Iguape na RESEX Baía 
do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011  

 

A mariscagem, por sua vez, se constitui na forma mais simples de extração, 

utilizando-se geralmente facões para a retirada de moluscos bivalves (ostras, sururus, etc.) 

na lama ou em outro substrato no qual possam estar fixados (Figuras 40a e 40b). Já a 

captura de caranguejos, principalmente nas tocas construídas na superfície lamosa dos 

manguezais, é praticada diretamente com a introdução da mão e braços nestes buracos que 

costumam ser fundos o suficiente, para se colocar todo o braço.  

Sobre as referidas extrações no contexto espacial das regiões da RESEX 

pesquisadas, assim como ocorre com o extrativismo realizado através de camboas, a 

mariscagem também é desempenhada quase em sua totalidade nos arredores dos mangues 

do distrito de Santiago do Iguape (Figura 41), cuja justificativa deve-se, segundo os 

habitantes locais, por conta os fatores ambientais já explicitados (maiores salinidade e 

movimentação da água) alusivos ao povoado de São Francisco do Paraguaçu. 
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A                                                                     B 

Figuras 40 (A e B) – Mulher extrativista em área mariscagem e (b) quantidade de animais 
coletados no estuário da RESEX Baía do Iguape em Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011 
 

Figura 41 - Localização e distribuição espacial das áreas de mariscagem referente ao  
município de Cachoeira, Bahia, no estuário da RESEX Baía do Iguape, 2011. 
Elaborado pelo autor, 2012  

C 

B 

A 

Imagens A, B e C: Base Cartográfica - Folha Topográfica BTS, 1:100.000; IBGE, 1972 - Datum WGS 84. 
 



102 

 

Por outro lado, apresentando-se como algumas das atividades predatórias mais 

comuns nas práticas pesqueiras, segundo informações coletadas em campo com as 

populações das localidades pesquisadas e representantes das colônias de pescadores da 

região (Z-07 e Z-52), está a utilização de redes de malha fina, as quais terminam por 

capturar seres ainda muito jovens que não são aproveitados para consumo, a pesca com 

explosivo (bomba) que afeta e destrói de forma inespecífica toda a fauna, flora e substrato 

marinho e, em menores proporções, a captura de camarão em período proibido (defeso27), 

destinado à temporada de reprodução das espécies e apreensão de fêmeas (principalmente 

de siris) em situação de ovipostura ou muito juvenis.  

Sobre o referido período, de acordo com informações dos presidentes das colônias 

pesquisadas, durante esta época na qual a pesca de camarão está legalmente suspensa, os 

pescadores/marisqueiras cadastrados recebem o salário defeso no valor de R$ 1.020 (hum 

mil e vinte reais), dividido em duas parcelas. Acerca deste pagamento, o único problema 

apontado pelos responsáveis das colônias supracitadas diz respeito ao tempo que os 

extrativistas geralmente esperam, cerca de um mês, para receber esta indenização, o que 

obriga estes indivíduos a explorarem outros recursos do estuário, como os moluscos 

bivalves (ostras, sururus, etc.) e/ou realizem outras atividades secundárias não relacionadas 

à pesca ou mariscagem, comumente denominadas de “bicos”. Por fim, existem ainda raros 

relatos de extrativistas que continuam a capturar o camarão mesmo recebendo o auxilio no 

período de proibição desta prática. 

Avaliando-se o cenário extrativista, segundo informações obtidas pela aplicação do 

questionário apresentado nos procedimentos metodológicos, junto à população residente 

nas localidades de Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu, situadas à margem 

esquerda do rio Paraguaçu, referentes ao município de Cachoeira, foram produzidos alguns 

dados que fazem-se relevantes salientar. Em relação à existência, entre os indivíduos 

questionados, que praticavam alguma ocupação exploratória na área, chegou-se à 

percentagem de 87%, constituído pelos habitantes que alegavam possuir como único ofício 

as atividades de pesca e/ou mariscagem na região, juntamente com aqueles que se 

denominavam como eventuais pescadores e/ou marisqueiros(as), apesar de realizarem com 

certa frequência outras ocupações temporárias diversas (como agricultores(as), 

trabalhadores da construção civil, cozinheiros(as), funcionalismo municipal/estadual, 

autônomos, (re)vendedores e demais serviços). Já em alusão aos demais amostrados 

(13%), destaca-se que mesmo declarando-se como não praticantes de qualquer tarefa 

exploratória na RESEX, não foram raras as ressalvas, por parte desta última parcela 

                                                 
27

 Nos períodos de 1º de abril a 15 de maio e 1º de dezembro a 15 de janeiro, segundo a Instrução 
Normativa nº 14, de 14 de outubro de 2004. 
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evidenciada, quanto à ocorrência de parentes próximos (irmãos, filhos, cônjuges, etc.) 

exercendo algumas dos extrativismos abordados nesta pesquisa (Figura 42a). 

Diante desta realidade, os referidos resultados vêm a corroborar a perspectiva 

essencialmente exploratória dos recursos estuarinos disponíveis nesta região da RESEX 

Marinha Baía do Iguape cumpridos por boa parcela da comunidade local. Seguindo-se a 

aplicação da pesquisa, a fim de se especificar a distribuição das atividades mais praticadas 

nestas localidades, obteve-se em ordem decrescente os valores de 45% para pesca e 

coleta; 29% para somente pesca; 19% para unicamente coleta e 7% para nenhuma destas. 

Quando avaliados os resultados em referência ao gênero, observou-se que a prática de 

mariscagem é executada em grande parcela pelas mulheres, enquanto para os homens a 

alternância das referidas funções se mostra de maneira corriqueira (Figura 42b). 

 

 
Figura entrevistados relacionados com as atividades extrativistas na RESEX Baía do Iguape 
em Cachoeira, Bahia, 2011. 
 

Tabela 06 – Tipos de práticas exploratórias realizadas pelos entrevistados  entrevistados 
relacionados com as atividades extrativistas na RESEX Baía do Iguape em Cachoeira, 
Bahia, 2011. 

Principais práticas exploratórias realizadas pelos 
entrevistados e/ou familiares na RESEX Baía do 

Iguape, 2011 

Atividade Homens Mulheres Total % 

Pesca 16 0 16 26% 

Coleta 1 9 10 16% 

Pesca e Coleta 24 3 27 44% 

Nenhum 3 5 8 13% 

Fonte: Dados de campo (2011) 
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Em relação à denominação das iguarias mais extraídas do ecossistema, 

destacaram-se os peixes comumente denominados pela comunidade de “robalos”, “tainhas”, 

“maçambês”, “cabeçudos”, etc. Já em alusão aos outros seres obtidos pela mariscagem e 

outras estratégias de captura enfatiza-se a obtenção de camarões, ostras, siris, “sururus”, 

etc. Sobre tal asserção, justifica-se que estas informações referem-se apenas à explicitação 

das opiniões dos sujeitos pesquisados, uma vez que se reconhece a necessidade de uma 

análise etnológica e taxonômica de identificação das espécies descritas para se ter ciência 

acerca da relação entre a nomenclatura da classificação sistemática científica usualmente 

adotada e a denominação popular tradicional que foi explicitada.  

Com o intuito de avaliar, dentro de um contexto histórico, a dinâmica da 

disponibilidade das iguarias obtidas junto ao estuário, sob a ótica da população, foi possível 

evidenciar a diminuição e até desaparecimento de uma variedade de pescados que não 

encontram-se mais à disposição. Sobre isso, as opiniões apresentaram unanimidade (100% 

dos entrevistados) em ratificar tal perspectiva, apesar das causas alegadas para a 

ocorrência deste cenário se demonstraram envoltas em muitas incertezas e ausência de 

consenso. Para fins de ilustração pode-se destacar entre os mais citados, segundo os 

moradores investigados, a drástica diminuição da oferta de “mirins” e o desaparecimento de 

“meros”, “pititingas”, “langudinhas” e “serradinhas”. Para estes últimos exemplares, ressalta-

se as mesmas observações relatadas anteriormente na designação dos nomes 

popularmente adotados pela comunidade extrativista.  

A fim de se dimensionar qual a importância da conservação dos recursos naturais e 

meio ambiente para a população indagada, esta apresentou uma postura bastante 

pragmática nas suas observações. Nesse sentido, novamente pôde-se constatar um 

resultado unânime (100%) na alternativa “sim” referente ao quesito sobre a relevância da 

proteção dos recursos hídricos, destacando-se as respostas frente aos principais motivos 

que vêm justificar esta atitude. Assim, as opiniões mais frequentes explicitam principalmente 

para a situação atual do estuário como fonte de subsistência e renda à comunidade (33%) e 

necessidade de manutenção deste cenário para as futuras gerações (27%) (Figura 43a). 

Outros comentários significantes, obtidos em questões abertas dos referidos 

questionários, abordam as atitudes que tais moradores arguidos afirmam possuir para 

proteger os bens que o manguezal oferece. Acerca disto, em ordem de importância, as 

ações negativas frente à pesca predatória (com explosivos e redes de malha fina) (47%), 

desrespeito ao período de defeso (30%), emissão de dejetos sanitários no estuário (17%) e 

corte das árvores do manguezal (7%) figuram, respectivamente, entre as posturas mais 

destacadas nas opiniões amostradas (Figura 43b). Sobre as interpelações citadas, salienta-
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se que representam apenas o resultado das opiniões coletadas, uma vez que não se buscou 

verificar a veracidade de tais afirmações.  

 

 
A                                                                         B 

Figuras 43 (A e B) – Amostragem da opinião de moradores acerca da relevância e 
sugestões à manutenção dos recursos naturais da RESEX Baía do Iguape, em Cachoeira, 
Bahia, 2011. 
 

Um fato deveras intrigante que tem sido motivo de diversas reclamações pela 

população extrativista nas pesquisas de campo diz respeito à ocorrência, principalmente nos 

últimos dois anos aproximadamente, de sintomas semelhantes a pruridos na pele, 

ocasionados pelo contato de pescadores e marisqueiras com água e lama em uma área 

específica do manguezal. Segundo estes próprios indivíduos, tal manifestação denominada 

comumente como “coceira da mangue” tem sido causada pelo aparecimento de 

determinada(s) espécie(s) de esponjas que se desenvolvem ancoradas unicamente nas 

estacas de madeira utilizadas como grades das camboas, não ocorrendo esta fixação nas 

arvores de mangue da região (Figuras 44a e 44b).  

 

  
                                 A                                                         B  

Figuras 44 (A e B) – Ocorrência e destaque das esponjas fixadas nas camboas exibidas por 
pescadores no estuário da RESEX Baía do Iguape em Cachoeira, Bahia, 2011. 
Fotos do autor, 2011  
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Juntamente com o que já foi relatado, tais moradores também alegam que estes 

exemplares têm promovido a morte de várias ostras, uma vez que estes poríferos se 

utilizam dos referidos bivalves – os quais igualmente povoam as estacas das camboas – 

como substrato e fonte de nutrição. Sobre isto, após a coleta destes poríferos e envio de 

exemplares para a identificação junto ao Departamento de Invertebrados do Museu Nacional 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chegou-se a discriminação da espécie como 

Amorphinopsis atlântica Carvalho, citados na pesquisa de Hajdu, Mothes & Van Soest, 

(2004)  e determinado por Eduardo Hajdu. Ainda tratando da classificação taxonômica da 

espécie, o pesquisador responsável pela identificação salientou a possibilidade de se 

encontrar neste ambiente outra espécie, porém do gênero Biemna, à qual apresenta 

características bastante semelhantes com a A. atlântica. 

De acordo com informações disponíveis na página eletrônica Porifera Brasil 

(www.poriferabrasil.mn.ufrj.br), elaborada por pesquisadores Museu Nacional da UFRJ e 

demais sites especializados28, obteve-se informações que nos casos dos dois espécimes 

classificados, é comum a fixação e crescimento dos mesmos em raízes de árvores de 

mangues ou substrato ereto em ambientes lagunares, bem como associação com moluscos 

bivalves – que podem servir como fonte de alimento às esponjas.  

Em demais bibliografias sobre este tema, apesar de haver trabalhos que relatam a 

utilização de algumas espécies de esponjas que possam atuar como bioindicadores da 

existência de substancias químicas nocivas – como metais pesados – por serem filtradoras, 

não foram encontrados estudos que relacionassem a contaminação de ambientes com 

crescimento excessivo destes poríferos. Por fim, quanto ao prurido relatado pelos 

pescadores no manuseio dos poríferos nas incursões realizadas, uma das explicações 

decorre da própria constituição física destes animais, formados por estruturas denominados 

espículas, as quais ainda segundo o site Porifera Brasil29 (2012), correspondem a 

corpúsculos minerais (ossículos silicosos ou calcáreos) de formas variadas, que compõem o 

esqueleto das esponjas.  Assim, conforme explicou o pesquisador que identificou o 

exemplar, estas espículas podem ocasionar coceira e irritação ao entrarem em contato com 

a pele.  

 

 5.3 Avaliações das características Hidrogeoquímicas da região estuarina 

da RESEX baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia. 

 

Sobre os resultados apresentados, desde já se reconhece que, as limitações 

referentes ao número de amostras e análises realizadas, bem como o alcance espacial das 

                                                 
28

 http://www.marinespecies.org, www.spongeguide.org e www.species-identification.org 
29

 http://www.poriferabrasil.mn.ufrj.br/8-ferramentas/glossario/glossario.htm 
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coletas, não possibilitam um diagnóstico mais preciso acerca da qualidade da água nesta 

Baía, frente à complexidade de situações e influências que envolvem esta unidade federal 

de conservação. Porém foi possível suscitar indícios acerca dos parâmetros 

hidrogeoquímicos de qualidade de água no estuário, confrontando-os com os valores 

estabelecidos pela normatização atual que constitui-se na Resolução 357, de 2005 do 

Conama. Outros parâmetros que também serviram para comparação de algumas variáveis 

investigadas no estuário consistiram de dados publicados30 pelo Programa de 

monitoramente da qualidade das águas da Bahia, denominado Monitora, o qual foi Lançado 

pelo governo do Estado em 2007. Nesse sentido, os elementos utilizados desse programa 

no presente trabalho corresponderam às análises realizadas nas águas do Rio Paraguaçu 

que banham a sede do município de Cachoeira, à montante da área da RESEX Baía do 

Iguape. 

 

a) Características Físicas 

 Temperatura 

Em relação a este parâmetro, conforme pode ser visualizado no gráfico da Figura 

45, a primeira coleta (agosto/2011) apresentou  valores de temperatura abaixo dos 

verificados na coleta posterior (dezembro/2011), a exceção do ponto 4. Assim, na coleta 01, 

tal variável apresentou menor valor no ponto 03 e maior no ponto 01, enquanto na segunda 

incursão a mais baixa medição ocorreu no ponto 04 e a mais alta no ponto 03. 

 

 
Figuras 45 (A) – Valores de temperatura (ºC) mensurados em amostras de água do estuário 
da RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em 
agosto e dezembro de 2011. 
 

 
Sobre isto, deve-se levar em conta o fato do clima na incursão inicial estar bastante 

nublado e com períodos de chuva, enquanto que, na viagem posterior, o céu apresentava-

                                                 
30

 http://www.inema.ba.gov.br/download/251/ 
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se com menor ocorrência de nuvens e, por conseguinte, maior incidência solar, podendo 

influenciar nos números observados.  

Já em relação à discrepância observada no valor da amostra número 4, referente à 

coleta 02, em relação às demais medições, pode-se considerar como fatores influentes a 

profundidade e posição do termômetro no momento da realização da investigação da 

medida supracitada e principalmente o horário da coleta (13:00). Segundo a CETESB(2003), 

a temperatura é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação do ano, período 

do dia, taxa de fluxo e profundidade  

 

 Turbidez 

Nas medidas alusivas a este parâmetro (Figura 46), pôde-se observar que, exceto 

nas coletas realizadas no ponto 01, os valores de turbidez da segunda incursão (com 

mensuração menor no ponto 01 e maior no ponto 03), ocorrida em dezembro de 2011, 

mostraram-se superiores em relação à agosto (cujo número mais baixo se deu no ponto 02 

e mais alto no ponto 04).  

  

 
Figura 46 – Valores de Turbidez (NTU) mensurados em amostras de água do estuário da 
RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e 
dezembro de 2011.  

 

O predomínio de valores mais altos de turbidez durante o período seco foi observado 

por outros autores (Horbe et al 2005; Raposo et al., 2010). Almeida e Schwarzbold (2003) 

atentam para o fator sazonal que interfere na qualidade da água, consequentemente na 

análise da turbidez, devido às variações na pluviosidade e vazão dos rios. Maiores valores 

de turbidez no período seco que no chuvoso indicam a menor capacidade de diluição dos 

sólidos em suspensão nos períodos de fluxos mais baixos, pois mantido o fornecimento de 

sólidos (principalmente em razão do lançamento de efluentes), com a redução das vazões 

as concentrações aumentam. 
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Valores mais elevados no ponto 3 são devido a proximidade do centro populacional 

do distrito, o qual constitui-se também como área receptora dos dejetos sanitários advindo 

do referido povoado. Processos biológicos e de entrada de material alóctone, assim como o 

aumento da produção primária, o que resulta em grande geração de material orgânico 

particulado, logo, em valores mais altos de turbidez (Almeida & Schwarzbold, 2003).  

Pancadas de chuvas pontual, maior vazão (turbulência) e maiores profundidades no 

ambientes escolhido para fazer a medição, podem ter ocasionado o menor valor de turbidez 

no ponto1. 

 

 Sólidos totais 

Sobre os resultados referentes à ocorrência dos sólidos totais (Figura 47) nas 

amostras analisadas, variaram de 40 mg/L (ponto 04) a 53 mg/L (ponto02) em Agosto/2011 

e de 46 mg/L (ponto 03) a 55 mg/L (ponto 01) em Dezembro/2011.  

 

 
Figura 47 – Valores de Sólidos totais (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário 
da RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em 
agosto e dezembro de 2011. 

 

Como é possível observar na Figura 47 os valores de sólidos totais não sofreram 

grandes alterações em relação aos pontos e período da coleta. Gibbs (1967) observou que 

nas águas do Amazonas e seus tributários a concentração dos sedimentos diminui à medida 

que a distância entre as águas fluviais e o oceano diminui, e que durante a estação chuvosa 

a quantidade de sedimento em suspensão é bem maior que na estação seca. 

Esses sólidos podem ser de origem natural (partículas de rochas, argila, silte, algas 

e outros microorganismos) ou antrópica (efluentes domésticos e industriais, 

microorganismos e erosão acelerada), e é uma medição diretamente relacionada aos 

valores de turbidez na água (Raposo et al., 2010). 

 

b) Características Químicas 
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 Oxigênio Dissolvido 
Já em relação à ocorrência de oxigênio disponível no ambiente aquático pesquisado 

(Figura 48), os resultados apontam para uma boa qualidade da água em relação a este 

parâmetro, uma vez que todos os valores obtidos situaram-se acima dos níveis limítrofes 

estipulados (não inferior a 5) pela resolução específica (Conama 357/2005).  

 

 
Figura 48 – Valores de Oxigênio dissolvido (mg/L) mensurados em amostras de água do 
estuário da RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas 
em agosto e dezembro de 2011. 
 

 Potencial Hidrogeniônico (pH)  

Acerca dos números obtidos na avaliação do pH das águas do estuário da RESEX 

Baía do Iguape, conforme pode-se visualizar na Figura 49, levando em consideração os 

parâmetros legais determinados pela Resolução 357/2005 do Conama, os quais 

estabelecem os valores de pH para esse tipo de água (Salobra – Classe 1) entre 6,5 a 8,5, 

evidencia-se uma anormalidade observada nos exemplares de água da primeira coleta, uma 

vez que todas apresentam um valor inferior ao intervalo preestabelecido pela referida 

norma.  

 

 
Figura 49 – Valores de pH mensurados em amostras de água do estuário da RESEX Baía 
do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e dezembro 
de 2011. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

1 2 3 4 

V
a
lo

r 
m

g
/L

 

Pontos 

Oxigênio Dissolvido (O.D.) 

Coleta 01 
(Ago/2011) 

Coleta 02 
(Dez/2011) 

Conama (≥ 
5) 

0 

2 

4 

6 

8 

1 2 3 4 M  

V
a
lo

r 

Pontos 

pH 

Coleta 01 
(Ago/2011) 

Coleta 02 
(Dez/2011) 

Monitora 
(2010)  

Conama 
(6.5 a 8.5) 



111 

 

No tocante à condição ácida destas amostras da incursão de agosto, o fator 

climático referente ao período chuvoso pode ter exercido sua influência pelo carreamento de 

elementos químicos diversos por conta da “lavagem” que a água da chuva faria nos terrenos 

circunvizinhos, no qual todos estes materiais terminariam por desaguar no estuário. Neste 

cenário, devido à existência de extensas áreas de canaviais localizadas próximas às 

margens do manguezal e ocorrência de vários córregos que perpassam por esses cultivos e 

deságuam igualmente nesta região da Baía do Iguape, tais eventos poderiam encaminhar 

ao estuário diversos componentes químicos resultantes desta atividade agrícola. 

Acrescenta-se ainda à referida realidade o incremento da emissão de dejetos sanitários 

residenciais advindos tanto de fossas rudimentares – bastantes utilizadas no distrito –, 

quanto de pequenos riachos sazonais – próximos aos quintais das moradias – de onde são 

direcionadas tubulações de sanitários domésticos, nos quais em boa parte do ano 

apresentam-se secos e só observa-se à ocorrência água corrente em períodos de chuva.  

Frente ao exposto, a presente realidade configura-se como uma situação bastante 

preocupante, pelo fato dos efeitos danosos que estes baixos valores de pH podem acarretar 

à fisiologia da fauna estuarina existente nesta região, tanto por conta da relevância 

ecológica quanto socioeconômica que representa. Valores de pH fora das faixas 

recomendadas podem alterar o sabor da água e contribuir para corrosão do sistema de 

distribuição de água, provocando uma possível liberação de ferro, cobre, chumbo, zinco e 

cádmio, e dificultando a descontaminação da água (CETESB, 2003). 

 

 Condutividade elétrica 

Os valores obtidos para condutividade no presente estudo variaram de 40.1 (ponto 

04) a 41.4 (ponto 02) em agosto/2011 e de 43.9 µS/cm (ponto 04) a 46.5 µS/cm (ponto 02) 

em dezembro/2011 (Figura 50). 

 

 
Figura 50 – Valores de Corrente elétrica (µS/cm) mensurados em amostras de água do 
estuário da RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas 
em agosto e dezembro de 2011. 
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Este parâmetro está relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, que 

são partículas carregadas eletricamente, por isso quanto maior a quantidade de íons 

dissolvidos na água, maior será a condutividade elétrica.  

Nas águas estuarinas a concentração dos elementos maiores são responsáveis 

diretamente pelos valores de condutividade. Desta forma a condutividade elétrica poderá 

indicar possíveis impactos ambientais ocasionados por lançamentos de resíduos industriais 

em um curso d’água. Essa afirmação pode explicar os valores mais altos encontrados nesse 

estudo em pontos de coleta onde se localizam os despejos urbanos e de atividades 

agrícolas.  

Assim, os valores mais altos de condutividade observado em todos os pontos de coleta 

em dezembro/2011 deve-se ao período seco, pois nesse período a taxa de diluição de íons 

é bastante reduzida.  

 

 Nitrato 

Constituindo-se em um grupo de compostos nitrogenados que, em diversas 

situações, apresenta origens semelhantes ao dos fosfatos, concentrações de nitratos 

também foram medidas nas amostras coletadas no estuário pesquisado. Acerca desta 

ocorrência, segundo mostra a Figura 51, pode-se destacar em relação à coleta de 

agosto/2011, apenas uma amostra (ponto 03) apresentou concentração de nitrato, aqui já 

caracterizada como principal região de destinação dos esgotos residenciais do distrito que 

margeia tal território. Sendo assim, pressupõe-se que tal resultado pode ser advindo do 

referida contexto sanitário abordado. 

 

 
Figura 51 – Valores de Nitrato (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário da 
RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e 
dezembro de 2011. 
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vez, é importante pontuar que este é um período seco na região que contribui com a maior 

concentração de matéria orgânica e por consequencia o aumento do nitrato. 

O nitrato é a principal forma de nitrogênio configurado encontrado nas águas e é 

produzido no sistema aquático pelo processo de nitrificação partir da matéria orgânica 

nitrogenada. As águas naturais geralmente contêm nitratos em solução, principalmente 

tratando-se de águas que recebem esgotos. A presença de nitrato pode indicar poluição 

recente, uma vez que essas substâncias são oxidadas rapidamente na água, graças 

principalmente à presença de bactérias nitrificantes (MOURA, 2007).  

Outra observação relevante diz respeito ao valor referente às análises do projeto 

Monitora na porção do rio que corta a sede do município, cujo número demonstrou-se 

bastante inferior aos alcançados no estuário. Nesta perspectiva, essas contagens da área 

de pesquisa na Baía do Iguape configuram-se novamente como alarmantes por superarem 

– e muito – os limites determinados pela resolução do Conama 357/2005. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

Os valores de DBO para o presente estudo variaram de 3 mg/L (pontos 04 e 02) a a 

5 mg/L (ponto03) em agosto/2011 e 11 mg/L (ponto 03) a 13 mg/L (pontos 01 e 02) em 

dezembro/2011 (Figura 52). 

 

 
Figura 52 – Valores de DBO (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário da 
RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e 
dezembro de 2011.  

 

A DBO é um parâmetro utilizado para medir a quantidade de oxigênio necessária 

para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma 

inorgânica estável em uma determinada amostra. O CONAMA 357/2005 não estabelece 

limite de DBO em águas salobras. Porém, é possível concluir que todos os pontos coletados 

em dezembro/2011 apresentaram valores elevados de DBO quando comparados a outros 
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estuários que recebem despejos domésticos e industriais ( Araújo et al., 2010); os esgotos 

domésticos possuem uma DBO em torno de 300 mg/L. 

Supõe-se como principal fonte de emissão desse excesso de matéria orgânica – 

que acarreta consumo excessivo de oxigênio disponível no meio aquático – as atividades 

agrícolas de cana-de-açúcar nas imediações do estuário. Adicionado a isto, tem-se os já 

relatados estado baixa-maré no dia da coleta e época de clima seco, o que poderiam 

ocasionar maior concentração desses materiais pela menor quantidade de água disponível, 

naquele momento, no meio investigado. 

 

 Fosfatos totais 

Maiores concentrações de fosfato foram observadas nos pontos 01 (1.4 mg/L) e 03 

(0.4 mg/L)  e menores nos pontos 02 e 04 (0.2mg/L) no período correspondente a agosto de 

2011, enquanto nas coletas de dezembro de 2011 os valores apresentaram-se idênticos (0.2 

mg/L) em todos os pontos de amostragem (Figura 53). 

 

 
Figura 53 – Valores de Fosfatos totais (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário 
da RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em 
agosto e dezembro de 2011. 

 

Levando-se em consideração que uma das maiores fontes de fosfatos advém, 

dentre outras origens, segundo a CETESB (2011), da emissão de esgotos domésticos e 

drenagem pluvial de áreas agrícolas, os valores encontrados e explicitados na Figura 53 

acerca deste parâmetro podem expressar duas contingências. Uma delas pode sugerir a 

possibilidade do carreamento de substancias químicas fosfatadas oriundas da atividade 

agrícola canavieira à qual o ponto 01 encontra-se bastante próximo, incrementadas ainda 

pelo clima chuvoso que caracteriza o período referente à primeira coleta. Na outra situação, 

relativa ao ponto 03, a proximidade e condição principal de corpo hídrico receptor dos 

esgotos domésticos do distrito de Santiago do Iguape pode ter acarretado um acréscimo da 
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emissão desses compostos fosfatados, também potencializados pela atividade pluvial 

existente no momento das coletas. 

Nesse sentido, ao confrontar os resultados obtidos com os parâmetros 

estabelecidos pela legislação vigente (Conama 357/2005), evidencia-se que estes se 

apresentam com valores superiores aos limites determinados, inclusive àqueles alusivos a 

amostras coletadas na sede do município pelo programa Monitora do governo estadual. 

Assim, tal contexto pode trazer consequências danosas á fauna estuarina local, pelo fato 

destas concentrações funcionarem como fatores limitantes ao crescimento excessivo de 

microrganismos aquáticos, o que caracteriza o processo de eutrofização 

 

c) Características Microbiológicas 

 Coliformes Totais e Fecais 

Tratando-se da questão alusiva aos coliformes, cuja presença em análises de água 

deve-se em grande parte pela emissão de dejetos sanitários. No presente estudo tais 

resultados não fogem à regra, sendo passível de suposições que abordam à falta de 

sistemas de destinação e tratamento dos esgotos residenciais nos corpos hídricos próximos 

a povoamentos humanos. Nesse sentido, conforme se observa na tabela 07, as 

inconformidades referentes ao parâmetro analisado concentram-se principalmente no ponto 

de coleta número 03, no qual são direcionados todos os resíduos sanitários que advém do 

riacho que atravessa o distrito, o qual serve como corpo receptor destes dejetos, e termina 

por desaguar no estuário. Acrescenta-se ainda a destinação sanitária realizada diretamente 

por canalizações das moradias que margeiam as áreas de mangue. 

Quanto aos altos níveis também ocorridos no ponto 04 da segunda coleta, além dos 

motivos já sugeridos em situações anteriores (condição vazante da maré e período seco), 

pode-se propor também a localização geográfica deste ponto à jusante da principal região 

onde os dejetos são primordialmente direcionados (ponto 03), por situar-se em uma posição 

posterior no curso do rio rumo à foz.  

Avaliando os dados levantados em relação à Resolução Conana 357/2005, nas 

coletas de agosto e dezembro, evidencia-se que os valores referentes aos coliformes fecais 

configuram-se bastantes altos aos limites estabelecidos pela referida norma, o que 

compromete a qualidade das águas deste estuário nas quais são realizadas atividades 

exploratórias de pesca e mariscagem pela população local. 
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Tabela 07 – Valores de Coliformes Totais e Fecais mensurados em amostras de água do 
estuário da RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas 
em agosto e dezembro de 2011. 

  Coliformes Totais Coliformes Fecais 

PONTO 

Coleta 01  Coleta 02  Coleta 01  Coleta 02  

(Ago/2011) (Dez/2011) (Ago/2011) (Dez/2011) 

        

1 ≥ 23.0 ≥ 23.0 23 23 

2 ≥ 23.0 > 23.0 23 16.1 

3 13.000  ≥16.000  1.700 80 

4 ≥ 23.0 ≥16.000 23 130 

Conana     ≤ 43 

Fonte: Dados de campo (2011) e Conama (2005) 

 

d) Metais pesados 

 Cádmio – (Cd) 

As concentrações de Cd nos pontos coletados em agosto/2011 variaram de  0.081 

mg/L no ponto 03 a 0.112 mg/L no ponto 01. Em dezembro/2011, esses pontos 

apresentaram concentrações variando de 0.094 mg/L no ponto 04 a 0.115 mg/L no ponto 01 

(Figura 54). 

 

 
Figura 54 – Valores de Cádmio (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário da 
RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e 
dezembro de 2011. 

 

Tais resultados configuram-se ainda mais alarmantes (superior em mais de vinte 

vezes) quando confrontados com os limites estabelecidos pela Resolução 357/2005 do 

Conama, o qual determina, para essa classe de águas, um valor não superior a 0,005 mg/L. 
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De acordo com a CETESB (2011), o cádmio é liberado principalmente por efluentes 

industriais (galvanoplastias, pigmentos, soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes e 

acessórios fotográficos), além de fertilizantes e poluição do ar local. Nesse sentido, em 

relação às indústrias próximas à região de estudo estão: a Indústria de papeis Tororó 

(distante cerca de 25Km), localizada na sede do município, e a Indústria de beneficiamento 

de couro Mastrotto Brasil S/A (a aproximadamente 32Km), situada às margens do lago da 

Hidrelétrica Pedra do cavalo, no distrito de Capoeiruçu, município de Cachoeira. Já à 

jusante de onde as amostras foram colhidas (afastado em média 20Km), tem-se o Estaleiro 

Enseada do Paraguaçu, de propriedade da Petrobras, posicionado no distrito de São Roque 

do Paraguaçu, no município de Maragogipe. 

Frente ao exposto, embora haja a indicação da existência desses 

empreendimentos, e até mesmo pela inexistência de dados mais específicos, nenhuma 

constatação pode ser apresentada sobre a possibilidade de influência destas indústrias na 

determinação dos valores apresentados. Por outro lado, visto que os maiores índices foram 

obtidos nas duas coletas do ponto 01, pressupõe-se, mais uma vez, que a cultura 

canavieira, bastante próxima deste local, pode ter afetado a discriminação dos valores 

apresentados. 

Por fim, outra situação que merece citação diz respeito à contaminação no 

município de Santo Amaro, que faz divisa com a cidade de Cachoeira (à qual pertence o 

distrito que margeia o estuário investigado), pois após a desativação de uma Metalúrgica 

(Companhia Brasileira de Chumbo – COBRAC), na década de 1990, deixou espalhado pela 

cidade toneladas de resíduos de Cádmio e Chumbo. Para agravar a situação, partes destas 

escórias foram utilizadas no calçamento de ruas e construção de muros, jardins, etc. neste 

município e, por conseguinte, também afetaram os corpos hídricos da região. Desta forma, 

pode-se supor a existência de algum tipo de contaminação por conta da realidade 

supracitada em relação aos resultados apresentados. 

 

 Chumbo – (Pb) 

Outro parâmetro que igualmente obteve altas concentrações nas análises 

realizadas foi o chumbo.  Na coleta realizada em agosto/2011 os valores oscilaram de 0.357 

mg/L (no ponto 03) a 0.369 mg/L (no ponto 01). Em dezembro/2011, as concentrações de 

Pb variaram de 0.326 mg/L (no ponto 03) a 0.342 mg/L (no ponto 01).  

Esses valores superam os limites estabelecidos (0,01 mg/L) pela legislação do 

Conama 357/2005 (Figura 55).  
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Figura 55 – Valores de Cobre (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário da 
RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e 
dezembro de 2011. 

 

Quanto às possíveis fontes de contaminação por este metal, pode-se supor, do mesmo 

modo que se fez no quesito anterior, à ocorrência das indústrias supracitadas no quesito 

anterior e/ou alguma outra influência decorrente dos resíduos de chumbo após a 

desativação da empresa metalúrgica no município vizinho (Santo Amaro) à área 

pesquisada. Sendo assim, tal perspectiva mostra-se ainda mais plausível pela possibilidade 

de disseminação desse metal pela via atmosférica, conforme relata a Cetesb (2011). 

 

 Manganês – (Mn) 

Segundo a Cetesb (2011), o manganês e seus compostos são usados na indústria 

do aço, ligas metálicas, baterias, vidros, oxidantes para limpeza, fertilizantes, vernizes, 

suplementos veterinários, entre outros usos. Além disso, de acordo a mesma fonte, ocorre 

também naturalmente na água superficial e subterrânea. Quanto aos resultados, percebe-se 

que três amostras na Baía do Iguape suplantaram os limites especificados pela Resolução 

357/2005 do Conama, juntamente com a análise realizada pelo programa Monitora, em 

amostras de água do rio referente à sede do município (Figura 56). 
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Figura 56 – Valores de Manganês (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário da 
RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e 
dezembro de 2011. 

 

Deste modo, apesar das indicações de possíveis origens emissoras destes metais 

elencadas em tópicos anteriores, no presente contexto, as fontes presumíveis ainda 

configuram-se como difusas. 

 

 Cobre – (Cu) 

Configurando-se como um metal que apresenta uma diversidade de fontes de 

utilização, que vão desde a fabricação de tubos, indústrias, mineração, corrosão de 

tubulações, efluentes de estações de tratamento, algicidas aquáticos, escoamento 

superficial e uso agrícola (CETESB, 2011), o cobre revelou uma alta concentração nas 

amostras de água a Baía do Iguape quando confrontados com a legislação específica (0,005 

mg/L – Conama 357/2005), assim como verificado em outros metais pesados (Cd e Pb), 

com destaque para as coletas realizadas em dezembro. No tocante aos valores 

encontrados, as amostras da coleta de agosto de 2011 variaram de 0.044 mg/L (ponto 04) a 

0.054 mg/L (ponto 03). Já em relação a dezembro de 2011, o menor valor foi de 0.060 mg/L 

(ponto 03) a 0.084 (ponto 02) (Figura 57). 
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Figura 57 – Valores de Cobre (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário da 
RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e 
dezembro de 2011. 

 

Para este parâmetro, serão utilizadas as mesmas possibilidades já explicitadas, 

bem como à observação dos valores do período seco (dezembro/2011) que demonstraram 

níveis superiores.  

 

 Zinco – (Zn) 

O zinco e seus compostos são muito usados na fabricação de ligas e latão, 

galvanização do aço, na borracha como pigmento branco, suplementos vitamínicos, 

protetores solares, desodorantes, xampus, etc. (CETESB, 2011). Desta forma, nas coletas 

realizadas em agosto de 2011, suas concentrações oscilaram de 0.129 mg/L no ponto 02 a 

0.904 mg/L no ponto 3, enquanto que nas análises de dezembro de 2011, os números 

variaram de 0.106 mg/L no ponto 04 a 0.206 mg/Lno ponto 01 (Figura 58). 

 

 
Figura 58 – Valores de Zinco (mg/L) mensurados em amostras de água do estuário da 
RESEX Baía do Iguape, município de Cachoeira, Bahia, em análises realizadas em agosto e 
dezembro de 2011. 
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Nas análises realizadas no estuário da RESEX Baía do Iguape os seus valores 

situaram-se acima dos níveis estabelecidos pela Resolução 357/2005 do Conama (0,09 

mg/L) em todas as amostras (Figura XX) e, novamente como foi explicitado em tópicos 

anteriores, a possibilidade de identificação da origem disseminadora deste metal não está 

bem estabelecida. Da mesma forma, não foi-se possível relacionar o alta concentração 

visualizada no ponto 03 na coleta realizada em agosto/2011, apesar de suspeita de que a 

emissão dos esgotos neste local aliado à ocorrência de um período chuvoso possam ter 

auxiliado na determinação desse número. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das experiências vivenciadas durante a realização do presente estudo, 

algumas percepções acerca da realidade investigada constituem-se em um conjunto de 

informações relevantes para um maior entendimento deste complexo cenário, configurado 

como uma unidade federal de conservação, a RESEX Baía do Iguape. 

Nesse sentido, no tocante à administração institucional desta unidade, pôde-se 

perceber que, apesar dos esforços realizados pelos funcionários federais responsáveis pela 

gestão desta reserva, o próprio Estado em si – por variadas situações – configura-se como 

um obstáculo ao cumprimento dos requisitos necessários à manutenção das condições 

socioambientais que possibilitaram a criação desta unidade. Como ilustração, relata-se a 

diminuição dos limites territoriais da RESEX a fim de atender uma necessidade de que 

obstruía o licenciamento ambiental à implantação de um complexo industrial capitaneado 

pelo próprio Governo Federal. Além disso, ressalta-se ainda a ocorrência de conflitos 

decorrentes de ações contrárias a iniciativas que atendem por interesses particulares em 

inconformidade às normas ambientais que regem as diretrizes de apropriação e interferência 

antrópica em territórios da Reserva. 

Por outro lado, não obstante as dificuldades, elogia-se e reconhece-se a dedicação 

e perseverança das associações organizadas – Representantes das localidades, 

Associações Locais de Moradores, Conselho Deliberativo da RESEX, Grupo de Trabalho de 

Elaboração do Plano de Manejo Participativo, Comissão Pastoral de Pescadores e demais 

membros não mencionados – que em sintonia com os funcionários as Secretaria de 

Gerenciamento da RESEX trabalham pelo melhoramento e manutenção das condições 

socioambientais na Reserva. 

Em relação ao contexto extrativista, o qual justificou a criação da unidade, ao tempo 

que desperta a curiosidade e vislumbra pelo conhecimento cultural e diversidade de 

ensinamentos que detém, suscita igualmente um sentimento de preocupação, motivada 

muitas vezes por informações da atualidade nem sempre alvissareiras, ainda mais quando 

confrontadas com narrações nostálgicas de outrora e presságios descrentes do que há por 

vir.  

Assim, em alusão à labuta da pesca, esta ainda constitui-se como principal fonte de 

renda e subsistência para muitas famílias, constituindo-se igualmente como uma prática 

sobretudo masculina e bastante valorizada nas comunidades, apesar da necessidade de um 

incremento da força de trabalho afim de se alcançar retorno financeiro compatível com a 

realidade econômica consumista que perpassa pelas relações sociais atualmente 

vislumbradas em todas partes do globo. Quanto à mariscagem, essa insalubre atividade tão 
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relevante quanto à pesca, porém carecida de menos sofisticação, é exercida por ambos os 

gêneros, apesar de supremacia feminina, servido com relevante fonte de subsistência nem 

sempre tão vislumbrada pela gerações mais recentes. 

Ainda relativo aos aspectos socioeconômicos observados, destaca-se também – 

primordialmente pelos mais jovens – uma propensão à descontinuidade da herança 

extrativista e busca ou pelo processo de diversificação das ocupações ou aspirações 

emigratórias direcionadas quase sempre para a capital. Por fim, há ainda diversas 

ocorrências na população na qual, ora como principal renda, ora apenas como complemento 

financeiro, da participação das políticas de assistência do governo que, assim como em 

outras regiões do país, ao tempo que promove um dinamismo financeiro local, traz consigo 

igualmente – principalmente a curto e médio prazo – em algumas situações, um certo 

conformismo quanto à busca por melhores condições. 

Já em relação aos serviços essenciais obrigatórios na qual o poder público tem a 

obrigação de oferecer, apesar da existência de algumas assistências, há de se reconhecer 

que ainda havendo muito a ser feito.  Sobre isso, salienta-se o funcionamento nas 

localidades pesquisadas de um posto de saúde, creches, escolas de ensino fundamental e 

médio, centros comunitários, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pelo que 

tudo indica, finalmente o asfaltamento da principal estrada de ligação do distrito e povoado 

com a sede do município e cidades adjacentes. 

Nessa perspectiva, tratando-se dos serviços de saneamento básico, evidenciou-se 

que a água encanada não chega a ser um problema às populações localizadas nos 

povoados visitados, em detrimento dos serviços de esgotamento sanitário, destinação dos 

resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Assim, por estarem relacionados ao controle 

de vetores que disseminam doenças, enfermidades gastrointestinais, internamentos e até 

óbitos, constituem-se em sistemas essenciais à promoção da saúde e bem estar social. Por 

isso, cabe aos gestores públicos maior urgência na complementação das obras inacabadas 

e ampliação na assistência destas, a fim de minimizar parte das agruras que vem 

acometendo a população local. 

Ainda sobre as condições citadas anteriormente, essas carências também 

configuram-se como um dos principais problemas de cunho socioambiental, uma vez que 

acarretam consequências diretas a este ambiente de grande relevância ecológica e 

configurado como uma unidade federal de conservação de uso sustentável, do qual 

depende à própria população. Esta, por sua vez, ao tempo que reconhece e abomina a 

ocorrência dessa situação, reconhece a incapacidade de sozinha promover uma guinada no 

referido contexto, por falta de apoio dos órgãos públicos responsáveis que, conforme 

demonstrado no estudo, quando tomaram a iniciativa de implantar sistemas para minimizar 
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a situação, infelizmente – nas duas localidades investigadas – terminaram por abandonar as 

obras inacabadas, gerando ainda mais problemas, além daqueles já existentes. 

Outro fator preocupante advém dos indícios suscitados pelas avaliações 

hidrogeoquímicas de qualidade de água, na qual relataram a ocorrência de contaminação 

das águas estuarinas por compostos químicos nocivos ao ambiente e que merecem uma 

maior atenção e realização de investigações mais profundas e complementares. 

Por fim, inserido no referido contexto, só que talvez ainda não vislumbrado pelos 

principais sujeitos que compõem o complexo cenário apresentado, traz-se à tona a figura da 

educação, reconhecida como a mola propulsora ao desenvolvimento de qualquer sociedade 

devido a sua capacidade de transformar as variadas formas de conhecimento e, desta 

forma, poder promover modificações na realidade que culminem em melhores condições a 

todos que dela façam parte. 

Nesse sentido, o presente estudo, que além de buscar cumprir as prerrogativas 

acadêmicas ao qual está subordinado e que possibilitaram o seu desenvolvimento e 

concretização, se predispôs a construir um trabalho que, embora se organize dentro dos 

moldes acadêmicos, pudesse corresponder às obrigações sociais da qual toda pesquisa de 

financiamento público deveria se responsabilizar, a fim de restituir à sociedade parte do 

grande investimento realizado na forma dos alicerces que possibilitaram tal elaboração. 

Desta forma, almeja-se que as informações aqui contidas possam suscitar 

mudanças positivas no contexto ao qual foram coletados dados ao longo destes dois anos, 

para minimamente compensar os esforços de todos aqueles que de uma forma ou de outra 

colaboraram com esta pesquisa e merecem a gratidão e o reconhecimento sobre tudo de 

promissor que esperançosos acreditamos que ela haverá de acarretar. 
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ANEXOS 

 

01 - Comunidades extrativistas da RESEX Baía do Iguape 
Fonte: ICMBio/MMA, Maragogipe/BA, 2010 
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Políticas 

Tipo de informações 
disponíveis 

Utilização de imagens 

Política de conteúdo da 
Galeria do Google 
Earth 

Contratos de licença 
do utilizador final do 
Google Earth 

02 – Recomendações para a utilização de imagens do aplicativo Google Earth. Disponível 
em <http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=ptBR&lev=answer&cbid=1ktas55a1 
k1cg& answer=21422&src=cb>. Acesso em 09 fev. 2012. 

 

25/01/12                                                                                                             

Utilização de imagens - Ajuda do Google Earth 

 

Página inicial         Explorar        Fazer download       Tutoriais        Conectar-se      Ajuda  

 

Earth      

 

Utilização de imagens  

 

Sentimo-nos lisonjeados pelo fato de estar a incorporar o Google 

Earth no seu mundo on-line. Pode fazer uso pessoal de uma imagem 

da aplicação (por exemplo, no seu Web site, num blogue ou num 

documento do Word) desde que mantenha os direitos de autor e as 

atribuições, incluindo a atribuição do logótipo da Google. No entanto, 

não poderá vender as imagens a terceiros, fornecê-las como parte de 

um serviço ou utilizá-las num produto comercial, tal como um livro ou 

um programa de televisão, sem obter antecipadamente uma 

autorização de utilização de direitos por parte da Google.  

 

Se necessitar desses direitos comerciais, visite as orientações de 
permissão da Google. Em seguida, pode submeter o seu pedido 
através do formulário on-line.  

 

Tenha em atenção que apenas poderemos responder a pedidos de 
permissão submetidos através do formulário  

 

atualizado 09/27/2011 

 

Google Earth - Como entrar em contato - Ajuda com outros produtos do Google -  

Alterar idioma:                                        

©2012 Google - Página inicial do Google - Novo! Política de Privacidade - Termos de 
Serviço 

Português (Bras il)?

http://support.google.com/earth/bin/topic.py?hl=pt-BR&topic=2376153&parent=2376074&ctx=topic
http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=21413&topic=2376153&ctx=topic
http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=21413&topic=2376153&ctx=topic
http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=181783&topic=2376153&ctx=topic
http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=181783&topic=2376153&ctx=topic
http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=181783&topic=2376153&ctx=topic
http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=34344&topic=2376153&ctx=topic
http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=34344&topic=2376153&ctx=topic
http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=34344&topic=2376153&ctx=topic
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03 – Questionário a ser utilizado para investigação das condições de saneamento básico e 

atividades extrativistas realizadas nas comunidades da reserva. 

 
ESPACIALIZAÇÃO DA DINÂMICA DE UTILIZAÇÃO DA ÁGUA NA RESEX MARINHA 

BAÍA DO IGUAPE, BAHIA, BRASIL 

 
PERFIL SOCIAL 

 
QUESTIONÁRIO 

 
1. Formas de captação de água para consumo na residência? 

a) Encanada 
(EMBASA) 
b) Superficial 
c) Poço 
profundo 
d) Poço raso 

e) Lago 
f) Cisterna 
g) Reservatóri
o comunitário 
h) Água pluvial 
i) Rio 

j) Carro pipa 
k) Fonte 

Outro:________________
_____________________

Captação principal:_______________________________________________ 
Captação secundária:_____________________________________________ 
 
2. Com que frequência ocorre o abastecimento de água encanada nesta moradia? 
a) Diariamente 
b) Entre 2 e 3 dias 

c) Entre4 a 5 dias 
d) Semanalmente 

 
e) Não se aplica 

 
3. Caso o abastecimento de água seja inconstante, de que forma o Sr. (a)/sua família 
armazena água para consumo.  
a) Tanque 
b) Cisterna 

c) Bujão (___litros) 
d) Outro:_________

 
4. Há quanto tempo o Sr.(a) e/ou sua família se utiliza dessa via(encanada) para 
abastecimento de água na sua residência? 
a) A menos de 3 anos 
b) Entre 3 a 6 anos 

c) Entre 6 a 9 anos 
d) Há mais de 9 anos 

 
5. Como avalia o sistema de abastecimento de água da EMBSASA? 
a) Ruim ou péssimo b) Regular 

Nome:  

Idade:  Nº de moradores na residência: 

Cidade:  Quanto tempo 
mora nesta 
localidade: 

 
Localidade:  

Natural de:  

Escolaridade:  

Estado Civil:  

Ocupação:  

Endereço 
(trabalho): 

 

Renda:  



137 

 

c) Bom  d) Ótimo ou excelente 
 
6. O Sr.(a) e/ou sua família já recebeu a visita de algum órgão do governo apresentando 
propostas e/ou sugerindo ações da população para a conservação dos componentes 
aquáticos presentes nesta localidade nos últimos dez anos. 
a) Não 
b) Sim.Qual?____________________________________________________________ 
  
7. A sua residência já sofreu alguma obra de modificação dos sistemas de abastecimento de 
água e/ou rede de esgoto feito por algum órgão da esfera pública nos últimos dez anos? 
1. Não 
2. Sim. 
Qual?_________________________________________________________________  
 
8. Qual desses instrumentos existe na sua casa para chegada da água encanada? 
Vaso sanitário com válvula de descarga 
Torneira de pia de cozinha 
Torneira de lavatório de banheiro 

Chuveiro 
Torneira para lavagem de áreas externas 

 
9. Nesta residência existe banheiro ou sanitário?  a) (__) Não        b) (__) Sim. 
Quantos?__________ 
 
10. De que forma é escoado os resíduos deste banheiro ou sanitário? 
a) Rede coletora de esgoto ou pluvial 
b) Fossa séptica ligada à rede coletora 
c) Fossa séptica não-ligada à rede 
coletora  
d) Fossa rudimentar 

e) Vala 
f) Direto para algum corpo hídrico (rio, 
riacho, lago, etc.) 
g) Outra_________________________
_ 

 
11. Como ocorre o descarte do lixo domiciliar? 
a) Sistema de Coleta de lixo municipal 
b) Queimado ou enterrado na 
propriedade 

c) Jogado em algum corpo hídrico (rio, 
riacho, lago, etc.). d) (__) 
Outro_____________ 

 
12. Com que frequência o seu lixo domiciliar é recolhido pelo sistema urbano de coleta? 
a) Diariamente 
b) A cada 2 dias 
c) A cada 3 dias  

d) A cada 4 dias 
e) A cada 5 dias 
f) A cada 6 dias 

g) Semanalmente 
h) Não se aplica  

 
13. O Sr.(a) e/ou algum integrante de sua família realiza alguma atividade extrativista nos 
corpos hídricos dessa localidade? 
a) (__)Não    
b) (__)Sim. 
Quem?________________________________________________________________ 
  
14. Que tipo de atividade pratica(m)? 
Pesca:_________________________________ 
Coleta:_________________________________ 
 
15. Que tipo de animais vocês mais pescam e/ou coletam nessa área? 
Pesca:____________________________________________________________________ 
Coleta:____________________________________________________________________ 
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16. Existe algum tipo de animal que fosse bastante pescado/coletado no passado e que hoje 
não é mais encontrado aqui nessa área? 
a)(__) Não - (__) (b) Sim 
Quais?____________________________________________________________________ 
 
17. O Sr.(a) e/ou algum integrante de sua família tem notícia de alguma iniciativa e/ou 
programa de qualquer órgão público nos últimos dez anos que trouxesse sugestões e/ou 
alternativas para a diminuição da poluição e/ou conservação de algum componentes hídrico 
da região (seja ele rio, riacho, nascente, lago, etc.) que pudesse estar sendo degradado por 
conta de atividades humanas? 
( __) Não  b) ( __) Sim.  
Quais?____________________________________________________________________  
 
18. Realizado por que 
órgão?____________________________________________________ 
Quais as iniciativas propostas?_________________________________________________ 
 
19. Quais os resultados 
obtidos?__________________________________________________ 
 
20. O Sr.(a) acha importante que os recursos hídricos sejam protegidos contra a poluição?  

a) Não 
b) Sim. Por quê?__________________________________________________  

 
21. O que o O Sr.(a) e/ou seus familiares fazem para proteger os recursos aquáticos nesta 
localidade?_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
22. O Sr.(a) entende por uma Reserva Extrativista? 

a) Não 
b) Sim.  

 
23. O Sr.(a) sabia que esta área em que reside faz parte de uma Unidade Federal de 
Conservação conhecida com a Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape? 

a) Não 
b) Sim. 

 
24. Para o Sr.(a), quais os benefícios adquiridos por esta região devido a criação desta 
RESEX Baía do Iguape há dez anos? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
25. De que tipo de grupo/etnia o (a) Senhor(a) considera-se descendente: 
 
a) Negro (__)  b) Índio (__)  c) Quilombola (__)  d) Branco  e) Europeu (__)  f) Outro (__) 
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_____________________________________ 

Entrevistado 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Pedro Silvestre Pascoal Junior 
Pesquisador Responsável 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em 
Ciências da Terra e do Ambiente – PPGM/UEFS 

CEP: 44.036-900 - Feira de Santana - Bahia 
Telefax: (75) 3224-8371 
ppgmpos@gmail.com 

_____________________________________ 

Carlos Cesar Uchôa de Lima 
Orientador da pesquisa 

04 – TCLE 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa que tem como 

título “Modelagem da dinâmica de apropriação humana dos recursos hídricos da Reserva 

Extrativista (RESEX) Marinha Baía do Iguape nos municípios de Cachoeira e Maragogipe, 

Bahia, Brasil (2000-2010) que tem como objetivos analisar as formas de obtenção e 

utilização da água tanto para consumo quando pesca e mariscagem pela população nessa 

área que abrange a Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape, entre os anos de 2000 a 

2010. Este é um estudo que utiliza como método a aplicação de questionários.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome nem informações pessoais de sua vida em qualquer 

fase do estudo. Os riscos, para você e demais participantes são mínimos, e a aplicação dos 

questionários poderá ser feita em horários combinados para não atrapalhar o seu trabalho e 

sua rotina. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Além disso, se acontecer qualquer 

problema com a pesquisa, agora ou no futuro, a responsabilidade é minha, Pedro Silvestre 

Pascoal Junior, pesquisador responsável pelo estudo. 

A qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou 

desistir de participar e retirar seu consentimento entrando em contato com algum dos 

endereços no final da folha. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou de qualquer outro tipo. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de questionário. O (a) Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer 

compensações financeiras. Os benefícios relacionados à sua participação poderão servir 

para compreensão pela população local dos possíveis problemas de cunho socioambiental 

que possam estar ocorrendo na região, bem como ser utilizado como alicerce para possíveis 

reinvidicações junto a órgãos e instituições públicas ligadas à gestão de recursos aquáticos 

dessa região. 

O(a) Senhor(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/endereço/e-

mail do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

Desde já agradecemos! 
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05 – Parecer CEP – UEFS 
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06 – Autorização do MMA/ICMBio à realização de pesquisa na RESEX Marinha Baía do 
Iguape 

 
 

 

 

 


