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Resumo 

 

Salinas da Margarida é um município localizado na parte sul da Bahia de 

Todos os Santos, caracteriza-se por ser um município netamente 

costeiro que abarca uma área continental de 65 Km2, e é constituído por 

seis comunidades, sendo elas Encarnação, Dendê, Salinas Sede, 

Conceição, Cairu, e Barra do Paraguaçu. Poucos são os estudos que 

integram dados químicos, biológicos e sociais visando melhorar as 

políticas de desenvolvimento pesqueiro. A pesca no município é 

basicamente de subsistência e rudimentar a qual pode ser dividida em 

duas categorias: (a) pesca embarcada, onde os pescadores utilizam 

embarcações de madeira conhecidas como canoas e embarcações de 

fibra com motor de centro o que proporciona maior autonomia, porem a 

pesca se desenvolve dentro da Bahía e (b) pesca não embarcada, 

realizada principalmente por mulheres recoletoras de moluscos ao longo 

da costa. Foram identificadas atividades que geram impactos negativos 

no município, como a carcinocultura, majoritariamente 

empreendimentos ilegais; pesca com explosivos, prática penalizada pela 

legislação brasileira, porém não conta com fiscalização eficiente e; 

ausência de rede de esgotamento sanitário. Contudo, quando realizadas 

análises químicas observa-se pouca contaminação por HPAs e metais, 

nos sedimentos das áreas de pesca. Por último, após acompanhar as 

atividades extrativistas, tanto de homens como de mulheres, percebe-se 

que não há uma riqueza de espécies de interesse comercial, que os 

recursos encontram-se plenamente explorados, em algumas áreas de 

pesca, extintos, o caso mais preocupante é o declínio do siri boia (P. 

spinimanus). Não existe legislação respeito à exploração de A. 

brasiliana. Percebe-se que a população extrativista não tem consciência 

de tamanho mínimo de coleta nem do cuidado para não utilizar fêmeas 

ovadas no caso do siri. 
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Resumen 

 

Salinas da Margarida es un municipio situado en la parte sur de la Bahía 

de Todos los Santos. Se caracteriza por ser una ciudad netamente 

costera que abarca una superficie continental de 65 km2, y consta de 

seis comunidades: Encarnación, Dendê, Salinas Sede, Conceição, Cairu, 

y Barra do Paraguaçu. Existen pocos estudios que integren datos 

químicos, biológicos y sociales encaminados a mejorar el desarrollo 

pesquero. La pesca en la ciudad es rudimentaria y básicamente de 

subsistencia, y puede dividirse en dos categorías: (a) pesca con barco, 

donde los pescadores utilizan embarcaciones de madera conocidas como 

canoas y barcos de fibra con un motor central que proporciona mayor 

autonomía, aunque la pesca se desarrolle dentro de la Bahía y (b) pesca 

sin barco, realizada principalmente por mujeres recolectoras de marisco 

a lo largo de la costa. Se detectaron algunas actividades que generan 

impactos negativos en el municipio, como los criaderos de crustáceos, 

en su mayoría ilegales; la pesca con explosivos, una práctica sancionada 

por la legislación brasileña aunque carece de vigilancia eficiente; y la 

ausencia de un sistema de red de alcantarillado. Sin embargo, teniendo 

en cuenta los análisis químicos realizados, se observa una baja 

contaminación por hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs) y 

metales en los sedimentos de la zona de pesca. Finalmente, después de 

analizar las actividades extractivas, realizadas tanto por hombres como 

por mujeres, se aprecia que no existe una gran cantidad de especies 

comerciales y que los recursos están muy explotados e incluso 

extinguidos en algunas áreas de pesca. Preocupa especialmente la 

disminución de la especie P. spinimanus (localmente “cangrejo boia”); 

asimismo, no existe una legislación específica sobre la captura de A. 

brasiliana. Se observa que los mariscadores no son conscientes de cuál 

es el tamaño mínimo de captura ni de la precaución de no capturar 

hembras con huevos en el caso de los cangrejos.  
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Resumo 

 

Salinas da Margarida é un municipio situado na parte sur da Bahía de 

Todos os Santos; caracterízase por ser un municipio netamente costeiro 

que abrangue unha superficie continental de 65 Km2, e consta de seis 

comunidades: Encarnação, Dendê, Salinas Sede, Conceição, Cairu, e 

Barra do Paraguaçu. Existen poucos estudos que integren datos 

químicos, biolóxicos e sociais encamiñados a mellorar o 

desenvolvemento pesqueiro. A pesca na rexión é rudimentaria e 

básicamente de subsistencia, e pode dividirse en duas categorias: (a) 

pesca con barcos, onde os pescadores utilizan embarcacións de madeira 

coñecidas como canoas e barcos de fibra cun motor central, que 

proporciona maior autonomía, aínda que a pesca se desenvolva dentro 

da Bahía e (b) pesca sen barco, realizada principalmente por mulleres 

recolectoras de marisco ao longo da costa. Detectáronse algunhas 

actividades que xeran impactos negativos no municipio, como os 

criadeiros de crustáceos, na súa maioría ilegais; a pesca con explosivos, 

unha práctica sancionada pola lexislación brasileira, aínda que carece de 

vixilancia eficiente; e a ausencia de un sistema de rede de sumidoiros. 

Non obstante, tendo en conta as análises químicas realizadas, obsérvase 

unha baixa contaminación por hidrocarburos policíclicos aromáticos 

(HPAs) e metais nos sedimentos da zona de pesca. Finalmente, despois 

de analizar as actividades extractivas, realizadas tanto por homes coma 

por mulleres, apréciase que non existe unha gran cantidade de especies 

comerciais e que os recursos están moi explotados e mesmo extinguidos 

nalgunhas áreas de pesca. Preocupa especialmente a diminución do P. 

spinimanus (localmente cangrexo boia). Así mesmo, non existe unha 

lexislación específica sobre a captura de A. brasiliana. Obsérvase que os 

mariscadores non son conscientes de cal é o tamaño mínimo de captura 

nin da precaución de non capturar femias con ovos no caso dos 

cangrexos. 
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Abstract 

 

Salinas da Margarida is a municipality located in the southern part of the 

Todos os Santos Bay, characterized for being a municipality which is a 

genuinely coastal municipality which covers a continental area of 65 

Km2, comprising six municipalities, these being Encarnação, Dendê, 

Salinas Sede, Conceição, Cairu, and Barra do Paraguaçu. There are few 

studies that integrate chemical, biological and social information with the 

purpose of improving fishing development policies. Fishing, in the 

municipality, is basically for subsistence and rudimentary, and can be 

divided into two categories: (a) boat fishing, where the fishermen use 

wooden boats known as canoes and fiber vessels with a center motor 

which offers a broader autonomy, nevertheless the fishing occurs within 

the Bay and (b) fishing without the use of boats, performed mainly by 

women who gather clams along the coast. Activities generating negative 

impacts to the municipality were identified, such as the shrimp farms, 

mainly illegal enterprises, fishing with explosives, a practice which is 

penalized by the Brazilian legislation, but without efficient supervision 

and, the lack of out any sewage system. However, when chemical 

analyses are performed little contamination is observed by HPA’s and 

metals in the sediments of the fishing areas. Lastly, after accompanying 

the extractivist activities, by both men and women, it is observed that 

there is no wealth in species of commercial interest, that the resources 

are fully explored, even in some fishing areas, extinct, where the case 

causing most concern is the decline of the most de “siri boia” crab (P. 

spinimanus). There is no legislation regarding the exploration of A. 

brasiliana. It can be observed that the extrativist population has no 

awareness about the minimum size for fishing or gathering shellfish, not 

the care not to use impregnated females, in the case of the crabs. 
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Evaluación Ambiental del Municipio de Salinas da Margarida, 

 Bahía, Brasil 

(Avaliaçao Ambiental do Município de Salinas da Margarida,  

Bahia, Brasil) 

 

RESUMEN EXTENSO 

 

1. Introducción 

En general los recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados a 

escala global, debido a causas muy diversas y complejas entre las 

que se pueden señalar: la falta de planificación en base a conceptos 

como los de sustentabilidad, la ausencia de políticas públicas que 

protejan el sector pesquero o el carácter incipiente de las mismas y la 

degradación ambiental indiscriminada de los mares y océanos. 

La zona costera es un sistema ambiental muy dinámico y de extrema 

fragilidad, dado que está formado por un conjunto complejo de 

formas resultantes de la interacción de flujos de materia y energía a 

través de las conexiones del sistema continente-océano-atmósfera. 

Para garantizar la planificación, gestión, uso y ocupación de este 

sistema, se hace necesaria una mayor definición de sus componentes 

morfológicos y procesos dinámicos. 

La naturaleza dinámica de los ecosistemas marinos costeros se debe 

a los procesos de erosión y sedimentación, a los mecanismos de 

transporte, y, en definitiva, a la gran variedad de sedimentos que se 

aprecian en función de los distintos hábitats biológicos. Los ríos son la 

principal fuente de sedimentos litogénicos, mientras que los 

sedimentos biogénicos derivan de los organismos marinos, tanto 
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vegetales como animales. Sin embargo, el carácter de los sedimentos 

oceánicos no viene solamente determinado por la fuente de la que 

derivan, sino por una serie de factores físicos, químicos y biológicos 

que controlan la naturaleza de estos depósitos.  

Dentro de los factores físicos de los que dependen los sedimentos 

costeros cabe citar la pendiente, la forma y tamaño de las playas, la 

dirección de las corrientes y la energía de las olas. Los medios 

costeros, sobre todo aquellos que están próximos a las áreas 

urbanas, están muy afectados por actividades antropogénicas de 

origen industrial o agrícola. Así por ejemplo, en general, el contenido 

en metales pesados o en hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 

dependen de la actividad del hombre. En consecuencia, los 

sedimentos se pueden considerar como un indicador importante para 

diagnosticar la contaminación ambiental. 

De acuerdo con lo indicado por los organismos internacionales y 

nacionales responsables del análisis de los sedimentos, es necesario 

conocer las concentraciones de los siguientes elementos: Aluminio 

(Al), Hierro (fe), Cromo (Cr), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Zinc (Zn), 

Arsénico (As), Plomo (Pb), Cadmio (Cd) y mercurio (Hg). Algunos 

elementos que pueden presentar interés adicional son Cálcio (Ca), 

Potasio (K), Titanio (Ti), Manganeso (Mn), Rubidio (Rb), Bromo (Br) y 

yodo (I). 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son compuestos 

químicos hidrofóbicos, lo que favorece su asociación con partículas 

sólidas. Son productos primarios de procesos de combustión 

incompleta y están formados por moléculas que contienen más de un 

anillo aromático. Los HAP de bajo peso molecular, que tienen 4 a 7 

anillos aromáticos, pueden presentar una toxicidad relevante, por lo 

que se admite que su distribución y comportamiento puede ser 

importante para controlar el impacto de las actividades antrópicas. 

Los HAP de elevado peso molecular presentan cierto potencial 
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carcinogénico, que ha de ser tenido en cuenta en las evaluaciones de 

riesgos ambientales. 

Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto que los 

sedimentos superficiales marinos constituyen una matriz importante 

para conocer la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos. 

Con todo, además de los análisis químicos, la información biológica 

resulta imprescindible para evaluar las condiciones de la biota. Por 

ello en esta tesis doctoral se siguieron las capturas de tres especies 

de importancia comercial como indicadoras del estado de 

conservación de los recursos pesqueros en el área estudiada. 

Otros aspectos analizados en la introducción se refieren al concepto 

de unidades de conservación, a la contaminación ambiental y la 

caracterización de la misma, así como a la biometría y los parámetros 

biométricos. 

Dentro de las unidades de conservación se consideran, en primer 

lugar, conceptos generales sobre áreas de protección ambiental, a 

continuación las áreas protegidas marinas y el manejo de las mismas, 

y, finalmente, se hace un estudio particular del área de protección 

ambiental de la Bahía de Todos los Santos, y, dentro de ella se presta 

particular atención a los manglares. 

Por lo que respecta a la contaminación ambiental, se revisa el acervo 

de conocimientos acerca de los metales pesados y los HAP. En ambos 

casos se resumen las características toxicológicas y los valores de 

referencia. En esta tesis, para los metales pesados se tuvieron en 

cuenta valores de referencia propuestos para los suelos de Brasil. A 

su vez, los contenidos en HAP se analizaron según valores guía de 

calidad propuestos por la Agencia Ambiental de Canadá, en concreto 

el Nivel de Efecto Umbral (TEL, de Threshold Effect Level) y el Nivel 

de Efecto Probale (PEL, de Probable Effect Level). 

La planificación y protección de los recursos pesqueros litorales en el 

nordeste de Brasil es, en general, incipiente o incluso inexistente. 

Apenas existen estudios de evaluación de las áreas pesqueras y, de 
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ellos, muy pocos analizan la biología de los recursos de interés 

comercial. En consecuencia se formularon los objetivos que se indican 

a continuación. 

 

2. Objetivos 

 2.1    Objetivo General 

Evaluar desde la perspectiva ambiental el municipio costero de 

Salinas de Margarida a partir de análisis químicos del sedimento y de 

parámetros biométricos de los recursos pesqueros de importancia 

comercial y aplicar dicha evaluación a las políticas de desarrollo 

pesquero. 

2.2 Objetivos Específicos 

� Evaluar los parámetros ambientales del municipio de Salinas da 

Margarida con énfasis en la actividad pesquera. 

� Determinar parámetros físico-químicos e investigar la presencia 

de HAP y metales. 

� Determinar parámetros biométricos básicos en tres especies de 

importancia comercial del municipio estudiado.      

 

3. Material y Métodos 

El trabajo de tesis se llevó a cabo en el área costera del municipio de 

Salinas da Margarida, en el estado de Bahía, Brasil, cuya extensión es  

de 65 Km2, utilizando de un modo integrado datos químicos, 

biológicos y sociológicos para mejorar las políticas de desarrollo 

pesquero. 

La actividad pesquera en el municipio de Salinas da Margarida se 

caracterizó, en una primera fase, llevando a cabo reuniones con 

miembros de las asociaciones de pescadores en cada una de las seis 

comunidades que conforman el municipio. A continuación se llevó a 

cabo una caracterización de las áreas de pesca, así como de las 

infraestructuras y asentamientos utilizados por la población pesquera 

municipal mediante estudios de campo. Cada área de pesca 
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identificada, así como las infraestructuras empleadas fueron 

georeferenciadas en su punto central.  

Se tomaron muestras de sedimento en 22 áreas de pesca usadas con 

frecuencia para marisqueo. Una vez en el laboratorio, las muestras 

fueron liofilizadas a -55ºC, acondicionadas en frascos de vidrio y 

enviadas al laboratorio para su análisis. 

Se analizaron las siguientes propiedades: textura, composición 

elemental de la materia orgánica, elementos totales, incluyendo 

metales pesados totales, por fluorescencia y por espectrometría de 

masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), tras extracción 

con nítrico, hidrocarburos aromáticos policíclicos y parámetros 

biométricos. 

La textura se determinó tras dispersión con hexametafosfato de sodio 

por tamizado y sedimentación. Se separaron cinco fracciones, arena 

gruesa, arena fina, limo grueso, limo fino y arcilla. 

La composición elemental del sedimento (carbono, nitrógeno, 

hidrógeno y azufre) se analizó por combustión en un analizador 

elemental modelo Flash EA1112 de Thermo Finnigan. 

La composición química por fluorescencia de rayos X (FRX), en modo 

“dispersión de longitudes de onda”. La determinación se efectuó 

usando una pastilla previamente prensada. Para efectuar los cálculos 

se tuvo en cuenta las pérdidas de CO2 determinadas por calcinación a 

975ºC. Para efectuar la medida por ICP-MS, las muestras fueron 

previamente preparadas según el método US-EPA-846-3051, es decir 

solubilizando los elementos utilizando  ácido nítrico a elevada 

temperatura. 

Los hidrocarburos se determinaron tras extracción con diclorometano 

mediante la aplicación de energía de microondas en un digestor 

cerrado a temperatura programada y con agitación continua. La 

etapa de purificación se efectuó mediante cromatografía de adsorción 

sólido-líquido empleando columnas eluidas por gravedad. Los análisis 

de las muestras de sedimentos fueron realizados mediante 
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cromatografía gaseosa con detector de masas; para ello se empleó 

un procedimiento de gradiente de elución con agua Milli-Q y 

acetonitrilo como fase móvil. 

Los principales parámetros biométricos determinados fueron el 

tamaño y la altura de las muestras y, en determinados ejemplares, el 

peso de la misma. Se estudiaron los tres recursos que presentan una 

mayor importancia en la Bahía de Todos los Santos: Anomalocardia 

brasiliana (localmente Chumbinho), Crassostrea rhizophorae 

(localmente ostra de manglar) y diversas especies de cangrejo como 

Callinectes exasperatus, Callinectes danae, Charybdis hellerei y 

Profunus spinimanu. Charybdis hellerei  es una especie exótica en el 

litoral brasileño, siendo su hábitat natural algunas áreas del pacífico 

(Japón, Nueva Caledonia, Hawái, Filipinas) y del Índico. 

Se llevaron a cabo análisis de varianza, según ANOVA, para evaluar 

diferencias entre tamaños de captura en distintas áreas de pesca y se 

empleó el test de Tukey (P<0.05) para analizar diferencias entre 

medias.  

 

4. Resultados 

La pesca en el municipio estudiado es básicamente de subsistencia, 

empleando métodos rudimentarios, pudiendo ser dividida en dos 

categorías: a) usando embarcaciones de tipo muy diverso incluyendo 

canoas y lanchas motorizadas que proporcionan una mayor 

autonomía y b) recolectando y extrayendo moluscos a lo largo de la 

orla litoral.  

En primer lugar, se identificaron las actividades que generan 

impactos negativos en el municipio estudiado la carcinocultura, es 

decir el cultivo de crustáceos, que se lleva a cabo mayoritariamente 

en explotaciones ilegales y genera aguas residuales y efluentes que 

pueden afectar a los manglares. En segundo lugar la ausencia de una 

red de alcantarillado en el municipio estudiado provoca tanto la 

contaminación de aguas subterráneas como de manglares. Sin 
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embargo, el mayor impacto sobre los ecosistemas costeros viene 

determinado por la pesca con explosivos, práctica penalizada por la 

legislación brasileña, pero todavía muy empleada debido a la 

ausencia de una fiscalización eficiente. 

Los análisis efectuados en 14 muestras de sedimento ponen de 

manifiesto que la arena gruesa es superior al 60% en todas ellas y al 

80% en 11. Por el contrario, el contenido en arcilla es siempre 

inferior al 10%. La muestra con mayor porcentaje de elementos finos 

fue tomada en un área con influencia de materiales de desecho 

provenientes de tanques de cultivo de camarón. 

El análisis elemental de la materia orgánica se efectuó en 22 

muestras de sedimentos. El contenido en carbono orgánico osciló 

ente ampliamente, entre 0. 16 y 2.66%, pero la mayor parte de los 

valores obtenidos pueden ser considerados típicos de sedimentos 

marinos. Se obtuvo una correlación significativa (R2=0.35) entre 

carbono y nitrógeno, si bien la dispersión es más bien amplia. La 

relación carbono/nitrógeno es indicativa de origen de los restos 

vegetales, ya que las plantas acuáticas no vascularizadas presentan 

valores C/N que oscilan entre 4 y 10; en las muestras estudiadas esta 

relación osciló entre 6 y 16 lo que sugiere que el material orgánico 

deriva de una posible mezcla de fragmentos de plantas superiores y 

microalgas, si bien la materia orgánica es de origen 

predominantemente autóctono. 

Se analizaron las concentraciones medias de 16 HAP prioritarios en 

16 muestras de sedimento. Las concentraciones totales de HPA 

oscilaron entre 10,34 y 66,52 ng.g-1. En general se observa ausencia 

de contaminación en el municipio de Salinas de Margarida, como cabe 

esperar debido a la ausencia de actividades industriales y al carácter 

artesanal del sector pesquero. En todo caso, las condiciones 

ambientales en el municipio estudiado son mucho mejores que las de 

zonas costeras situadas tanto en el área portuaria como al norte de la 

Bahía de Todos los Santos. En 8 de las 16 estaciones estudiadas se 
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aprecia la presencia de fuentes de HAP que parecen estar 

relacionadas con productos resultantes de la pirolisis del petróleo, lo 

que puede ser debido al lavado de los motores de las embarcaciones 

y al uso de aceite quemado como repelente de insectos.  

Se analizaron 18 elementos en muestras procedentes de 14 de las 

áreas estudiadas, entre ellos los metales pesado Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, 

Ni, Co, Cd, Hg y Pb. Otros elementos estudiados fueron Al, K, Na, Ca, 

Mg, etc. El Fe presentó, en general, buenas correlaciones con el resto 

de los elementos estudiados. En el caso de los metales pesados, la 

correlación inferior fue para el par Fe-Ni (R2=0.34). Al igual que 

ocurría con los HAP, las concentraciones de metales pesados en el 

municipio de Salinas da Margarida están por debajo de las medidas 

previamente en otras áreas de la Bahía de Todos los Santos. 

El molusco bivalvo Anomalocardia brasiliana es considerado como una 

de las especies más explotadas en el nordeste brasileño. Se 

analizaron 8 áreas de pesca de Salinas da Margarida durante cinco 

períodos diferentes. El tamaño no presenta diferencias significativas a 

lo largo del año; sin embargo, se pudo apreciar que la presión 

extractiva, en general, presenta cierto carácter estacional, siendo 

significativamente más elevado en el mes de enero en localidades 

concretas como Ponta do Araça o santa Luzia. En siete de las ocho 

áreas de pesca estudiadas se observó la captura de individuos por 

debajo del tamaño que corresponde a la primera madurez sexual, lo 

que supone un notable riesgo para mantener este recurso y pone en 

evidencia la falta de selectividad en cuanto a la extracción. 

Por lo que respecta a la ostra de manglar, Crassostrea rhizophorae, 

se efectuaron muestreos en siete áreas del municipio de Salinas da 

Margarida, mediante extracción manual y durante cinco períodos a lo 

largo del año. El análisis de varianza puso de manifiesto que, en 

algunas estaciones como Mangue da Barra, Galvão, Coqueiro o 

Cordeiro existen diferencias significativas entre tamaños en las 

sucesivas estaciones del año. Por el contrario, en otras localidades 
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como Enseada Grande las amplitudes de tamaño fueron similares a lo 

largo del año y no presentaron diferencias significativas. En la ostra 

del manglar se pudo determinar la relación entre el peso y el tamaño, 

observándose que, dentro de un intervalo limitado, dicha relación 

varía con el sexo, la época del año y el área. 

Como se indicó anteriormente, los cangrejos capturados por los 

pescadores del municipio de Salinas de Margarida pertenecen a 

especies diversas, entre las que cabe citar: Callinectes exasperatus,  

Callinectes danae, Challinectes orantus, Challinectes larvatus, 

Charybdis hellerei y Profunus spiniman. Se analizaron datos de 

tamaño de captura de dichas especies de cangrejos en cinco lugares 

durante un año y se estudió la abundancia de machos y hembras de 

cada una de las especies. Se puso de manifiesto que en todas las 

áreas de pesca de las diferentes comunidades aparecen las mismas 

especies. Se comprobó que en todas las áreas estudiadas C. danae 

era el cangrejo más abundante, seguido de C. larvatus. Son menos 

abundantes P. spinimanus muy apreciado y Charibdys helleri, el 

cangrejo exótico, que es poco apreciado, dado que su rendimiento en 

carne es mínimo. Las capturas de P. spinimanus deben de ser 

consideradas como poco representativas, toda vez que dicha especie 

es cada vez más escasa. 

En consecuencia, del análisis de las actividades extractivas se aprecia 

que no hay riqueza de especies de interés comercial en el municipio 

de Salinas da Margarida. Los recursos pesqueros y marisqueros están 

extenuados e incluso en fase de extinción. El caso más preocupante 

es el de la especie de cangrejo P. spinimanus. En esta especie se 

pudo analizar la relación entre el peso y el tamaño 

 

5. Conclusiones 

El Municipio de Salinas de Margarida, localizado en el sector sur de la 

Bahía de Todos los Santos, Brasil, goza de una buena calidad 

ambiental en términos relativos, es decir cunado se compara con 
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municipios localizados en el sector norte de dicha Bahía, que sufren el 

impacto directo de actividades de la industria petroquímica y de otras 

fuentes de contaminación como son los residuos sólidos urbanos y los 

vertidos de las cloacas. 

Así, en base a los valores TEL y PEL se constató que en ninguna de 

las estaciones analizadas del municipio de Salinas de Margarida se 

alcanzaron concentraciones de HAP próximas a los valores TEL.  

Del mismo modo, las concentraciones de metales pesados 

encontradas corresponden a valores muy inferiores a los de riesgo. 

Por ejemplo, la concentración más elevada de arsénico ascendió a 

1.83 μg/g, que resulta muy inferior, frente a los 7.24 μg/g que 

corresponden de intervención. Por lo que respecta al mercurio, los 

resultados obtenidos fueron siempre inferiores al límite de detección, 

establecido en 0.05 μg/g. Del mismo modo, la mayor concentración 

de plomo registrada ascendió a 4.38 μg/g, que resulta ser muy 

inferior a los 30.24 μg/g del valor umbral, y para el níquel se 

obtuvieron 5.22 μg/g frente a 15.9 μg/g que corresponden al umbral. 

Se constató que son impactos importantes los derivados de 

actividades antrópicas, entre las que cabe citar la ausencia de una 

red de alcantarillado y de rellenos sanitarios, así como el desbroce de 

áreas de manglares para la construcción de viveros y cultivo de 

camarón. No obstante, la actividad que ocasiona un mayor impacto 

en el ecosistema marino es la pesca con explosivos, practicada por un 

número importante de personas. 

A pesar de la buena calidad ambiental del municipio estudiado, los 

recursos pesqueros se hallan plenamente explotados e incluso 

sobreexplotados, lo que afecta la calidad de vida de los pescadores 

artesanales. De este modo, el tamaño medio de los ejemplares de 

Anomalocardia brasiliana extraídos es inferior al límite de los 20 mm 

recomendados a partir de estudios científicos e incluso muchos de los 

individuos tienen un tamaño inferior al que corresponde a la primera 

fase de madurez sexual. En el caso de Crassostrea rhizophorae son 
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pocos los bancos de pesca que existen actualmente dentro del 

municipio y en ninguna de las áreas de pesca el tamaño de captura 

llega a alcanzar el tamaño recomendado para la comercialización. La 

presión extractiva sobre las poblaciones de cangrejos también es 

crítica y además este recurso no se discrimina ni por especie ni por 

tamaño; así la especie de cangrejo P. spinimanus, se encuentra 

prácticamente extinguido en el municipio y resulta preocupante 

observar como la especie C. hellerii va ocupando cada vez mayores 

espacios. En definitiva, tras el estudio de las actividades de 

extracción, se aprecia que no hay una riqueza de especies de interés 

comercial, que los recursos se encuentran totalmente explotados e 

incluso se han extinguido en algunas áreas de pesca. 

Se considera que una alternativa factible para minimizar estos 

problemas podría ser la acuicultura, dado que permitiría disponer de 

una fuente fiable de producto fresco y reduciría la pesca y la 

extracción excesiva, lo que puede repercutir positivamente en los 

ecosistemas, además de promover el empleo y el aumento de la 

renta de los pescadores. 
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1. Introdução 

Os recursos pesqueiros, de um modo geral encontram-se sobre-

explorados; as causas são diversas e complexas, entre as mais 

importantes destacam-se: falta de planejamento considerando 

conceitos de sustentabilidade, políticas públicas incipientes que 

promovam o setor pesqueiro, além da degradação ambiental que os 

oceanos e mares recebem de forma indiscriminada, a pesar da 

existência da Declaração Universal dos Direitos da Água, escrita pela 

Organização das Nações Unidas – ONU que disse no artigo 4° “o 

equilibro e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da 

água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e 

funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre 

a Terra. Esse equilibro depende principalmente da preservação dos 

mares e oceanos por onde os ciclos começam”. Assim, o manejo das 

atividades pesqueiras é um tema que preocupa a pesquisadores do 

mundo todo. Porém, os resultados da planificação pesqueira vem 

sendo limitados devido a que as pesquisas se orientam a estudos 

específicos como abundância e reprodução das populações de 

importância comercial, não considerando os altos graus de 

complexidade e suas interações com o meio ambiente como são os 

processos biológicos e ecológicos, físicos e socioeconômicos (Ortiz, 

2003). 

No nordeste do Brasil os trabalhos de planificação de recursos 

pesqueiros são incipientes ou inexistentes, poucos são os estudos de 

avaliação de áreas pesqueiras visando medidas de manejo que 

contribuam com o desenvolvimento de atividades pesqueiras, muito 

menos, quando os beneficiados são pequenas comunidades 

tradicionais. Mais grave ainda, é que poucos são os trabalhos que 
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estudam a biologia de recursos de interesse comercial, menos ainda 

daqueles recursos que não possuem interesse econômico. 

Desta forma, este trabalho busca realizar um estudo da avaliação 

ambiental em Salinas da Margarida, município da Bahia de Todos os 

Santos – BTS, no estado da Bahia no Brasil, como base para propor 

medidas de manejo pesqueiro para o município em estudo. 

É importante destacar que a BTS a pesar de ser uma Área de 

Proteção Permanente – APA, não possui um plano de manejo. 

Infelizmente, o fato de não possuir informações suficientes é uma 

problemática que não só atinge ao Brasil, mas é considerada uma 

problemática a nível mundial. 

A literatura foca para estudos de manejo integrado de baías e áreas 

costeiras de forma em geral I (Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho 

de 2000; Ferreira et al., 2004). Segundo dados da CEPAL, 2002 se há 

valorado para América Latina que o aporte dos rios causa o 80% de 

responsabilidade do fenômeno de contaminação costeira. 

A degradação ambiental da extensa e estreita linha da zona costeira 

brasileira traduz a intensa ocupação e uso dos recursos naturais, 

comprometendo a manutenção das paisagens naturais. O turismo e o 

setor imobiliário são exemplos de atividades que sem uma gestão 

adequada comprometem os ecossistemas naturais remanescentes 

que caracterizam o litoral brasileiro. 

Uma das estratégias utilizadas para diminuir esse processo tem sido 

a criação de unidades de conservação. De uso sustentado ou 

proteção integral, estas áreas quando implementadas, devem 

contribuir, através de seus instrumentos de planejamento e gestão, 

com o ordenamento de usos e ocupação nos espaços litorais. 

Nesse contexto, foi criada a APA BTS pelo Decreto Estadual n°7.595 

em 05 de junho de 1999, com o intuito principal de assegurar a 
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proteção das ilhas, ordenando atividades socioeconômicas presentes 

na área e preservação de locais de grande significado ecológico e 

cultural. 

A APA BTS é bastante ocupada por turistas, atraídos pela belezas 

naturais de suas paisagens e sua gastronomia, sem levar  em conta a 

fragilidade e vulnerabilidade de seus ambientes à ação 

antropogênica. A pesar, da APA BTS ter sido criada a mais de uma 

década, encontra-se em processo constante de degradação como 

conseqüência de ações humanas. 

Por outro lado, a zona costeira, é um sistema ambiental de extrema 

fragilidade e dinâmica. Por ser formada por um conjunto complexo de 

formas originadas pela integração de fluxos de matéria e energia 

através das conexões continente – oceano – atmosfera, necessita de 

uma maior definição de seus componentes morfológicos e processos 

dinâmicos, para garantir um planejamento e gestão de uso e 

ocupação. 

Os ecossistemas marinhos próximos da costa são ambientes 

dinâmicos, com uma grande variedade de sedimentos segundo seus 

distintos habitat biológicos, os processos de erosão e deposição, e os 

mecanismos de transporte que se dá em uma região. Os rios são a 

fonte principal dos sedimentos litógenos derivados de rochas e 

transportados ao mar como material sólido. Os sedimentos biogénos 

estão constituídos principalmente de derivados de organismos 

marinos tanto plantas como animais. Em geral, o caráter dos 

sedimentos oceânicos não se determina somente pela fonte da que se 

derivam, mas pelos fatores físicos, químicos e biológicos que 

controlam a natureza de estes depósitos. Na costa, os fatores físicos 

se relacionam com a declividade, a forma e o tamanho da praia, a 

velocidade e direção das correntes e a energia das ondas que 

alcançam suas bordas. 
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Muitas atividades afetam estes ambientes costeiros, especialmente 

aqueles que estão próximas a áreas urbanas, agrícolas e industriais. 

A presença de metais nos sedimentos, por exemplo, pode ser devido 

a atividades biogênicas ou antropogênicas, sendo uma das fontes 

naturais o vulcanismo. Hoje as emissões geradas pela atividade 

humana podem ser de maior intensidade que as naturais. Assim, os 

sedimentos são um indicador importante para diagnosticar a 

contaminação ambiental. 

Segundo programas nacionais e internacionais de monitoramento os 

seguintes elementos específicos, são essenciais para uma medição 

continua dos sedimentos: alumínio (Al), ferro (Fe), cromo (Cr), níquel 

(Ni), cobre (Cu), zinco (Zn), arsênico (As), chumbo (Pb), cádmio (Cd) 

e mercúrio (Hg). Alguns destes elementos são determinados por 

espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX) simultaneamente e 

com muita precisão. Também podem ser determinados os elementos 

cálcio (Ca), potássio (K), titânio (Ti), manganês (Mn), bromo (Br), 

rubídio (Rb), iodo (I), que podem ser de interesse adicional. (Salazar 

et al., 2004). 

Já os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos – HPA são compostos 

químicos hidrofóbicos, o que favorece a sua associação com 

partículas sólidas. São produtos primários de processos de combustão 

incompleta a diferentes temperaturas e estão formados por moléculas 

de que contém mais de um anel aromático. Com base no peso 

molecular, os HPA, podem ser divididos em dois grupos: os de baixo 

peso molecular e os de alto peso molecular, caracterizados por 

possuir de 4 a 7 anéis aromáticos (Chang, et al., 2002). 

Os HPAs de baixo peso molecular apresentam uma toxicidade aguda 

relevante, assim, o conhecimento sobre suas fontes, comportamento 

e distribuição no meio ambiente, são um requisito importante para 

um controle das atividades antrópicas potencialmente impactantes 
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(Celino e Queiroz, 2006). Já os HPAs de alto peso molecular possuem 

um potencial carcinogênico que deve ser levado em conta nas 

avaliações de risco. 

Desta forma, os sedimentos superficiais marinhos constituem uma 

importante matriz para conhecer a qualidade ambiental dos 

ecossistemas aquáticos (Arancibia, 2005). 

Além das análises químicas, as informações biológicas apresentam 

uma grande importância para avaliar as condições do biota, assim 

este trabalho acompanhou capturas de três espécies de importância 

comercial como indicador do estado de conservação dos recursos 

pesqueiros do município. 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar ambientalmente o município costeiro de Salinas da Margarida, 

através de análises químicos do sedimento e parâmetros biométricos 

de recursos pesqueiros de importância comercial, propiciando 

subsídios para os gestores públicos visando melhorar as políticas de 

desenvolvimento pesqueiro.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

� Avaliar parâmetros ambientais do município de Salinas da 

Margarida, Bahia, Brasil, focalizando na atividade pesqueira. 

 

� Determinar parâmetros químicos em sedimento para analisar a 

qualidade ambiental do município, em relação a parâmetros 
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físico-químicos e investigar a presença de contaminantes 

orgânicos e metais. 

 

� Determinar parâmetros biométricos em três espécies de 

importância comercial do município, como medida de avaliação 

do estado de conservação dos recursos. 

    

3. Referencial Teórico 

3.1 Unidades de Conservação – UC 

As unidades de conservação surgiram nos Estados Unidos a meados 

do século XX, a ideologia do preservacionismo, entendida como “a 

reverencia à natureza no sentido de apreciação estética e espiritual 

da vida selvagem” (Diegues, 2001), divulgava o desenvolvimento 

moderno, industrial e urbano como inimigos da natureza, a quem se 

devia proteger. Essas idéias levaram até a criação de Parques 

Nacionais, considerados verdadeiros oásis de riquezas biológicas 

isolados do contato humano, sendo a visitação à distância a única 

forma permitida de integração. 

Mas com o tempo esse conceito, por muitos denominado de 

extremista, foi sendo modificado, considerando que o ser humano é 

parte integrante da natureza, por tanto, impossível de ser privado do 

seu contato. A partir de então surgiu a teoria do conservacionismo, 

propondo o uso correto e crítico dos recursos naturais pelo homem. 

Ao defender o uso racional dos recursos naturais, o conservacionismo 

norte-americano tornou-se precursor do que hoje conhecemos como 

desenvolvimento sustentável (Diegues, 2001). 

Então, as UC, criadas com o objetivo de preservar ambientes naturais 

de grandiosa beleza e importância biológica, adquiriram ao longo do 

tempo uma importância muito maior, juntando objetivos ambientais, 
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sociais, econômicos e científicos. Atualmente, um sistema eficiente de 

áreas protegidas deve integrar a estratégia de todos os países que se 

preocupam com a preservação de seus ecossistemas. 

Devido a sua inovação e relativo sucesso, o modelo norte-americano 

de sistemas de áreas protegidas foi importado por muitos países de 

América Latina. 

No Brasil, as Unidades de Conservação são integrantes do Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação – SNUC e se dividem em dois 

grupos: 

a) Unidades de Proteção Integral e, 

b) Unidades de Uso Sustentável onde estão inseridas as Áreas de 

Proteção Ambiental – APA 

A primeira Unidade de Conservação de uso sustentável criada no 

Brasil foi a Floresta Nacional de Araripe – APODI, no Ceará em 1946, 

pelo Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. A categoria de 

manejo foi instituída pelo Código Florestal, aprovado pelo Decreto de 

Lei n°23.793 de 1934. Posteriormente, entre 1960 e 1964 surgiram 

apenas a Floresta Nacional de Cuxianã. Já entre 1965 e 1969 foram 

criadas 10 pequenas florestas nacionais nas regiões sul e sudeste, 

variando em tamanho de 500 a 4.500 hectares. No período seguinte, 

de 1970 a 1975 foi criada apenas uma unidade, a Floresta Nacional 

de Tapajós, no estado de Pará, com 600.000 hectares. De 1975 a 

1979 não foram estabelecidas unidades de uso sustentável. 

As primeiras Áreas de Proteção Ambiental – APA e Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico – ARIE, surgiram entre os anos 1980 a 

1984, com sete (07) APA e quatro (04) ARIE e uma (01) Floresta 

Nacional. 

As categorias APA e ARIE foram estabelecidas pela leis N°6.902 e a 

N°6.938, ambas de 1981. Entre os anos 1985 e 1989 foram os mais 
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significativos em relação ao número de hectares protegidas, 

totalizando nove milhões, 80% na Amazônia. 

Já entre 1990 e 1994 foram criadas 30 unidades de conservação de 

uso sustentável, mas com uma diminuição considerável no tamanho 

da área protegida. 

 

3.1.1 Áreas de Proteção Ambiental 

As áreas de proteção ambiental são citadas no artigo 14° no inciso I 

da lei do SNUC (Lei N°9.985 de 18 de julho de 2000); já segundo o 

artigo 15° a APA é definida como: “... uma área geralmente extensa, 

com algum grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos 

e bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a 

qualidade da vida e o bem estar das populações humanas, e tem 

como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso de 

recursos naturais”. 

A APA pode ser constituída por terras públicas e/ou privadas. Nas 

APA se deve restringir o uso e ocupação do solo, desde que 

observados os limites constitucionais e em áreas sobre propriedade 

particular, o dono é quem deve estabelecer as condições para 

visitação e pesquisa de acordo com as exigências legais. 

Ao órgão responsável pela administração da APA, que presidirá o 

conselho da unidade de conservação – UC cabe também, determinar 

as condições e restrições para pesquisas científicas no território da 

APA. 

Em sínteses, a característica principal das APA, é a possibilidade de 

manter a propriedade privada e o estilo de vida tradicional da região, 

onde programas de proteção à vida silvestre podem ser 

implementados sem necessidade de desapropriação de terras. Esta 



 9 

estratégia é compatível com a realidade brasileira, já que a falta de 

recursos financeiros para a desapropriação de terras limita a 

implantação e consolidação de outros programas de conservação. 

 

3.1.2 Áreas Protegidas Marinhas 

Os espaços marinhos também se têm beneficiado das estratégias de 

conservação, a pesar de estas serem dedicadas quase que 

exclusivamente a espaços terrestres.  

Assim, as áreas de proteção marinha tiveram que livrar-se dos 

modelos previamente estabelecidos para unidades de conservação 

terrestres e criar novos procedimentos. Desta forma, surgiu a 

necessidade de um novo modelo de gestão para este tipo de áreas 

com características próprias – as unidades de conservação marinhas 

não são somente ‘ilhas de preservação’ e si complexos sistemas em 

sua estrutura biológica, onde pequenas intervenções mal planejadas 

podem ocasionar grandes perdas, muitas vezes irreparáveis (Filho, 

2006). Uma maneira de evitar isto é transformando a preocupação 

comum em conservar apenas estruturas e direcionar para a proteção 

de processos ecológicos que são os responsáveis pela manutenção 

dessas estruturas (Agardy, 1994). 

Ainda, Agardy (1994) afirma que: “áreas marinhas protegidas 

oferecem uma oportunidade rara de conjugar a preservação de 

habitats em situações criticas de uso, promovem a proteção de 

espécies ameazadas, diminuem as formas de degradação ambiental e 

determinam os níveis sustentáveis de usos dos recursos marinhos. 

Além de manter os usos tradicionais de estes ambientes por 

populações locais”. 

No Brasil, esta situação não é diferente com seus 7.400 km de litoral, 

a zona costeira e marinha, com a diversidade biológica apresenta 
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uma grande importância, não somente pela exploração dos recursos 

visando obtenção de alimentos, mas também sua biodiversidade 

como um potencial patrimônio gênico para seu uso na biotecnologia. 

A relação ambiente marinho e população costeira devem ser 

destacadas, uma vez que são muitas as populações que dependem 

direta e indiretamente dos recursos providos dos ambientes 

marinhos, seja pela pesca, aqüicultura ou pelo turismo como algumas 

das atividades possíveis. 

Por todas as razões expostas, se destaca o papel que devem exercer 

as áreas marinhas protegidas na zona costeira brasileira, 

incentivando não apenas a criação de novas áreas, mas também o 

manejo adequado, a gestão eficiente e a fiscalização das unidades 

existentes (Filho, 2006). 

 

3.1.3 Manejo das Áreas Protegidas 

Uma vez estabelecida a UC, o administrador deve formular e seguir o 

plano de ações e diretrizes que permita que a área cumpra suas 

metas. A este conjunto de fatos que conforma e influencia o 

gerenciamento de uma área protegida e a direciona à realização total 

ou parcial de seus objetivos é que se conhece como manejo. 

Já o SNUC, em seu capítulo I, define manejo como “todo e qualquer 

procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade 

biológica e dos ecossistemas”, conceito que esta de acordo com Faria 

(1995) que definiu manejo como “o conjunto de ferramentas, ações e 

fatores que resultam no melhor uso e permanência dos recursos 

naturais e insumos introduzidos na área, visando o alcance dos 

objetivos”. 

 



 11 

3.1.4 Área de Proteção Ambiental da Bahia de Todos os 

Santos – APA BTS 

A APA BTS esta localizada no recôncavo baiano e foi instituída 

legalmente como Área de Proteção Ambiental pelo Decreto Estadual 

N°7.595 em 05 de junho de 1999. Criada com o objetivo principal de 

assegurar a proteção das ilhas, ordenando atividades 

socioeconômicas presentes na área e preservando locais de grande 

significado ecológico e cultural. A APA BTS abarca os seguintes 

municípios: Cachoeira, Candeias, Itaparica, Jaguaripe, Madre de 

Deus, Maragogipe, Vera Cruz, Salvador, Santo Amaro, São Francisco 

do Conde, Salinas da Margarida, Saubara e Siomões Filho (Figura 1). 

 

Figura 1 – Bahia de Todos os Santos (Fonte: Google Earth) 

A Bahia de Todos os Santos constitui um ambiente de estuário 

bastante úmido, apresentando nas suas ilhas remanescentes de 

florestas de Mata Atlântica e seus ecossistemas associados como 

mangues, restingas e pântanos. A floresta de Mata Atlântica 

encontra-se em vários estágios de conservação. Um exemplo de 

estado de conservação avançado pode observar-se na zona centro-

sul da ilha dos Frades. 
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Tratando-se de ecossistemas ligados à região costeira, a APA 

apresenta uma grande incidência de aves marinhas, abriga uma rica 

fauna, destacando um grande número de golfinhos. Peixes e mariscos 

compõem a fauna dos mangues, os quais apresentam uma função 

importantíssima no equilibro e manutenção da biodiversidade 

marinha. 

A APA BTS possui um clima quente e úmido, caracterizando-se pelo 

seu elevado índice pluviométrico superior a 60 mm no mês mais 

seco, e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A precipitação 

media anual corresponde a 2.100 mm, e apresenta temperaturas 

elevadas em todas as estações do ano e baixíssima amplitude 

térmica, o que a caracteriza como uma ótima opção de turismo. 

A BTS apresenta características claramente marinhas, influenciada 

por massas de água oceânicas, com salinidade variando entre 28 e 

36‰. Orge et al. (2000) descreveram alguns fatores morfológicos 

que contribuem para o baixo tempo de residência da água no seu 

interior, sendo: profundidade média de 6,9 metros, volume de 

6,39x109m3 e correntes com velocidade de 41,0 cm/seg. 

A granulometria dos sedimentos superficiais do fundo da BTS varia 

desde argila, predominantemente na região norte da Bahia, até areia 

grossa, comumente encontrada na área sul. 

Já, sedimentos carbonáticos e bioclastos são encontrados em 

diversas áreas, cabe mencionar, que estes tipos de sedimentos foram 

foco de exploração para a fabricação de cimento (Celino e Queiroz, 

2006). 

A flora se caracteriza por encontrar-se próxima à linha da costa que 

delimita a APA, assim como, na região entre marés das ilhas, 

caracterizando-se por ecossistemas de mangues, onde as espécies 

principais são o mangue vermelho (Rhizophora mangle), mangue 
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branco (Laguncularia racemosa) e Siriba (Avicennia schaueriana) 

(Figura 2).  

 

 

 

 

 

Figura 2 – (A) Rhizophora mangle, (B) Laguncularia racemosa e (C) 
Avicennia schaueriana. 

 

A vegetação da restinga está representada por espécies como a 

aroeira (Schinus terebinthifolius) (Figura 3) e bromeliáceas, entre 

outras. 

 

 

 

 

Figura 3 - Schinus terebinthifolius 

 

É importante salientar que os manguezais são ecossistemas costeiros 

encontrados em bahias e estuários caracterizando-se principalmente 

por desempenhar um importante papel na manutenção da 

biodiversidade marinha e estuarina. 

A formação e evolução dos manguezais estão associadas à 

contribuição de materiais sedimentáveis de origem marinho e 

 

 A B C 
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continental sobre ação mecânica das correntes das marés (Vannucci, 

1999; Garcia et al., 2008). 

Este tipo de ecossistema é constituído de espécies adaptadas à 

flutuação da salinidade, que colonizam principalmente ambientes 

lamosos com baixos níveis de oxigênio. Para adaptar-se a este tipo 

de ambiente, essas espécies desenvolveram estruturas aéreas para 

facilitar a absorção do oxigênio. 

No Brasil, os manguezais são protegidos por lei, nos níveis federal, 

estadual e municipal, sendo considerados como Áreas Protegidas de 

Preservação Permanente – APP, ou Reservas Ecológicas, conforme o 

Código Florestal, Lei N°4.771 de 1965 e a Lei N°6.938 de 1981, 

também pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA N°04/85, restringindo a degradação desse tipo de 

ecossistema. 

A pesar de ser considerado APP e patrimônio da humanidade pela 

UNESCO, os manguezais tem sido objeto de um manejo inadequado 

tanto pela parte da administração pública, como pela população, o 

que tem resultado na eliminação de grande parte da sua área para 

obtenção de terras e para usos na construção civil (Soriano-Sierra, 

1998). 

O sedimento dos manguezais apresenta uma cor marrom – cinza, 

característica de um ambiente redutor, e uma fina camada superficial 

oxidada de cor marrom alaranjado, sendo constituido principalmente 

por silte-argila. A concentração de matéria orgânica em amostras 

superficiais é variável, devido a que o solo apresenta grandes 

variações de marés (Soriano-Sierra, 1998). 

A Baía de Todos os Santos abriga uma variedade de fauna marinha, 

destacando golfinhos da espécie Sotalia fluviatilis (Figura 4a); e na 

restinga é possível encontrar uma grande variedade de répteis, como 
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é o caso da cobra-verde (Figura 4b). Nos remanescentes de Mata 

Atlântica são encontrados primatas em número razoável (Figura 4c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – (A) Sotalia fluviatilis, (B) Cobra-verde e, (C) Primatas da família 
Callitrichidae característicos da Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. 

 

 

Mas também a APA BTS apresenta conflitos ambientais destacando a 

pesca com explosivos, a qual acarreta impactos ambientais muito 

graves sobre a biodiversidade, diminuindo consideravelmente os 

estoques pesqueiros. 

 

A 

B 

C 
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Assim, já é conhecido que a maioria dos recursos pesqueiros, a nível 

mundial, se encontram sobre explorados e/ou em vias de exploração 

(Botsford, et al., 1997); muito se tem divulgado sobre esta temática 

(FAO, 1992, 1993; Hagens, 2007; Ludwig, 2001), mas as 

investigações são incipientes e quando realizadas abrangem 

pequenos territórios. 

As causas da diminuição dos estoques pesqueiros são variadas, mas 

destacam-se como fontes importantes de deterioração o 

aproveitamento desmedido e a falta de um planejamento sustentável. 

Por estas razões, o manejo dos estoques pesqueiros é um tema que 

tem ocupado à comunidade cientifica nestas últimas décadas. Porém, 

os resultados do planejamento pesqueiro têm sido limitados porque, 

entre outros fatores, se tem orientado à comunidade científica para 

realizar estudos primeiramente com recursos que apresentem 

importância comercial, sem considerar seu alto grau de complexidade 

e suas interações com o ambiente (processos biológicos e ecológicos, 

físicos e socioeconômicos) (Ortiz, 2003). 

Um dos primeiros diagnósticos ambientais na BTS, realizados por 

Peso-Aguiar e Almeida (1996) caracterizou as condições sócio 

econômicas da região, de qualidade da água e dos sedimentos com o 

objeto de definir o impacto ambiental gerado por ações industriais. 

 

3.2 Contaminação Ambiental 

Existem duas linhas prioritárias de pesquisa em relação com a 

contaminação marinha. A primeira e mais importante, tem relação 

com a contaminação por efluentes e lixo, nas quais as conseqüências 

ambientais e sociais são sentidas de forma imediata.  
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A segunda linha envolve pesquisas sobre contaminação por poluentes 

químicos, principalmente hidrocarbonetos do petróleo e outros 

compostos orgânicos persistentes, além dos metais pesados. 

O Recôncavo Baiano compreende a Baia de Todos os Santos e as 

terras que há no seu redor, situadas entre os paralelos 12°33’ e 

13°10’ e os meridianos 38°00’ e 39°00’W. Esta região abriga o maior 

Polo Petroquímico do hemisfério sul e um expressivo complexo 

industrial, abrigando cerca de 200 indústrias, dedicadas 

principalmente à metalurgia do ferro, produtos manufaturados 

(ferramentas, peças, armamentos, solventes clorados, fibras 

cerâmicas, cimento, entre outras) constituem o Centro Industrial de 

Aratu – CIA; um pouco mais ao norte, perto de 50 plantas de 

produtos petroquímicos, juntamente com uma planta de celulose 

solúvel e uma metalurgia de cobre, alem de várias indústrias de 

química fina estão concentradas no Polo de Camaçari; na parte norte, 

duas fabricas de papel e uma refinaria de petróleo funcionam isoladas 

do Polo, do CIA e entre si (Tavares e Rocha, 1991). 

 

3.2.1 Contaminação por petróleo e seus derivados 

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e em menor 

escala contem compostos oxigenados, nitrogenados, sulfurados e 

metais. A destilação e o craqueamento do óleo cru produzem varias 

frações de petróleo. Essas frações são diferenciadas pelo número de 

átomos de carbono e do ponto de ebulição, como: gasolina, óleo 

diesel, nafta, solventes, querosene, GLP (gás liquado de petróleo) e 

parafinas. Sua composição varia segundo o histórico geológico e a 

natureza da matéria orgânica de cada depósito (Oliveira, 2006). 

Os hidrocarbonetos presentes no petróleo compreendem classes de 

compostos orgânicos como são os alcanos, alcenos, alcinos, 
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cicloalcanos e aromáticos, sendo que deste último grupo, neste 

trabalho serão analisados os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 

 

3.2.2 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos – HPA 

Os HPA começaram a ser estudados em matrizes ambientais na 

década dos anos 1940, quando foi publicado por Kern (1947), um 

trabalho descrevendo a descoberta do criseno em solo agrícola na 

cidade de Basel, através de métodos de fluorescência. 

Os registros de estudos de HPA em organismos vivos datam da 

década dos anos 1950 quando Zechmeister e Koe (1952) os 

analisaram em amostras de cirripédios. No final dos anos 1960, 

surgiram métodos cromatográficos de detecção, dessa forma houve 

um crescimento no interesse de analisar HPA, e uma diversificação 

nas matrizes estudadas, tais como: fumaça de cigarros, emissões 

provenientes de automóveis e material particulado atmosférico 

(Gump, 1969; Haeberer et al., 1975; Fox e Staley, 1976). 

 

A ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry, junto 

com a USEPA – Environmental Protection Agency of United States of 

American, criaram uma lista de substâncias com potencial tóxico para 

os seres humanos, essa lista é conhecida como “CERCLA Priorit List”. 

Sua elaboração foi realizada com base em três fatores: 

i) Frequencia de ocorrência no meio ambiente; 

ii) Toxicidade e, 

iii) Potencial de exposição humana. 

 

Por sua característica lipofílica é que os HPA podem persistir muitos 

anos nos sedimentos, a USEPA listou os seguintes 16 HPAs na CERCA 

Priorit List como poluentes prioritários (Figura 5). 
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Figura 5 - Estrutura dos 16 HPA prioritários. 

 

Wang et.al. (2004) definiu os HPA como incluídos numa classe de 

compostos orgânicos que contem carbono e hidrogênio combinados 

em dois o mais anéis condensados, provenientes da pirólises ou 

combustão incompleta da matéria orgânica. 

As propriedades químicas dos HPA são dependentes do tamanho da 

molécula; sua configuração pode acontecer de tal forma que carbonos 

terciários apareçam no centro de dois ou três anéis condensados, 
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como é o caso do antraceno e do pireno. Geralmente, o aumento do 

tamanho da molécula, resulta no aumento da hidrofobicidade e 

estabilidade eletroquímica. Sua atividade mutagênica está fortemente 

relacionada com a forma da molécula (Oliveira, 2006). 

De acordo com a EPA, 1986 os 16 HPAs são considerados muito 

importantes no monitoramento ambiental de poluentes orgânicos 

prioritários (Figura 5). Esses compostos apresentam de dois a seis 

anéis aromáticos fundidos entre si com peso molecular variando entre 

128 e 278 g/mol. Suas características físico-químicas, como 

solubilidade e presão de vapor, são fatores importantes que 

direcionam a distribuição desses contaminantes entre as fases 

solúveis e particulada em meio atmosférico, aquoso e biótico (tabela 

1). 
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Tabela 1 – Propriedades físico-químicas dos HPAs: Número de anéis 
aromáticos, Peso molecular (PM), Solubilidade (S), Presão de vapor (PV), 
Constante de Henry (H) e Coeficiente de partição octanol/água (Log Koa) 
(Fonte: Meire et al., 2007) 

HPAs N° de 
anéis 

PM 
(g/mol) 

S 
(mg/L) PV (Pa) 

H  
(Pa 

m3/mol) 

Log 
Koa 

Naftaleno 2 128 31 10,4 43,01 3,37 
Acenaftileno 3 150 16,1 0,9 8,4 4,00 
Acenafteno 3 154 3,8 0,3 12,17 3,92 
Fluoreno 3 166 1,9 0,09 7,87 4,18 
Fenantreno 3 178 1,1 0,02 3,24 4,57 
Antraceno 3 178 0,045 0,001 3,96 4,54 
Fluoranteno 4 202 0,26 0,00123 1,037 5,22 
Pireno 4 202 0,132 0,0006 0,92 5,18 
Benzo(a)antraceno 4 228 0,011 2,80x10-5 0,581 5,91 
Criseno 4 228 Nd 5,70x10-7 0,065 5,86 
Benzo(a)fluoranten
o 5 252 0,0015 Nd nd 5,80 

Benzo(k)fluoranten
o 5 252 0,0008 5,20x10-8 0,016 6,00 

Benzo(a)pireno 5 252 0,0038 7,00x10-7 0,046 6,04 
Indopireno 6 278 Nd Nd 0,003 nd 
Dibenzo(a,h)antrac
eno 5 278 0,0006 3,7x10-10 nd 6,75 

Benzo(ghi)perileno 6 268 0,00026 Nd 0,075 6,50 
 nd=não determinado 

 

A solubilidade em água dos HPAs varia entre altamente insolúveis - 

como por exemplo o benzo(g,h,i)perileno = 0,003 mg/L, a pouco 

solúveis em água – como o naftaleno 0,31mg/L. Já a pressão de 

vapor transita entre compostos altamente voláteis (naftaleno) e 

compostos relativamente pouco voláteis (dibenzo(a,h)antraceno).   

Os HPA encontrados em amostras ambientais podem ser de origem 

biogênica ou antrópica. Geralmente, a quantidade de HPA 

provenientes de processos naturais é baixa quando comparada com 

os de origem petrogênica. A tabela 2 a seguir, mostra os valores 

característicos dos índices para a caracterização da origem dos HPA. 
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Tabela 2 – Valores de referência dos índices para caracterização da origem 
dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (Fonte: Oliveira, 2006). 

Origem dos HPA Fenantreno/Antraceno Fluoranteno / Pireno 

Origem pirolítica <10 >1 

Origem petrogénica >15 <1 

    

3.2.2.1 Valores de referência para HPA e outros compostos no 

solo, água e sedimento 

� Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – USEPA: 

apresenta valores genéricos para solos denominados de “Soil 

Screen Levels – SSL”, derivados de modelos padronizados de 

exposição humana, através de diferentes vias de acesso: 

ingestão do solo, inalação de voláteis e/ou particulados e 

ingestão de água subterrânea contaminada, sobre um cenário 

de ocupação residencial do solo. 

 

� American Society for Testing and Materials – ASTM: 

homologaram uma metodologia denominada de Ação Corretiva 

baseada nos Riscos – Risk Based Corrective Action – RBCA, 

desenvolvida especificamente para hidrocarbonetos de petróleo, 

a qual descreve uma sequencia lógica de atividades e desições 

a serem tomadas desde a suspeita da contaminação até o 

alcance das metas de remediação. Esta metodologia também 

considera as vias de ingestão de água e solos contaminados, 

inalação de voláteis, inalação de material particulado e contato 

dérmico. 

 

� Legislação Federal Alemã de Proteção do Solo: estabelece três 

tipos de valores orientadores genéricos para solos de modo a 

evitar alterações prejudiciais ao meio: 

i) Valor gatilho – Trigger, 

ii) Valor de ação – Action, 
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iii) Valor de precaução – Precautionary. 

 

� Ministério de Habitação, Planificação e Meio Ambiente de 

Holanda: estabeleceram três níveis de qualidade para os solos e 

águas subterrâneas: 

i) Valor de referência – S: indica o nível de qualidade para o 

solo “limpo”. 

ii) Valor de alerta – T: representa valor médio entre o valor 

S e o valor I. 

iii) Valor de intervenção – I: indica o limite da qualidade 

superior a este existe risco para a saúde humana e ao 

meio ambiente. 

 

� Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, em 

Decisão de Diretoria N°195-2005-E de 23 de novembro de 

2005 dispõe sobre a aprovação de valores orientadores para 

solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo, baseado 

principalmente na metodologia holandesa. 

� Diretriz de Qualidade dos Sedimentos – DQS, implementados 

pela National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA 

dos Estados Unidos também são muito utilizadas. Delimitam 

dois níveis de probabilidade de ocorrência de efeitos biológicos 

adversos. O menor e maior nível são chamados de ERL – Effect 

Range Low (Efeito de baixo alcance) e ERM – Effect Range 

Medium (Efeito de meio alcance) respectivamente (tabela 2). 

 

� Agência Ambiental Canadense – Environmet Canada, 1998, 

esta agência estabelece padrões de qualidade temporária – PQT 

e níveis de efeitos prováveis – NEP para sedimentos marinhos e 

de água doce (tabela 3). PQT e NEP são ferramentas de 

interpretação flexíveis para avaliação toxicológica ambiental de 

dados químicos de sedimento e também para priorizar ações e 
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decisões governamentais. Efeitos biológicos adversos 

normalmente não são observados para valores de concentração 

inferiores ao PQT enquanto são freqüentes para concentrações 

maiores que o NEP (Veiga, 2003). 

Tabela 3 – Toxicidade dos HPAs para humanos estabelecidos por órgãos 
regulamentadores 

HPAs Risco à saúde 

NOAA, 1993 
Environment 

Canadá, 1998 

ERL 

(ng·g-1) 

ERM 

(ng·g-1) 

PQT 

(ng·g-1) 

NEP 

(ng·g-1) 

Naftaleno Não 

carcinogênico 

160 2.100 34,6 391 

Acenaftileno - 44 640 5,87 128 

Acenafteno - 16 500 6,71 88,9 

Fluoreno Não 

carcinogênico 

19 540 21,2 144 

Fenantreno Não 
carcinogênico 

240 1.500 86,7 544 

Antraceno Não 
carcinogênico 

853 1.100 46,9 245 

Fluoranteno - 600 5.100 113 1.494 

Pireno Não 

carcinogênico 

665 2.600 153 1.398 

Benzo(a)antraceno Carcinogênico 261 1.600 74,8 693 

Criseno Pouco 

carcinogênico 

384 2.800 108 846 

Benzo(a)fluoranteno Muito 

carcinogênico 

- - - - 

Benzo(k)fluoranteno - - - - - 

Benzo(a)pireno Muito 

carcinogênico 

430 1.600 88,8 763 

Indopireno Carcinogênico - - - - 

Dibenzo(a,h)antrace

no 

Muito 

carcinogênico 

63,4 260 6,2 135 

Benzo(ghi)perileno Não 

carcinogênico 

- - - - 

TOTAL HPAs (ng·g-1) 4022 44.792 - - 
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3.2.2.2 Características toxicológicas dos HPA 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são altamente liposolúveis, 

por tanto, são rapidamente absorvidos pelos pulmões, intestino e 

pela pele dos organismos expostos a estes compostos, 

independentemente das vias de administração, os maiores níveis são 

encontrados no fígado (IARC, 1983), contudo, as glândulas mamarias 

e tecido adiposo, pelas suas características físicas y químicas podem 

ser consideradas como depósitos significativos para os HPA. 

O benzo(a)pireno é facilmente absorvido no trato digestivo quando se 

encontra presente como soluto em vários tipos de dietas. A absorção 

é facilitada graças à presença de sais biliares. Foi observado em ratos 

que entre o 30 a 50% da dose de benzo(a)pireno e de pireno foram 

rapidamente absorvidos e a maioria dos compostos foi ligeiramente 

metabolizado no fígado (Withey et al., 1993). 

Uma vez absorvidas pelas células, os HPA são metabolicamente 

ativados, assim se tornam reativos a grupos nucleofílicos presentes 

em macromoléculas celulares. A formação de adutos de ADN é 

considerada essencial na carcinogenicidade química destes 

xenobióticos. 

Os primeiros casos de câncer em limpadores de chaminés expostos a 

produtos de combustão orgânica foram documentados em 1775 na 

cidade de Londres e com trabalhadores alemães a começos do século 

19, que manipulavam carvão (Douben, 2003). 

Vários estudos apontam o benzo(a)pireno como um dos mais 

importantes agentes ativos com propriedades cancerígenas. Já em 

1951, Miller evidenciou que quando o benzo(a)pireno era 

metabolizado originava compostos intermediários com propriedades 

cancerigenas. 



 26 

 

3.2.3 Metais Pesados 

Para avaliar o grau de contaminação de uma área determinada, é 

comum comparar a quantidade total de metais traços encontrados 

em uma amostra determinada (solo, sedimento ou água) com dados 

de amostras controle, ou seja, de áreas não contaminadas, ou com 

valores de referência, também conhecidos como padrões (Otero et 

al., 2008). 

Os estudos sobre valores de referência também permitem propor 

concentrações limites de tolerância para os mais representativos tipos 

de materiais estudados em diferentes tipos de médios. 

Os metais pesados são contaminantes perigosos dentro do ambiente 

natural devido a sua toxicidade, persistências e problemas de 

bioacumulação. 

Os metais podem ser introduzidos nos ambientes aquáticos de duas 

formas: solúvel ou particulado; sua distribuição depende de 

numerosos processos físico-quimicos, hidrológicos e biológicos (Silva 

et al.,  2000). 

Em sedimentos aquáticos, os metais pesados normalmente são 

encontrados em baixas concentrações, associados a outros elementos 

químicos, formando minerais em pedras. A emissão de matais 

pesados de origem natural e antrópica podem contaminar 

sedimentos, especialmente os que apresentam textura fina com altas 

quantidades de matéria orgânica (Pletsch, 2006). 

Os metais pesados como contaminantes não são degradáveis, sendo 

acumuláveis no ambiente (Baird, 1995). 

A acumulação de metais nos sedimentos aquáticos está relacionada 

ao ambiente depositário, caracterizado principalmente pela 
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composição química (quantidade de ferro e carbonatos dissolvidos), 

sulfetos, matéria orgânica, salinidade, pH, Eh e condições 

hidrodinâmicas do sistema (Plestch, 2006). 

Efeitos deletérios podem surgir sobre o biota, devido à expressão da 

toxicidade aguda ou crônica dada a contaminação por metal, pode 

terminar com a extinção da espécie em determinado lugar, 

comprometendo o equilibro ecológico do ecossistema (Pletsch, 2006). 

 

3.2.3.1 Características toxicológicas dos Metais Pesados 

O estudo da toxicidade dos metais tem preocupado muito à 

comunidade cientifica uma vez que eles podem provocar diversos 

efeitos nocivos à saúde humana, como danos ao sistema nervoso 

central, sistema hepático, esquelético, renal e hematopoiético. 

A pesar de que certos metais são essenciais para várias funções 

fisiológicas nos seres vivos, em concentrações elevadas tornam-se 

nocivos como é no caso do ferro, cromo, cobre, manganês e zinco, já 

para o arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio não se conhecem funções 

fisiológicas e sim tóxicas para a saúde, esses elementos são 

altamente bioacumuláveis, neurotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, 

teratogênicos, carcinogênicos e mutagênicos representando assim um 

risco para os seres vivos. 

 

3.2.3.2 Valores de Referência para Metais 

Para avaliar a extensão da poluição em uma determinada área, é 

comum comparar os teores totais de metais pesados encontrados em 

uma matriz (sedimento, solo e/ou água) com aqueles encontrados 

em condições naturais, ou seja, em ambientes não poluídos, ou ainda 

com valores de referência, conhecidos também como padrões; 
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porém, ainda no Brasil não foi elaborado um sistema contendo 

padrões de referências de metais pesados, para avaliação de áreas 

em relação à contaminação (Fadigas et al., 2006). 

Tabela 4 – Valores considerados normais para o teor de Cd, Co, Cr, Cu, Ni, 
Pb e Zn em solos não poluídos, proposto para uso como valores de 
referência (VR)1 (Fonte: Fadigas et al., 2006) 

Grupo 

(G) 

Elemento 

Cr Co Ni Cu Zn Cd Pb 

Concentração no solo (mg·Kg-1) 

1 55 20 35 119 79 1,0 19 

2 48 10 18 19 44 0,8 25 

3 65 4 25 16 23 1,6 16 

4 35 10 17 12 35 0,9 18 

5 23 4 7 6 12 0,4 22 

6 43 2 12 2 12 0,4 3 

7 19 2 5 3 6 0,3 40 

QSm2 41 8 17 25 30 0,8 20 
1 Concentração considerada normal para os solos pertenecentes a cada grupo e que 
correspondem ao valor do quadril superior (75%) da distribuição de frequencia dos 
dados amostrais, em cada grupo, 
2 Quartil superior médio entre os grupos. 
 

Onde: 

o grupo 1 - G1 é caracterizado pelas maiores concentrações de Mn e 

Fe, seguidos por um teor de argila próximo daqueles encontrados nos 

grupos 2 - G2 e 3 - G3. Este grupo G1, é composto, 

predominantemente, por amostras de Latossolo Vermelho 

Distroférrico, Nitossolo Vermelho Distroférrico, Latossolo Bruno e 

Argissolo Vermelho Eutroférrico, formados sobre basalto ou materiais 

derivados, naturalmente ricos em metais pesados. Os teores mais 

elevados de Mn e Fe neste grupo refletem a origem dos solos que os 

compõem. 

O grupo G2, se diferencia dos demais, especialmente por seus teores 

de silte e Mn e pela CTC. Deste grupo participam diversos solos com 
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CTC elevada, como Chernossolos, Luvissolos e solos eutróficos, como 

Planossolo Háplico Eutrófico, Plintossolo Argilúvico Eutrófico e 

Gleissolo Háplico Eutrófico; ressalta-se ser ele composto, ainda, por 

amostras de Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho Amarelo e 

Argissolo Vermelho.  

Os grupos G3, G4 e G5 apresentam características intermediárias 

entre G1 e G6/G7 e são constituídos por amostras de grande 

variedade de Latossolos e Argissolos e, em menor quantidade, por 

amostras de Plintossolo, Cambissolo e Nitossolo, com predominância 

acentuada do caráter distrófico. O uso da análise de agrupamento 

possibilitou a separação de grupos mais ou menos uniformes e indica 

que, com base nas características dos solos presentes em cada grupo 

(silte, argila, CTC, Mn e Fe) e que possuem relação com a 

concentração dos metais pesados no solo, será possível obter-se as 

concentrações naturais de Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn, para uma 

ampla variedade de solos brasileiros.  

Em termos gerais, os grupos G6 e G7 são similares em composição, 

mas se diferenciam pelas concentrações de Argila e Fe; neles se 

encontram principalmente amostras de Latossolos e Argissolos 

Amarelos Distróficos, seguidas por pequeno número de Latossolos e 

Argissolos Vermelho Amarelos Distróficos e Planossolo Háplico 

Distrófico, originados predominantemente de sedimentos Terciários e 

Quaternários. 

Outro grupo que se destaca é o grupo 7 – G7 no qual são 

encontradas as menores concentrações médias das variáveis 

utilizadas para o agrupamento das amostras de solos, exceto a CTC.  

Porém o NOAA estabeleceu os seguintes valores referência para 

metais, tanto em solos como em sedimentos marinhos, disponível no 

Screening quick reference table for inorganics in sediment, a seguir: 
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3.3 Parâmetros Biométricos 

A biometria pode ser definida como mensurações fisiológicas 

(Ricklefs, 2003), e é utilizada para verificação da identidade de um 

individuo. Os parâmetros biométricos vem sendo utilizados desde os 

primeiros estudos de sistemática desde 1918 (Lutz, 1918; Deslandes, 

1951), e têm sido muito uteis em trabalhos para estimar o estado de 

conservação de recursos com importância econômica e/ou ecológica. 

Para sustentar a formulação de medidas de manejo e ordenamento 

de atividades pesqueiras é necessário realizar uma descrição 

quantitativa dos parâmetros de crescimento e mortandade. No caso 

dos moluscos e dos crustáceos a determinação destes parâmetros 

populacionais são realizados utilizando equações matemáticas 

simples (Allen, 1971); contudo, a equação de Von Bertalanfy e as 

fórmulas empíricas para calcular a mortalidade natural (M) continuam 
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sendo as mais freqüentemente utilizadas em estudos de espécies 

marinhas (Borda e Cruz, 2004).  

 

3.4 Sistemas de informações geográficas – SIG 

O primeiro sistema que reuniu as características de um SIG foi 

implementado no Canadá em 1964 denominado “Canadian 

Geographic Information System”, com a finalidade de inventariar os 

recursos naturais (Davis e Fonseca, 2000). Posteriormente, foram 

desenvolvidos outros sistemas, entre os quais podemos destacar os 

sistemas de New York Landuse and Natural Resourses Information 

System em 1967 e Minnesota Land Managament Information System 

em 1969. Nas décadas posteriores aconteceram avanços 

consideráveis tanto em equipamentos como em software, permitindo 

o desenvolvimento de sistemas mais potentes e novas aplicações, 

popularizando principalmente os CAD’s (Computer Aided Desing), 

quais objetivos são diferentes dos SIG’s. 

No começo da década dos anos 1980, a evolução da tecnologia foi 

afetada pelos avanços em hardware e software, com uso mais 

eficiente na manipulação das informações geográficas, bem como a 

união entre a base de dados e alfa-numérica. 

Assim, um SIG pode ser definido como um sistema destinado à 

aquisição, armazenamento, manipulação, análises e apresentação de 

dados referenciados espacialmente, integrando diversas tecnologias. 

Por tanto, o SIG é uma particularidade do sistema de informação em 

sentido amplo. Essa tecnologia automatiza tarefas até então 

realizadas manualmente e facilita a realização de analises complexas, 

através da integração de dados e de diversas fontes (Rosa, 2004). 
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Então, segundo Rosa (2004), o objetivo geral de um SIG é servir de 

instrumento eficiente para todas as áreas de conhecimento que 

fazem uso de mapas, possibilitando: 

� Integrar em uma única base de dados, informações 

representando vários aspectos do estudo numa região. 

� Permitir entrada de dados de diversas formas. 

� Combinar dados de fontes diferentes, gerando novos tipos de 

informações. 

� Gerar informes e documentos gráficos de diversos tipos, 

entre outros. 

Davis e Fonseca (2000) definiram SIG como: “Uma tecnologia que, 

utilizando recursos de computação gráfica e processamento digital de 

imagens, associa informações geográficas a bancos de dados 

convencionais”. 

Entende-se então que o SIG é um conceito relativamente atual, e é 

também uma ferramenta que “associa a capacidade de produzir no só 

um inventario, senão, a análise e a manipulação de dados, o que 

torna possível gerar informações e não tão somente recuperá-las 

desde um banco de dados” (Moura e Rocha, 2001).  
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4. Material e Métodos 

4.1 Área de Estudo 

O estudo foi realizado no município de Salinas da Margarida (Figura 

7), localizado entre a latitude 12°52’16’’ sul e 38°45’52’’ de longitude 

oeste, abarcando uma área continental de 65 km2 (IBGE, 2000). 

Salinas da Margarida é constituído por seis localidades, sendo elas: 

Encarnação, Dendê, Salinas Sede, Conceição, Cairu e Barra do 

Paraguaçu (Figura 6 e Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Localização da área de estudo (Fonte: Google Earth) 
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Figura 7 – Mapa do município de Salinas da Margarida e suas localidades 
 

 

4.2 Caracterização da atividade pesqueira e possíveis 

atividades impactantes no município de Salinas da Margarida, 

Bahia, Brasil 

Para caracterizar a atividade pesqueira do município, foram 

realizadas reuniões com membros de associações de pescadores ou 

outra equivalente, em cada uma das seis comunidades que 

conformam o município. 

Para caracterizar as áreas de pesca, infraestrutura e assentamentos 

utilizados pela população pesqueira municipal, foram realizadas 

visitas em campo.  Cada área de pesca identificada, junto com as 

infraestrutura utilizadas, foram georreferenciadas com auxilio de um 

GPS (Global Position System) no seu ponto central; no caso dos 
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assentamentos e os tanques de cultivo de camarões foram 

determinadas as coordenadas geográficas do perímetro (Figura 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Identificação das áreas de pesca junto com pescadores(as) do 
município de Salinas da Margarida 

 
 

Com os dados obtidos foi construído um mapa que utilizou como base 

cartográfica, cartas em escala 1:25.000, da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER de 1976, 

assim como cartas batimétricas da Baia de Todos os Santos 

confeccionadas pela Marinha do Brasil em 1978 com atualização em 

2005, fotografias aéreas verticais em escala 1:10.000 também da 

CONDER e imagens de satélite LANDSAT de 2001, com resolução de 

15 metros. 

As fotografias aéreas foram unidas em mosaico e georreferenciadas, 

utilizando pontos físicos identificados em cartografia e de pontos 

obtidos no campo com o GPS, os dados foram compatibilizados 

quanto ao Datum de origem e o sistema de coordenadas (SAD 69), e 

após, agregados em um Sistema de Informação Geográfico – SIG, 

através de do software Arcview. 

 

 



 36 

 

4.3 Coleta das amostras 

Foram estudadas 22 áreas de pesca freqüentemente utilizadas pelas 

marisqueiras locais, sendo elas descritas na tabela 5. 

Tabela 5 - Localização geográfica das áreas de pesca do município 
de Salinas da Margarida, Bahia, Brasil. 

Estação Nome da Área de Pesca Localização Geográfica (UTM) 
PSM-01 Madeira 0528713 / 8575370 
PSM-02 Porto de Pepe 0526423 / 8570546 
PSM-03 Portão – I 0528288 / 8575882 
PSM-04 Ponta Grossa – I 0528679 / 8574246 
PSM-05 Espigão II 0529608 / 8575200 
PSM-06 Portão II 0528388 / 8575890 
PSM-07 Porto da Igreja de Encarnação 0525744 / 8571344 
PSM-08 Costeiro da Barra II 0522980 / 8580096 
PSM-09 Costeiro da Barra III 0523018 / 8580248 
PSM-10 Alagamar – PC 0528763 / 8574761 
PSM-11 Costeiro da Barra I 0523000 / 8579858 
PSM-12 Praia do Amor – Boca Bomba 0526695 / 8577216 
PSM-13 Porto da Lancha 0526278 / 8570978 
PSM-14 Ponta Grossa II 0528673 / 8573974 
PSM-15 Espigão 0529585 / 8575010 
PSM-16 Alagamar – PB 0529371 / 8574886 
PSM-17 Canal  0528533 / 8574718 
PSM-18 Santa Luzia 0527262 / 8572154 
PSM-19 Cordeiro 0527600 / 8572944 
PSM-20 Camburuy 0526610 / 8578006 
PSM-21 Alagamar – PA 0528659 / 8574968 
PSM-22 Espigão I 0529249 / 8574968 
 

Em cada uma das áreas de pesca foram coletados sedimentos 

intersticiais compostos, com auxilio de colheres e recipientes de aço 

inox previamente descontaminados com n-hexano para as análises de 

orgânicos e foram utilizados colheres e sacos plásticos 

descontaminados com ácido nítrico a 10% para as análises de metais, 

os sedimentos foram recolhidos no primeiro centímetro, em uma área 

de 25 m2 aproximados. As amostras compostas e homogeneizadas 

foram colocadas em caixas de isopor com gelo e transportados ao 

laboratório. 
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4.4 Preparação das amostras 

No laboratório os sedimentos foram submetidos ao processo de 

liofilização no liofilizador modelo CHRIST ALPHA equipado com bomba 

de vácuo modelo VACUBRAND GMBH, operado a -55°C (Figura 9), e 

acondicionados em frascos de vidro previamente descontaminados, 

para sua análise nos laboratórios da Unidade de Análise Estructural – 

UAE do Serviço de Apoio à Investigação – SAI da Universidade da 

Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Liofilizador modelo CHRIS ALPHA 

 

4.5 Análises físicas e químicas dos sedimentos 

As análises físicas e químicas foram realizadas nos laboratórios da 

Unidade de Análise Estrutural – UAE e na Unidade de Técnicas 

Instrumentais de Análises – UTIA, ambas do Serviço de Apoio à 

Investigação – SAI da Universidade da Coruña - UDC. 
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4.5.1 Análises granulométricas 

A análise granulométrica foi realizada pelo método da pipeta (MAPA, 

1995) no Laboratório de Edafologia da Faculdade de Ciências da UDC. 

A metodologia baseia-se na sedimentação das frações de silte e 

argila, além do tamisado da fração de areia. 

 

4.5.1.1 Fundamento 

A análise granulométrica permite conhecer a distribuição de 

partículas minerais do sedimento com diâmetro equivalente inferior a 

2 mm. 

Esta é uma técnica que implica a dissolução completa do sedimento 

em partículas elementares, destruindo totalmente os agregados e 

suprimindo a ação dos agentes cementantes. Uma vez dispersa a 

amostra, é determinada a distribuição de suas partículas em cada 

uma das classes de tamanhos previamente definidos (Tabela 6). 

Tabela 6 – Classificação dos limites das frações granulométricas 
utilizados neste trabalho.  

Fração Diâmetros (mm) 
Arena grossa (A.G.) 2 – 0.2 

Arena fina (A.F.) 0.2 – 0.05 
Silte grosso (S.G.) 0.05 – 0.02 

Silte fino (S.F.) 0.02 – 0.002 
Argila (A) < 0.002 

 

4.5.1.2 Reagentes 

� Dissolução aquosa de HCl 1 N. 

� Dissolução aquosa de H2O2 a 6% 

� Agente dispersante – Calgon � 35,7g de hexametafosfato 

sódico e 7,94g de carbonato sódico em 1L de água. 
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4.5.1.3 Procedimiento 

 

Pesou-se 20g de sedimento (seco e tamisado em tamis de 2,0mm) 

num recipiente de plástico e se agregou peróxido de hidrogênio 

aquoso a 6% para eliminar a materia orgânica, posteriormente se 

agregou 50 mL de HCl aquoso a 1N para dissolver compostos de ferro 

e alumínio que contribuem à agregação. A mistura foi filtrada, 

lavando com água destilada até que o filtrado não apresente cloruros 

(essa prova foi realizada com AgNO3). O conteúdo do filtro foi 

colocado em uma garrafa de plástico com boca larga, onde foi 

acrescentado 20 mL do agente dispersante hexametafosfato sódico e, 

posteriormente, se agitou durante 2 horas em agitador orbital. 

Posteriormente, o conteúdo do recipiente de plástico foi submetido a 

peneirado em malha de 0,05 mm, lavando-o cuidadosamente com 

água, para a separação da areia das outras frações. A fração areia foi 

introduzida num recipiente de alumínio para secagem em estufa a 

110°C para posterior pesagem. A fração de areia total foi peneirada 

em peneira de 0,02 mm onde foi separada a areia grossa da areia 

fina. 

A fração recolhida da peneira de malha 0,05 mm foi transferida a 

uma proveta de plástico de 1L, onde se separaram as outras três 

frações por sedimentação tomando como base a lei de Stokes. Foram 

extraídas três alíquotas de 20mL cada, com uma pipeta de Robinson 

em tempos diferentes, medidos após a homogeneização do conteúdo 

da proveta (t=0 contem silte grosso, silte fino e argila; t=4’48’’ 

contém silte fino e argila e t=8 horas contém somente argila). As 

alíquotas foram colocadas em placas de vidro e secadas em estufa a 

110°C até peso constante. Através da diferença de pesos foram 

determinados os conteúdos das frações silte e argila. 
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Os resultados são expressos em porcentagem, e se utilizou o 

diagrama de textura de Shepard (1954) para a determinação da 

classe de textura de cada uma das amostras analisadas. 

 

4.5.2 Análises elementares do sedimento 

 

Para realizar as análises elementares do sedimento (carbono, 

nitrogênio, hidrogênio e enxofre) foi utilizada a técnica de combustão 

em analisador Elemental modelo Flash EA1112 (Thermo Finnigan). 

 

4.5.3 Determinação da composição química por fluorescência 

de raios X 

 

As amostras liofilizadas foram maceradas a tamanho de grão <63μm 

e compactadas em forma de pastilha. O método de análise adotado 

para esta determinação foi a análise Multielemento (multi-res) e em 

modo baleiro. A concentração de CO2 foi determinada a partir da 

perda de calcinação a 975°C. 

 

 

4.5.4 Determinação de metais por espectrometria de masa-
plasma (ICP-MS) 

 

Foi utilizado o método da EPA-SW-846-3051, que produz a oxidação 

da matéria orgânica utilizando ácido nítrico, submetendo a amostra a 

condições de temperaturas elevadas e pressão, solubilizando-se 

assim a fração sílica da amostra. 

Para a determinação por ICP-MS se pesou 0,5g de sedimento seco e 

moído em um frasco de digestão de teflon. Agregou-se 10 mL de 

HNO3 concentrado, aqueceu-se lentamente. Adicionou-se 8 mL de 

HCl, até secar, por último adicionou-se 8 mL de água regia (2 mL de 

HNO3 + 6 mL de HCl) e se esquentou até ebulição. 
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4.5.5 Determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos 

 

A extração dos HPA das amostras foi realizada com diclorometano, a 

seguir os extratos submetidos a cromatografia sólido-líquido para 

extração de interferentes.  

A análise foi realizada através da técnica de cromatografia gasosa 

com detector de massas- GC-MS, tipo íon trap (Thermo Finnigan 

Polaris Q). 

 

� Coluna: J&W, DB-XLB 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm. 

� Injeção: Modo PTV (Programmable Temperature Vaporizing). 

Volume de injeção 9 μL; temperatura inicial 50ºC; tempo de 

injeção 0,5 min; tempo de splitless 2,5 min; fluxo de splitless 

25 mL/min; velocidade de transferência 3,3 ºC/s; temperatura 

final 300ºC (20 min). 

� Eluição: 50°C (4 min), 200ºC, 6ºC/min, 325ºC, 4ºC/min, 

325ºC (10 min). Fluxo constante de 1 mL/min. Línha de 

transferência a 290ºC. 

 

4.6 Determinação de parâmetros biométricos em três espécies 

de importância comercial 

Foram acompanhados três recursos pesqueiros de grande 

importância comercial no município de Salinas da Margarida, sendo 

eles (Figura 10): 

� Chumbinho – Anomalocardia brasiliana,  

� Ostra do mangue – Crassostrea rhizophorae, 

� Siris de várias espécies. 
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Figura 10 – Espécies de importância comercial em Salinas da Margarida; 
(A) A. brasiliana, (B) C. rhizophorae e (C) Siris 

 

Com o intuito de conhecer o estado de conservação dos recursos 

mais explorados no município, foram acompanhados desembarques 

de pescadores, e registrados os dados biométricos das espécies 

exploradas. 

Os dados registrados foram área de pesca, altura da concha (Figura 

11), e em algumas amostragens também foi registrado o peso dos 

moluscos para calcular a relação peso-comprimento. 

 

Figura 11 – Convenção utilizada para medição de conchas de moluscos 
bivalves. Esquematizado por Dore (1991) Gosling, 2003. 

 

 

    
A B C 
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Relação Peso-comprimento 

 

A relação entre o peso(W) e o comprimento e (L) tem a forma: 

W=a.Lb 

Onde, 

a = intercepto e,  

b = inclinação ou coeficiente de regressão. 

Quando b = 1 crescimento de tipo isométrico, 

b>1 = crescimento alométrico positivo e, 

b<1 = crescimento alométrico negativo (Gomes et al., 2004) 

 

As relações comprimento-peso (L-W) são muito úteis para a pesca 

e pesquisa ecológica porque eles são utilizados para: 

i) converter o crescimento em comprimento para as equações 

de crescimento em peso, para os modelos de avaliação de 

estoques,  

ii) para a estimativa da biomassa de uma espécie a partir de 

distribuições de frequências de comprimento tanto de 

pesquisas a bordo como observações subaquáticas,  

iii) como uma estimativa da condição do recurso pesquero, e 

iv) para comparações entre regiões de histórias de vida de uma 

determinada espécie. 

 

Os parâmetros a e b da relação L-W variam de acordo com a 

variação do tamanho de uma amostra e, portanto, seu uso deve 

ser limitado dentro desse intervalo. Além disso, em geral, variam 

com o sexo, época do ano e da área (FAO, 2012). 
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No caso dos crustáceos foram determinados os seguintes 

parâmetros:  

i) espécies capturadas no município, 

ii) número de espécimes capturados, 

iii) sexo para calcular a proporção sexual de captura conhecido 

como sex ratio e testada estatisticamente pelo teste de Qui-

quadrado (X2) tendo como esperada a proporção de 1:1. 

A proporção sexual foi calculada para o período total de 

coleta, para machos e fêmeas imaturos e maduros e, 

iv) largura da carapaça dos siris capturados. 

 

4.6.1 Análises estatísticas 

Foram realizadas análises de variância ANOVA entre os tamanhos de 

captura entre as diferentes áreas de pesca para cada uma das 

espécies monitoradas e teste de comparação múltipla de Tukey.  
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5. Resultados e Discussão 

 

5.1 Caracterização da Bahia de Todos os Santos 

A Bahia de Todos os Santos está implantada sobre as rochas 

sedimentares da Bacia sedimentar do Recôncavo, a qual ocupa a 

extremidade sul de um conjunto de bacias conhecidas como 

Recôncavo Tucano Jatobá (Figura 12). 

 

Figura 12 – Bacia do Recôncavo. (Fonte: Milhomem et al., 2003)  
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Cabe mencionar que uma bacia é uma região da litosfera terrestre, 

que durante um período de tempo, experimenta um movimento 

descendente conhecido com o nome de subsidência. Processo que 

origina uma região topograficamente mais baixa que captura a 

drenagem continental, sendo aos poucos, preenchida por sedimentos 

que com o passar do tempo dão origem a rochas sedimentares 

através de processos de cimentação. A subsidência não continua 

indefinidamente, de tal forma, que a bacia sedimentar pode 

experimentar um processo denominado de inversão, que resulta em 

soerguimento, com formação de um relevo positivo. A bacia 

sedimentar, em que predomina acumulação de sedimentos, passa 

então por fenômenos de erosão, como ocorreu na sub-bacia do 

Recôncavo. Sobre estes remanescentes erodidos desenvolveu-se em 

um tempo geológico muito mais recente a Bahia de Todos os Santos 

(Lessa et al., 2009). 

 

5.1.1 Clima  

Dados da estação de meteorologia da cidade de Salvador indicam que 

o clima na entrada da Bahia de Todos os Santos é tropical úmido, 

com temperaturas médias anuais de 25,2°C, precipitação média 

anual de 2.100 mm e 1.002 mm de evaporação. Contudo, visualiza-

se um marcante ciclo sazonal em diversas variáveis climatológicas 

(Lessa et al., 2009). 

Nos meses de janeiro a março são registrados os níveis de 

temperatura mais altos, valor médio de 30°C, os quais coincidem 

com os meses de menor precipitações <150 mm, porém os meses de 

maior incidência de chuvas são abril, maio e junho, quando chove 

cerca do 40% do esperado para o ano todo. Já nos meses de julho a 

setembro, são registrados os valores de temperatura mais baixos os 



 47 

que oscilam entre 18 a 21°C, as quais estão associadas à menor 

quantidade de radiação incidente e a presença de frentes frios. 

As precipitações mais elevadas no outono podem estar associadas a 

fenômenos regionais e remotos, com diversas escalas espaciais e 

temporais. O fenômeno mais importante é a convergência de ar 

úmido dos ventos alísios de leste que se instala sobre toda a costa 

leste do Nordeste (Molion e Bernardo, 2002; Lessa, et al., 2009). As 

chuvas mais intensas estão normalmente associadas a anomalias 

positivas da temperatura da superfície do mar do Atlântico Sul, 

próximo à costa do Nordeste, que propiciam um maior transporte e 

convergência de umidade para a região. As interações dos ventos 

locais com os ventos alísios também podem produzir fortes chuvas 

(Lessa et al., 2009).  

O período seco na BTS está associado à intensificação da Alta 

Subtropical do Atlântico Sul, que inibe a propagação das frentes frias 

pelo litoral, e à presença de vórtices ciclônicos de altos níveis da 

troposfera (VCAN) centrados na região Nordeste. Esses vórtices 

provocam movimentos descendentes de ar frio e seco no seu centro, 

com céu claro e ausência de chuva, e movimento ascendente de ar 

quente e úmido em sua periferia, com nebulosidade e chuva (Lessa et 

al., 2009). 

    

5.2 Caracterização do município de Salinas da Margarida, 

Bahia, Brasil  

5.2.1 Descrição da atividade pesqueira municipal 

A atividade pesqueira no município de Salinas da Margarida apresenta 

características rudimentares e artesanais que podem ser divididas em 

duas categorias: 
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a) Pesca embarcada: observa-se uso de embarcações de pequeno 

porte, principalmente fabricadas de fibra com motor de centro, 

o que lhes proporciona maior autonomia, quando comparadas 

com o outro tipo de embarcação dominante na região, as 

canoas de madeira, que são mais pesadas, não possuem motor, 

e são movidas a remo, varas e/ou vela, este tipo de 

embarcação atua próxima à linha da costa (Figuras 13, 14 e 

15). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 – Pesca de siri com gaiolas, utilizando barco de fibra 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Pesca de cerco, utilizando canoas de madeira 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 15 – Pesca de cerco de pesqueiro, utilizando canoa de madeira 
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Também se observaram diferentes tipos de comportamento 

entre os pescadores das diferentes comunidades; em Barra do 

Paraguaçu, a principal arte de pesca é o Espinhel (corda com 

vários anzóis suspensos – Figura 16) para captura de peixes. 

 

 
Figura 16 – Arte de Pesca Espinhel 

 

Já na comunidade de Cairu o principal recurso capturado pelos 

pescadores embarcados é o camarão, utilizando como arte de 

pesca a rede de malha 25 mm, a qual é conhecida com o nome 

de “Ressa”, ela é deixada à deriva, movimentada pelas 

correntes e ventos predominantes. Este tipo de pesca se 

caracteriza por trazer junto aos camarões, fauna 

acompanhante, onde se destacam principalmente, juvenis de 

pescadas amarelas – Cynoscion acoupa e pescadas brancas – 

Cynoscion spp.; carapebas – Diapterus rhombeus e cações de 

pequeno porte – Carcharrhiinus spp (Figura 17). As capturas 

oscilam entre 20 a 60 quilos de camarão nos meses de verão a 

2 quilos nos meses de inverno, inclusive, muitas vezes nessa 

estação do ano a rede volta sem apanhar nada. 
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Figura 17 – Pescados capturados no município de Salinas da Margarida, 
Bahia, Brasil; (A) Tainha, (B) Pescada amarela, (C) Cação, (D) Carapeba, 

(E) Robalo, (F) Vermelho, (G) Bagre, (H) sardinha. 
 

A comunidade de pescadores embarcados de Conceição, trabalha 

principalmente com rede à deriva de malha de 30 mm ou maior. 

Capturam peixes de maior tamanho e valor econômico, destacando o 

robalo Centropomus undecimalis e Centropomus paralellus; 

vermelho; bagre; pescada amarela e branca, serras e sardinhas 

(Figura 17), o que lhes permite uma homogeneidade de captura ao 

longo do ano, o que se reflete na renda dos pescadores, alguns deles 

focam seus esforços de captura em siris utilizando como arte de 

pesca gaiolas. 

 

As comunidades de Salinas Sede, Dendé e Encarnação, são as 

comunidades que mais utilizam dos explosivos como arte de pesca, 

provocando grande impacto sobre o biota local, além de ser uma 

prática ilegal, condenada pela legislação brasileira, mas a insipiente 

fiscalização por parte dos órgãos públicos faz com que esta seja uma 

prática recorrente. 

 

  

     

A 
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A frota pesqueira municipal é de pequeno porte, como se pode 

observar na tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7 – Número de embarcações no município de Salinas da 
Margarida (censo realizado em dezembro de 2008) 

Embarcações 
Comunidade 

Barra do 
Paraguaçu Cairu Conceição Salinas 

- Sede Dendé Encarnação 

Com Registro na 
Marinha do Brasil 1 2 0 0 0 8 

Canoas de fibra 6 33 113 40 2 4 

Canoas de 
madeira 4 2 15 5 13 88 

Barco de madeira 1 0 2 1 1 20 

Barco de fibra 0 0 0 3 0 0 

Lancha de fibra 2 1 0 0 0 0 

Total das 
embarcações 13 36 130 49 16 112 

 

 

Pode-se observar que a comunidade de Barra do Paraguaçu, possui o 

menor número de embarcações representando apenas o 4% do total 

da frota do município, já Conceição tem 42% da frota, seguida por 

Encarnação que possui 32% do total de embarcações do município 

(Figura 18). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Distribuição das embarcações no município de Salinas da 
Margarida 
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b) Pesca não embarcada: realizada principalmente por mulheres 

extratoras de moluscos, que se trasladam caminhando até as 

áreas de pesca (Figura 19). 

 

 

 

 

Figura 19 – Extração de moluscos 

 

Os principais recursos explorados em ordem de importância são 

(Figura 20):  

�chumbinho, papa-fumo ou sarnambitinga – Anomalocardia 

brasilensis,  

�ostras de mangue - Crassostrea rhizophorae,  

�sururus (Mytella falcata),  

�lambretas, rala coco, tarioba, e caranguejos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Espécies exploradas por marisqueiras; (A) chumbinho, (B) 
ostra do mangue, (C) tarioba, (D) lambreta, (E) sururu, (F) rala coco e (G) 

caranguejo. 
 

  

         

                             

A B C D 

E F G 
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5.2.2 Uso e ocupação do espaço marinho municipal 

A partir da espacialização das áreas de pesca é possível verificar a 

ocupação do território por pescadores e marisqueiras na busca pelo 

sustento (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Áreas de pesca do município de Salinas da Margarida, Bahia, 
Brasil 

 
 

Foram mapeados também os limites dos assentamentos de cada um 

dos seis grupos comunitários, assim como também, a infraestrutura 

de equipamentos e serviços. 

Foram levantados 163 pontos relativos a áreas de pesca, 452 

hectares de mangues e 240 pontos referentes à infraestrutura do 

município (Figura 22). 
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Figura 22 – Mapa de uso e ocupação do território municipal. 
 

 

USO Y OCUPAÇÃO DO TERRITORIO MUNICIPAL DE 
SALINAS DA MARGARIDA 2006-2007 
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Observa-se na tabela 8 as áreas de pesca e a superfície da área 

ocupada por cada comunidade do município em estudo. 

 

Tabela 8 – Superfície utilizada por cada área de pesca 

Comunidade Áreas de Pesca Superficie ocupada (Km2) 
Barra do Paraguaçu 6 5,58 
Cairu 20 40,96 
Conceição 16 65,76 
Salinas –Sede 50 74,00 
Dendé 26 27,53 
Encarnação 45 38,05 
 

A pesca artesanal no município de Salinas da Margarida ocupa 

31,48% da área total da APA-BTS, totalizando 800 km2, 

correspondentes a ambientes marinhos e áreas de manguezais. 

As distribuições de áreas de pesca ao longo da costa do município se 

sobrepõem, enquanto ao uso do território de cada comunidade, como 

pode ser observado na Figura 23, o que em algumas ocasiões 

representam situações de conflito entre as comunidades. 

 

Figura 23 – sobreposição de áreas de pesca entre comunidades 
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Estas informações são muito importantes no momento de solucionar 

problemas ou conflitos referentes à incompatibilidade entre as diferentes 

modalidades de captura dos recursos, principalmente entre as artes de 

pesca espinhel e ressa, e elas com a pesca com explosivos, classificada 

como crime ambiental pela lei Federal 9.605/98. 

Segundo o censo demográfico de 2000 (IBGE), a população total do 

município era de 10.337 habitantes, a prefeitura municipal não possui 

dados atualizados, e Salinas Sede concentra o maior número da população 

representando  44,43% da população total (tabela 9). 

 

Tabela 9 – Distribuição da população total de Salinas da Margarida 
por comunidade (Fonte: IBGE, 2000) 

Comunidade População (Nº de pessoas) 
Barra do Paraguaçu 66 
Cairu 1.318 
Conceição 1.800 
Salinas – Sede 4.698 
Dendé 636 
Encarnação 3.382 
Total 11.900 
 

O diagnóstico realizado mostra que cerca de 80% da população do 

município está ligada direta ou indiretamente com a pesca artesanal, 

e que a população extrativista utiliza 7.251,88 km2 da superfície total 

do município (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Número das áreas de pesca e superfície de atuação por 
comunidade 

Comunidade Áreas de Pesca 
(número) 

Superfície de 
atuação (km2) 

Barra do Paraguaçu 6 5,58 
Cairu 20 40,96 
Conceição 16 65,76 
Salinas – Sede 50 74,00 
Dendé 26 27,53 
Encarnação 45 38,05 
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A infraestrutura de serviços públicos esta descrita na tabela 11 a seguir: 

Tabela 11 – Distribuição da infraestrutura de serviços públicos por 
comunidade  

Comunidade Escolas  Creche Hospital / 
Postos de 
Saúde 

Posto 
Policial 

Cemitério  Correios Internet 

Barra do 
Paraguaçu 

0 0 0 0 1 0 Não 

Cairu 1 1 1 0 0 0 Não 
Conceição 2 1 0 1 0 0 Não 
Salinas – Sede 6 1 1 1 1 1 Sim 
Dendé 1 1 0 0 0 0 Não 
Encarnação 3 2 1 1 1 1 Sim 
Total 13 6 3 3 3 2  

 

 

5.2.3 Atividades que geram impactos no município 

Depois de realizado o mapeamento de uso e ocupação do espaço 

marinho municipal, foram identificadas atividades que geram 

impactos ambientais sobre o ecossistema. 

 

5.2.3.1 Carcinocultura 

As áreas de pesca que estão localizadas nas áreas de manguezais 

sofrem pressões diretas devido à ação antrópica, principalmente no 

que diz respeito às praticas de cultivo de camarão. Esta atividade 

promove o corte e aterramento de manguezais e dificulta o acesso de 

marisqueiras até as áreas de pesca (Figura 24). 
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Figura 24 – Ocupação de áreas de manguezais para atividades de cultivo 
de camarão delineadas na cor azul. 

 

Por outro lado a carcinocultura gera efluentes ricos em proteínas, 

funguicidas, antibióticos e substancias químicas como o metabisulfito 

de sódio (Na2S2O5), conservante amplamente utilizado na cadeia 

produtiva (Figura 25). 
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Figura 25 – Diagrama de fluxo do uso de metabisulfito de sódio como 
conservante na indústria camaroeira (Fonte: adaptado de PROARCA, 2000) 
 

O uso de metabisulfito de sódio através de imersões proporciona um 

controle efetivo do obscurecimento enzimático do camarão. O 

Na2S2O5 comercial é de baixo custo, totalmente hidrossolúvel e inibe 

a enzima polifenol oxidase irreversivelmente. 
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Os camarões vivos conforme vão saindo dos tanques de cultivo são 

tratados com uma solução preparada a 12% de Na2S2O5, 

permanecendo nessa solução entre 10 a 15 minutos, e através de 

osmoses a solução é absorvida pelos camarões. Nessa etapa a 

concentração de Na2S2O5 deve ser de aproximadamente 2.000 ppm 

de SO2 no músculo e exoesqueleto. 

A detecção de resíduos de dióxido de enxofre (SO2) nos tecidos dos 

camarões é realizada com métodos de laboratório, os mais utilizados 

são Monier Williams (M-W), Iodometria (IM) e destilação de Kjeldahl. 

O camarão empacotado com cabeça é o camarão fresco com no 

máximo três horas de colhido e tratado com Na2S2O5 de forma que no 

final não tenha mais do que 150 ppm de SO2, para preservar a 

qualidade do camarão, prevenindo a melanose. 

 

Conservantes para evitar a melanose 

As alterações bacterianas e autolíticas, assim como a conhecida 

melanose podem aumentar muito antes que os camarões cheguem a 

seu destino. A melanose é uma alteração que afeta o exoesqueleto do 

camarão e em casos graves origina a descoloração da carne. 

Comumente, se manifesta em formas de manchas negras que 

ocupam o exoesqueleto apresentando um aspecto desagradável, que 

motiva ao consumidor a rejeitar o produto fresco congelado. 

A mancha negra é causada, por um sistema enzimático oxido redutor 

que se agrava com a exposição ao ar dos camarões. O enegrecimento 

enzimático não tem relação com o processo de degradação 

bacteriana. O camarão pode estar em perfeitas condições 

bacteriológicas e apresentar enegrecimento (Herrera, 2000). 
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A melanose se dá em todos os crustáceos e é o resultado de um 

biomecanismo natural que não tem impacto no sabor e não é 

prejudicial para os consumidores. De qualquer forma, o aspecto 

manchado dos camarões melanizados afeta severamente a aceitação 

desses produtos pelos consumidores, o que pode ser a causa de 

perdas econômicas muito importantes (Figura, 26). 

  

 

Figura 26 – Camarão com melanoses 

Devido aos processos enzimáticos, feridas do exoesqueleto, ruptura 

dos animais, se produz o enegrecimento de forma rápida como 

resultado da secreção das glândulas que liberam tirosinasa, também 

chamada de polifenol oxidasa. Esta enzima é muito importante para 

certas funções fisiológicas dos crustáceos, tais como endurecimento 

da carapaça após a ecdise (muda de carapaça) ou na cura de feridas. 

Os elementos relacionados no processo de melanose são: 
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a) A enzima polifenol oxidasa (tirosinasa): sua ação é inibida a pH 

igual a 3, mas este grau de acidez, desnatura a carne dos 

camarões. 

 

b) O oxigênio: atua diretamente em todas as reações de oxidação. 

É nesse nível que pode atuar um antioxidante. 

 

c) A presença de um ou mais substratos adequados como a 

tirosina. 

 

d) A influência de vários fatores externos, bióticos e abióticos, tais 

como o estado de muda, a espécie, a temperatura, presença de 

feridas, etc. A baixa temperatura a reação enzimática se faz 

mais lenta, mas não se detém. Por isso, este é um dos motivos 

por os quais o resfriamento após colheita dos camarões é de 

vital importância. 

 

Características de um conservante 

Segundo López (1990), um conservante deve reunir as seguintes 

características: 

� Total anulação do aminoácido tirosina, a fim de evitar o 

posterior enegrecimento do camarão. 

 

� Poder antioxidante para coadjuvar o poder conservante e evitar 

processos oxidativos do conteúdo nos lipídeos do camarão. 

 
� Poder fixador a fim de evitar fenômenos catalíticos de oxidação 

do conteúdo de íons metálicos. Com aporte de íons de cálcio 

para fixar os metais e manter as tonalidades do camarão. O 

conteúdo em cálcio ajuda a manter uma melhor textura do 

músculo.  
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� Aporte e fixação de glicogênio no camarão, para manter textura 

e sabor. 

 
� Limitar a fixação de SO2 no tecido muscular. Um alto conteúdo 

de sulfito produz sabores indesejados, desidrata o tecido 

muscular e o descolora. 

 
� Conservar o brilho do camarão; manter a suavidade ao tato; 

que não ataque o recobrimento quitinoso e que não descore a 

massa encefálica, apêndices, face, etc. 

 
� Não produzir cocção química. 

 

Em termos gerais o produto deve ter as características de 

conservante, antioxidante, fixador e estabilizante. 

 

Efluente 

As características principais dos efluentes das indústrias camaroeiras 

são: 

� Altos conteúdos orgânicos, devido à presença de dejetos como 

camarões inteiros, exoesqueletos, cabeças e restos de carne; 

 

� Proteínas solúveis; 

 
� Carboidratos; 

 
� Compostos fosforados provenientes de sabões e detergentes 

utilizados em processos de limpeza de equipamentos e 

instalações, além de produtos de desinfecção utilizados pelos 

operários; 
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� Antibióticos; 

 
� Funguicidas; 

 
� Metabisulfito de sódio. 

Quando estas substâncias são eliminadas através do efluente se 

convertem em contaminantes (PROARCA, 2000). 

Os níveis de DBO (demanda bioquímica de oxigênio) podem chegar a 

alcançar  1000 mg/L ou  mais, e os níveis de SST (sólidos suspensos 

totais) normalmente alcançam os 100 ppm (tabela 12) 

 

Tabela 12 – Características das águas residuais em indústrias 
camaroeiras (Fonte: PROARCA, 2000) 

 Tipos de 
processo 

Consumo de 
água (m3/ton) 

DBO 
(Kg/ton) 

Sólidos 
suspensos 
(Kg/ton) 

Óleos e 
graxas 

(Kg/ton) 
Produto 
congelado 
(limpo) 

73 130 210 17 

Produto 
congelado (sem 
limpeza) 

23-30 100-130 - - 

Produto 
enlatado 60 120 54 42 

Produto 
empacado 116 84 93 - 

  

Resíduos 

Nas indústrias camaroeiras os dejetos sólidos estão compostos 

principalmente por resíduos de camarão como cabeças e 

exoesqueleto, outros dejetos são caixas de cartão, sacolas 

embalagens, metais, luvas de látex, papeis. Infelizmente o município 

não conta com coleta seletiva de lixo, nem com aterro sanitário, todo 

o lixo é depositado a céu aberto num lixão localizado na entrada de 

Salinas Sede. 
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5.2.3.2 Pesca com explosivos 

A prática de pesca com explosivos é freqüente em cinco das seis 

comunidades que conformam o município de Salinas da Margarida, 

sendo em Encarnação onde esta prática é mais comum. 

 

5.2.3.2.1 Fabricação das bombas 

 

Para a fabricação das bombas utilizadas para pesca são empregadas 

dinamita gel e pólvora negra, caracterizadas como explosivos 

químicos de alto risco. 

As bombas são fabricadas de forma rudimentar e artesanalmente 

pelos próprios pescadores que misturam carvão, salitre e enxofre; 

também há outro tipo de bomba conhecida como bomba de fundo 

que contém uma mistura de cloreto de potássio com enxofre, salitre, 

carvão e dinamita gel, este tipo de bomba é utilizada pelos 

pescadores mais “experientes” uma vez que a periculosidade no 

manuseio é maior (Ramos, 2006). 

A pólvora e dinamite são contrabandeadas de pedreiras e de minas 

de esmeraldas localizadas ao norte do estado de Bahia. Segundo Clay 

(2004) para cada 500 g de dinamite, a bomba atinge 

aproximadamente 25 metros de profundidade, a detonação pode 

matar de uma única vez mais de 400 Kg de peixes e alcançar um raio 

de 300 ou 400 m do local da explosão (Figura 27). 
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Figura 27 – Tainhas mortas por ação da pesca com explosivos 

 

As principais conseqüências desta prática ilegal incluem o 

desequilíbrio da cadeia alimentar e a diminuição dos estoques 

pesqueiros. No homem provoca surdez severa, cegueira, mutilação e 

até morte (Figura 28). 

 

Figura 28 – Pescador mutilado por praticar pesca com explosivos (fonte: 

IMA, 2008) 

Os pescadores que utilizam esta prática se justificam dizendo que é a 

única forma de garantir o sustento familiar, que a pesar de não ser 
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uma prática legal é uma categoria de “pescador”, que os pescadores 

carecem de oportunidade de crédito para investir em infraestrutura 

que garanta uma renda similar.    

 

5.2.3.3 Ausência de rede de esgotamento sanitário 

A rede de esgotamento sanitário, considerada serviço básico, é 

inexistente no município. A prática usual é fossas sépticas ou 

disposição de esgoto a céu aberto, práticas que tem resultado na 

contaminação das águas subterrâneas, contaminação de manguezais 

e costa. Infelizmente, junto com esgoto a céu aberto, também se 

observa disposições de lixo (Figura, 29).   

 

Figura 29 – Disposição de lixo e esgoto a céu aberto 

 

A pesar de existir rede de água potável, muitos continuam utilizando 

água de poço e de bicas devido a não ter custo, porém não fazem 

nenhum tratamento, portanto doenças de veiculação hídricas são 

freqüentes, destacando entre elas infecções dérmicas e verminoses.  
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5.3 Análises elementares do sedimento 

O ecossistema marinho costeiro é um ambiente dinâmico com uma 

variedade de sedimentos característicos, segundo seus distintos 

habitat biológicos, os processos de erosão e deposição, e os 

mecanismos de transporte que se dá em uma região. Os rios são a 

fonte principal dos sedimentos litogêneos derivados de rochas e 

transportados ao mar como material sólido. Já os sedimentos 

biogênicos estão compostos principalmente de derivados de 

organismos marinhos. Em geral, as características dos sedimentos 

não só se determinam pela fonte da que derivam, mas também pelos 

fatores físicos, químicos e biológicos que controlam a natureza desses 

depósitos. Na costa os fatores físicos se relacionam com o declive, 

forma e tamanho da praia, velocidade e direção das correntes e a 

energia das ondas que alcançam seus litorais (Salazar et al., 2004). 

 

5.3.1  Caracterização granulométrica de áreas de pesca do 

município de Salinas da Margarida 

Foram analisadas 14 áreas de pesca do município de Salinas da 

Margarida, todas elas se caracterizaram por ser constituídas 

predominantemente por areia grossa em maior escala, seguida de 

areia fina, silte e argila, em menor proporção (Figura 30).  
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Figura 30 – composição granulométrica em áreas de pesca em Salinas da 
Margarida. 

  

Observa-se também uma maior quantidade de partículas finas, silte e 

argila na amostra coletada na estação PSM-12, correspondente a 

área de pesca denominada pela população extrativista local de Praia 

do Amor, situação que pode explicar-se uma vez que esta área de 

pesca é fortemente influenciada por efluentes provenientes de 

tanques de cultivo de camarões.  

 

5.4 Análises quantitativas do sedimento 

A matéria orgânica presente em sedimentos estuarinos e marinhos 

desempenha um papel importantíssimo do ponto de vista químico, 

físico e biológico. Sua constituição é complexa, podendo encontrar 

diversas espécies químicas como os ácidos húmicos e fúlvicos, 

carbono orgânico (Corg) e inorgânico = (Ctotal), Nitrogênio (Ntotal), 

Enxofre (S), Hidrogênio (H) e Fósforo (P). 
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Nos sedimentos costeiros os restos de organismos como o 

fitoplâncton e plantas terrestres, são importantes fontes de matéria 

orgânica, contudo, efluentes industriais e domésticos atualmente tem 

sido considerados como um dos principais contribuintes de matéria 

orgânica, favorecendo fenômenos de eutrofização. 

A determinação dos constituintes de matéria orgânica permite 

diagnosticar intervalos de maior produtividade (Corg e Ntotal), avaliar 

as possíveis origens (marinha ou terrestre) da matéria orgânica 

(razão C/N), e possíveis variações no potencial óxido-redução (razão 

C/S) (Zwirtes, 2003). 

Os resultados das concentrações de carbono total, nitrogênio total e 

enxofre, assim como as razoes C/N e C/S estão apresentadas na 

tabela 13. 

Tabela 13 – Concentrações (%) carbono total (Ctotal), nitrogênio total 
(Ntotal), enxofre (S) e hidrogênio (H), e as razoes C/N e C/S em amostras 
do município de Salinas da Margarida (n.d = não determinada). 

ANOVA P<0.0001; Tukey constatou as diferencias entre %N e %C (P<0.001); %N 
e %COT (P<0.01); %C e %H (P<0.001); %C e %S (P<0.001); %C e %COT 
(P<0.05); %H e %COT (P<0.05) e %S e %COT (P<0.05). 

Amostra Ntotal Ctotal H S Corg C/N C/S
PSM-01 0.06 1 0.16 0.07 0.44 16.67 14.29
PSM-02 < 0.05 0.38 0.05 <0.05 0.15 n.d 0.00
PSM-03 0.07 1.01 0.23 0.31 0.99 14.43 3.26
PSM-04 < 0.05 0.26 0.08 0.06 0.21 n.d 4.33
PSM-05 0.07 0.45 0.08 <0.05 0.2 6.43 0.00
PSM-06 0.09 1.44 0.25 0.31 1.33 16.00 4.65
PSM-07 < 0.05 0.45 <0.05 <0.05 0.6 n.d 0.00
PSM-08 <0.05 1.94 0.05 <0.05 0.1 n.d 0.00
PSM-09 <0.05 1.75 <0.05 <0.05 0.1 n.d 0.00
PSM-10 <0.05 1.03 0.12 0.09 0.39 n.d 11.44
PSM-11 <0.05 1.65 0.05 <0.05 0.17 n.d 0.00
PSM-12 <0.05 0.46 <0.05 0.06 0.19 n.d 7.67
PSM-13 <0.05 0.16 <0.05 <0.05 0.09 n.d 0.00
PSM-14 <0.05 0.18 <0.05 <0.05 0.16 n.d 0.00
PSM-15 <0.05 0.37 0.05 <0.05 0.15 n.d 0.00
PSM-16 0.06 0.71 0.18 0.14 0.49 11.83 5.07
PSM-17 0.3 2.66 0.82 0.62 2.67 8.87 4.29
PSM-18 <0.05 0.38 0.07 0.07 0.29 n.d 5.43
PSM-19 0.07 0.57 0.12 0.1 0.47 8.14 5.70
PSM-20 0.11 0.92 0.21 0.13 0.85 8.36 7.08
PSM-21 <0.05 0.37 0.07 0.07 0.29 n.d 5.29
PSM-22 <0.05 0.28 0.06 <0.05 0.22 n.d 0.00

Concentrações (%)



 71 

 

As análises elementares foram realizadas com sedimento superficial 

em diferentes áreas de pesca utilizadas de forma freqüente pela 

população pesqueira local. 

Observa-se na figura 31, que os maiores níveis de carbono orgânico 

foram obtidos na estação PSM-17, correspondente à área de pesca 

denominada como Canal, a qual se caracteriza por ser uma área 

utilizada para o processo de despesca (esvaziamento dos tanques na 

hora da colheita dos camarões), seguido das estações PSM-08, PSM-

09 e PSM-11 correspondentes às áreas de pesca localizadas no 

costeiro de Barra do Paraguaçu, denominadas neste trabalho de 

Costeiro II, Costeiro III e Costeiro I respectivamente. 

Os resultados obtidos de Corg foram comparados com os valores 

obtidos por Yang et al. (1998). Esses autores indicam que sedimentos 

tipicamente marinhos possuem entre 0,3 e 2,08% de Corg, desta 

forma 17 estações se enquadram como sedimento tipicamente 

marinho, com exceção das estações PSM-4, PSM-13, PSM-14 e PSM-

22, que apresentaram valores abaixo da faixa, e a estação PSM-17 

que ultrapassou o limite superior, isso pode ser explicado uma vez 

que a área recebe influência de efluente proveniente de atividades de 

carcinocultura, ou seja, a estação PSM-17 é uma área muito 

influenciada por atividades antropogênicas. 

Foram também comparados os resultados obtidos com valores 

reportados em relatório para sedimentos da Bahia de Todos os 

Santos (CODEBA, 2012). Como no referido documento os valores 

medianos para COT em sedimentos variaram entre 0,12 e 3,7%, 

verifica-se que as concentrações obtidas neste trabalho estão dentro 

da faixa de valores encontradas em sedimentos da região. 



 72 

Figura 31 – Concentrações de Corg expressos em porcentagem (%) em 22 
áreas de pesca do município de Salinas da Margarida (valores na faixa 0,3 

e 2,08 considerados sedimentos tipicamente marinhos (Yang, et al., 
1998)). 

 

As concentrações de Ntotal encontrados nos sedimentos analisados 

foram baixas, indicando que há pouca produtividade nas áreas de 

pescas estudadas. Não foi observada uma correlação linear entre os 

resultados de Ntotal e Corg como se observa na figura 32. 

R² = 0.35

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

N
to

ta
l(

%
)

Corg (%)

 
Figura 32 – Correlação linear entre os resultados de Ntotal e Corg 

encontrados nos sedimentos do município de Salinas da Margarida.  
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Com os resultados de carbono orgânico e nitrogênio total foi 

calculada a razão C/N, a qual é comumente utilizada para indicar a 

presença de celulose proveniente de plantas superiores nos 

sedimentos. Os resultados da razão C/N podem ser observados na 

figura 33. 
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Figura 33 – Razão molar C/N obtidas nas áreas de pesca do município de 

Salinas da Margarida, Bahia. Brasil (● = razão não determinada). 

 

Plantas aquáticas não vascularizadas apresentam valores típicos de 

razão C/N entre 4 e 10, já para plantas terrestres vascularizadas que 

contem celulose, os valores geralmente apresentam valores 

superiores a 20 (Neto, 2000). 

Pode-se observar que os valores encontrados nas amostras 

analisadas encontram-se na faixa na ordem 6 a 16 (Figura 33) o que 

indica um sedimento orgânico (Esteves, 1988), derivado de uma 

possível mistura de material húmico, fragmentos de plantas 

superiores e microalgas, sendo a matéria orgânica, 

predominantemente de origem autóctone. 
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Quando comparado a outros trabalhos realizados em sedimentos de 

superfície de manguezais como no caso dos manguezais de Itacorubi, 

o valor da razão C/N ficou muito próximo aos reportados por Souza-

Sierra, et al. (1998) para os ácidos húmicos, já os trabalhos de 

Mater, et al. (2004) para sedimentos superficiais encontraram valores 

entre 6,0 e 12,1 respectivamente. 

Porém, Berner (1989), afirma que sedimentos de ambientes 

marinhos considerados normais, devem apresentar valores médios de 

razão molar C/S de 2,8 + 1,3, e que valores abaixo desse valor 

médio indicam ambientes redutores e, valores superiores ao valor 

médio representam ambientes oxidantes. 

No presente trabalho pode-se observar que 12 das 22 estações 

amostradas se comportam como ambientes oxidantes (Figura 34). 
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Figura 34 – Razão molar C/S obtidas em 22 áreas de pesca do município de 
Salinas da Margarida, Bahia. Brasil (● = razão não determinada). 

●   ●   ● ●   ●   ● ●   ●   ●   ●   
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5.4.1 Análises dos HPA 

As concentrações médias dos 16 HPAs prioritários analisados podem 

ser observadas na tabela 14 a seguir: 

Tabela 14 – Concentrações médias de HPAs (ng·g-1) em sedimentos de 
áreas de pesca do município de Salinas da Margarida, Bahia, Brasil. 
(ND=Não detectado). 

 

Os resultados destacados em vermelho mostram valores acima do 

PQT, porém muito inferiores ao NEP. De forma geral, se observa 

pouca contaminação por HPAs Totais no município de Salinas, o que 

se explica uma vez que não existem atividades industriais e as 

atividades ligadas ao setor pesca são realizadas de forma artesanal 

sem existir uma frota motorizada relevante, assim pode-se destacar 

que o município se encontra em condições ambientais muito melhores 

se comparadas às áreas do norte da Baía de Todos os Santos, onde 

se registram valores de HPAs muito maiores que o PQT, como no 

caso da área Portuária de Suape e das áreas Produtivas conhecidas 

HPA  (ng·g-1) PSM-02 PSM-04 PSM-05 PSM-07 PSM-08 PSM-10 PSM-11 PSM-12
Naftaleno ND ND 0,86 ND ND ND ND ND
Acenaftileno ND ND ND ND ND ND ND ND
Acenafteno 0,3 0,28 0,17 0,92 0,16 0,26 0,27 0,29
Fluoreno 0,28 0,61 0,33 1,04 0,33 0,31 0,55 0,43
Fenantreno 1,32 3,2 2,01 6,66 2,01 2,43 2,64 1,85
Antraceno 0,05 0,38 0,09 1,22 0,25 0,35 0,11 0,07
Fluoranteno 1,08 3,01 1,07 0,14 1,01 3,49 2,39 1,66
Pireno 0,57 1,9 0,49 9,57 0,54 2,51 1,39 1,05
Benz(a)antraceno 3,22 3,97 3,73 5,93 3,67 5,27 4,23 3,18
Criseno 0,6 1,37 ND 5,56 0,19 3,14 0,88 1,75
Benzo(b)fluoranteno+Benzo(j)fluorante 0,5 1,28 0,28 ND 0,33 2,36 1,31 1,09
Benzo(k)fluoranteno 0,94 3,64 0,27 16,06 0,89 5,3 2,82 2,27
Benzo(e)pireno ND 1,11 0,32 5,57 0,33 1,06 0,77 0,36
Benzo(ghi)perileno ND ND ND 1,3 ND 0,39 ND 0,32
Dibenz(a,h)antraceno 0,81 1,65 0,59 6,53 0,66 2,42 1,31 1,43
Indopireno 0,67 1,45 0,32 6,02 ND 1,7 1,27 ND
HPA Total (ng·g-1) 10,34 23,85 10,53 66,52 10,37 30,99 19,94 15,75

HPA  (ng·g-1) PSM-15 PSM-16 PSM-17 PSM-18 PSM-19 PSM-20 PSM-21 PSM-22
Naftaleno ND ND ND ND ND ND ND ND
Acenaftileno ND ND ND ND ND ND ND ND
Acenafteno 0,45 0,43 0,48 0,26 0,47 0,32 0,44 0,28
Fluoreno 0,43 0,51 0,56 0,37 0,56 0,59 0,57 0,61
Fenantreno 1,82 3 4,01 2,05 3,07 2,54 2,64 3,2
Antraceno ND ND 0,3 0,18 0,32 0,09 0,15 0,38
Fluoranteno 1,47 1,61 6,59 0,74 3,23 1,89 1,72 3,01
Pireno 0,9 1,26 5,34 0,9 2,03 0,77 0,85 1,9
Benz(a)antraceno 3,94 4,29 4,49 4,03 4,37 3,65 3,66 3,97
Criseno 0,58 0,47 2,68 0,47 1,43 1,43 ND 1,37
Benzo(b)fluoranteno+Benzo(j)fluorante 0,79 0,51 2,8 0,65 2,01 1,15 0,42 1,28
Benzo(k)fluoranteno 1,6 0,94 7,32 1,88 4,63 1,83 0,11 3,64
Benzo(e)pireno 0,64 3,31 2,98 4,84 1,46 0,4 0,44 1,11
Benzo(ghi)perileno 0,33 1,1 3,05 ND ND ND ND ND
Dibenz(a,h)antraceno 0,91 ND 0,58 1,36 1,74 1,02 ND 1,65
Indopireno 0,69 ND 2,44 0,94 1,76 1,4 ND 1,45
HPA Total  (ng·g-1) 14,55 17,43 43,62 18,67 27,08 17,08 11 23,85
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como Acupe, São Bras, Ilha de Cajaiba, onde os HPAs totais mostram 

valores superiores ao NEP, no mesmo trabalho, se faz referencia ao 

município de Salinas da Margarida como área referência com HPAs 

total igual a 1.00 (Celino e Queiroz, 2006).     

Estudos comparativos das concentrações de HPAs em sedimentos 

aquáticos podem ser visualizados na tabela 15 a seguir: 

 

Tabela 15 - Comparação dos HPA na Bahia de Todos os Santos. 

Brasil Total de HPA 
Analisados 

Σ HPAs (ng·g-1) 
(Límite superior – 

Límite inferior) 
Referência 

BTS – Salinas da 
Margarida, Brasil 

16 10.34 – 66.52 Este trabalho 

BTS – Bahia, Brasil 24 0.30 – 7221.30 Sant’Anna Jr, 2007 

Litoral Norte da Bahia 24 0.10 – 40.10 Sant’Anna Jr, 2007 

BTS – Bahia, Brasil 16 116.80 – 368.50 Costa (2006) 

BTS – Bahia, Brasil 06 0.90 – 408629.10 Celino e Queiroz 

(2006) 

BTS – Bahia, Brasil 16 6.50 – 19566.80 Bahia (2004) 

BTS – Bahia, Brasil 16 23.09 – 1368970 Veiga (2003) 

BTS – Bahia, Brasil  16 1.30 – 4021.10 Silva (2002) 

Victoria, Hong Kong  1.200 – 14.000 Hong, et al., 1995 

Sydney, Austrália  100 – 380.000 Mc Cready, et al., 

2000 

Veneza, Itália   
 

 23 – 532 Secco, et al., 2005 

Baia da Guanabara, 

Brasil 

 80 – 48.941 Mao, 2005 

 

Com base na figura 35, as razões diagnosticadas baseadas em 

concentrações dos compostos policíclicos aromáticos indicam a 

existência de fontes de hidrocarbonetos relacionados a produtos da 

pirólise do petróleo nas estações denominadas como PSM-04, PSM-

07, PSM-08, PSM-10, PSM-15, PSM-16, PSM-19 e PSM-22, as quais 

podem estar relacionadas principalmente com as lavagens dos 
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motores das embarcações e ao uso de óleo queimado pelas 

marisqueiras usado como repelente aos insetos durante suas 

jornadas de extração dos mariscos. As outras estações analisadas 

apresentaram comportamento de origem petrogênico.  

 

 

Figura 35 – Gráfico da razão entre Fe/Na e Na/(Na+Fe) dos níveis de HPAs 
nas diferentes estações de pesca amostradas (com base em Yunker et al., 

2002). 

 

 

5.4.2 Metais pesados 

De acordo com Singh e Steinnes (1994), os metais pesados 

encontrados em solos e sedimentos são derivados da intempérie que 

atua sobre o material de origem, como também, de fontes externas 

naturais como são as erupções vulcânicas e antropogênicas 

(indústrias, agricultura e urbana). 

Foram determinados 18 metais em 14 áreas de pesca do município 

de Salinas da Margarida (tabela 16) 
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Tabela 16 – Concentração de metais pesados em 14 áreas de pesca do 
município Salinas da Margarida, Bahia. Brasil. 

 

As áreas de manguezais são naturalmente ricas em argilas, óxidos e 

hidróxidos de ferros e manganês, além de matéria orgânica. Os 

manguezais funcionam como verdadeiros filtros para todos os 

materiais transportados do mar para o continente e vice-versa. Na 

figura 36 pode ser visualizada uma boa correlação entre o Fe e todos 

os metais, com exceção do níquel que apresentou uma baixa 

correlação R2 = 0,34. 

Os valores mais elevados para os metais acompanham na sua 

maioria ferro, mostrando que esse elemento é um dos mais 

importantes concentradores de metais pesados, apesar da sorção, 

situação constatada por vários autores (Batista Neto et al., 2005; 

Sindern et al., 2007). 

 

 

 

Co Ni Cu Zn As Cd Sn Hg Pb Na Mg Al Ca Fe K Ti Cr Mn
Estação �g/g �g/g �g/g �g/g �g/g �g/g �g/g �g/g �g/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g � g/g � g/g � g/g
PSM-01 0.59 1.86 1.27 6.31 0.61 <0.005 <1.0 <0.05 3.26 3.64 1.11 2.86 20.9 2.30 0.60 166.6 4.47 21.4
PSM-02 0.22 0.71 0.70 2.36 0.28 <0.005 <1.0 <0.05 1.27 1.96 0.52 1.17 9.18 0.82 0.25 33.1 0.96 4.46
PSM-03 1.11 3.69 3.29 10.4 1.71 0.037 <1.0 <0.05 4.35 3.89 1.53 4.83 0.64 4.18 1.00 31.5 9.09 19.5
PSM-04 0.31 1.05 0.77 2.92 0.47 <0.005 <1.0 <0.05 2.54 1.89 0.61 1.68 0.25 1.12 0.36 38.9 1.89 6.36
PSM-05 0.19 0.73 0.67 2.57 0.30 <0.005 <1.0 <0.05 1.53 2.20 0.53 1.21 5.76 0.67 0.26 23.6 0.77 4.06
PSM-06 1.15 3.53 3.30 9.39 1.83 0.029 <1.0 <0.05 4.38 4.07 1.66 5.35 0.66 4.19 1.06 47.8 9.04 17.2
PSM-07 <0.01 <0.01 0.13 1.21 <0.005 <0.005 <1.0 <0.05 0.85 2.14 0.25 0.24 13.8 0.15 0.084 25.9 <0.20 <0.01
PSM-08 <0.01 0.32 0.24 1.28 0.210 <0.005 <1.0 <0.05 0.57 2.44 0.57 0.36 63.6 0.26 0.14 23.2 <0.20 <0.01
PSM-09 0.10 0.27 0.28 1.96 0.35 <0.005 <1.0 <0.05 0.42 2.40 0.65 0.28 54.9 0.27 0.12 6.87 <0.20 10.9
PSM-10 0.55 1.74 1.26 5.58 0.67 <0.005 <1.0 <0.05 3.79 3.21 1.11 3.09 23.2 2.20 0.62 85.5 4.10 15.0
PSM-11 0.13 5.22 0.48 3.54 0.54 <0.005 <1.0 <0.05 0.78 2.98 0.71 0.49 56.6 0.39 0.17 44.5 <0.20 7.18
PSM-12 0.26 0.91 0.71 2.61 0.51 <0.005 <1.0 <0.05 1.77 2.19 0.77 1.51 12.5 0.92 0.29 38.7 1.69 6.32
PSM-13 0.079 0.25 0.45 2.20 0.12 <0.005 <1.0 <0.05 1.07 1.58 0.42 0.55 2.42 0.26 0.11 22.7 <0.20 1.44
PSM-14 0.22 0.71 0.54 1.97 0.26 <0.005 <1.0 <0.05 1.51 2.12 0.53 1.31 1.37 0.77 0.29 26.7 0.92 3.87
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Figura 36 – Diagrama de correlação Fe versus metais pesados, no 
município de Salinas da Margarida. 

 

Contudo, podemos inferir que os resultados obtidos em Salinas da 

Margarida, para os metais estudados, estão abaixo das concentrações 

obtidas em sedimento para outras localidades da BTS. (Figuras 37 a 

40). 
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Figura 37 – Níveis de cádmio na BTS (L.I: Limite inferior e L.S: Limite 
superior). 

 

 

 

 

Figura 38 – Níveis de chumbo e cromo na BTS (L.I: Limite inferior e L.S: 
Limite superior). 
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Figura 39 – Níveis de manganês e zinco na BTS (L.I: Limite inferior e L.S: 
Limite superior). 

 

 

 

Figura 40 – Níveis de níquel e cobre na BTS (L.I: Limite inferior e L.S: 
Limite superior). 
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5.5 Determinação de parâmetros biométricos em três espécies 

de importância comercial 

A diminuição dos estoques pesqueiros evidencia uma preocupante 

crise na oferta de pescados e mariscos em nível mundial e está 

principalmente relacionada ao aumento no esforço de pesca, à sobre 

explotação dos recursos e à degradação dos ecossistemas (Filho e 

Siqueira, 1997; Hoguane, 2007). 

 

Não é novidade que em muitos lugares existe uma crise no setor 

pesqueiro, a qual não somente afeta à abundância dos recursos, mas 

também afeta diretamente o meio de sobrevivência de comunidades 

extrativistas o que resulta no empobrecimento e na marginalização 

dessas comunidades. 

 

As pesquisas no âmbito de biologia pesqueira são incipientes no 

nordeste brasileiro, assim os resultados aqui obtidos são importantes 

porque é uma base da situação do estado de conservação dos 

recursos explorados comercialmente.  

 

 
5.5.1 Anomalocardia brasiliana – Chumbinho 

 

Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) é considerado um dos 

moluscos bivalves marinhos mais explorados e consumidos ao longo 

da costa do Brasil. Esta espécie de molusco lamelibrânquio pertence à 

família Veneridae, conhecida popularmente no Brasil como 

chumbinho, papa-fumo, marisco, sarnambitinga, vôngole e berbigão. 

Distribui-se desde as Índias Ocidentais até o Uruguai, sendo 

observada ao longo de todo litoral brasileiro (Boehs et al., 2010; 

Rios, 1994). Habita áreas protegidas da ação de ondas e correntes, 

na faixa entremarés e no infralitoral raso, onde se enterram 
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superficialmente no substrato areno-lodoso (Boehs & Magalhães, 

2004). 

 

A. brasiliana é uma espécie dióica, sem dimorfismo sexual, sendo 

necessária a observação microscópica dos gametas ou estudos 

histológicos (Grotta e Lunetta, 1980). 

 

A exploração desordenada deste recurso pode comprometer os 

estoques naturais, alterando o ambiente costeiro através do esforço 

de pesca realizado por diversas famílias que sobrevivem da extração 

de moluscos bivalves.  

 

De acordo com Righetti (2006), os estoques naturais já se encontram 

bastantes explorados, uma vez que toda a extração deste recurso é 

proveniente de atividade extrativista (Figura 41), pois não há 

registros de cultivos de venerídeos no Brasil. 

 
Figura 41 – Extrativismo e transporte do molusco A. brasiliana no 

município de Salinas da Margarida, Bahia, Brasil. 
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Observa-se que a atividade extrativista é realizada principalmente 

por mulheres de diversas idades. 

 

Neste trabalho foram coletados indivíduos de A. brasiliana em oito 

áreas de pesca do município de Salinas da Margarida, e os resultados 

obtidos são apresentados nas tabelas a seguir (Tabela 17 até 24): 

 
Tabela 17: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas entre janeiro 
de 2007 até janeiro de 2008 na área de pesca denominada Cordeiro da 
comunidade de Encarnação. 
Parâmetro Jan/07 Mar/07 Jun/07 Out/07 Jan/08 
Tamanho da amostra (n) 70 70 70 70 70 
Tamanho mínimo de coleta 13.7 11.0 11.9 13.0 13.0 
Tamanho máximo de coleta 20.6 22.0 21.0 23.7 20.0 
Amplitude 6.9 11.0 9.1           10.7 7.0 
Média 16.64 16.98 17.17 17.34 17.32 
Desvio padrão 1.57 2.77 1.73 1.71 1.55 
Erro padrão 0.19 1.67 0.20 0.21 0.19 
 

Os tamanhos médios de coleta do marisco se mantém similares ao 

longo dos meses de coleta. Quando realizado o teste de variância 

(ANOVA) não se observam diferenças significativas (p>0,05; 

F=2,17). 
Tabela 18: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas entre janeiro 
de 2007 até janeiro de 2008 na área de pesca denominada Ponta do Araça 
da comunidade de Encarnação. 
Parâmetro Jan/07 Mar/07 Jun/07 Out/07 Jan/08 
Tamanho da amostra (n) 70 70 70 70 70 
Tamanho mínimo de coleta 9.8 12.0 13.4 14.0 9.9 
Tamanho máximo de coleta 18.4 21.0 23.2 20.8 26.4 
Amplitude 8.6 9.0 9.8 6.8 16.5 
Média 15.6 17.61 18.31 17.88 15.75 
Desvio padrão 1.80 2.04 1.92 1.49 2.24 
Erro padrão 0.22 0.24 0.23 0.18 0.27 
 

Observa-se que na área de pesca denominada Ponta do Araça, há 

uma pressão na captura do recurso no verão (mês de janeiro), isto é 

coerente uma vez que é nesse período que a demanda pelo recurso 

aumenta, uma vez que o município aumenta à população com 

pessoas que passam suas férias no local. A ANOVA revelou diferenças 

significativas entre os meses de coleta (p<0,0001; F=30,44). 
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Tabela 19: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas entre janeiro 
de 2007 até janeiro de 2008 na área de pesca denominada Santa Luzia da 
comunidade de Encarnação. 
Parâmetro Jan/07 Mar/07 Jun/07 Out/07 Jan/08 
Tamanho da amostra (n) 70 70 70 70 70 
Tamanho mínimo de coleta 9.8 13.3 14.8 12.0 11.6 
Tamanho máximo de coleta 19.0 20.0 22.4 21.0 19.8 
Amplitude 9.2 6.7 7.6 9.0 8.2 
Média 15.72 16.69 18.01 17.23 16.56 
Desvio padrão 1.46 1.48 1.59 1.74 1.33 
Erro padrão 0.18 0.18 0.19 0.21 0.16 
 

Na área de pesca denominada Santa Luzia, se observa o mesmo 

fenômeno, a pressão extrativista é maior no verão (mês de janeiro), 

isto é coerente uma vez que é nesse período que a demanda pelo 

recurso aumenta. A ANOVA revelou diferenças significativas entre os 

meses de coleta (p<0,001; F=21,52). 

 
 
Tabela 20: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas entre janeiro 
de 2007 até janeiro de 2008 na área de pesca denominada Góis da 
comunidade de Salinas Sede. 
Parâmetro Jan/07 Mar/07 Jun/07 Out/07 Jan/08 
Tamanho da amostra (n) 70 70 70 70 70 
Tamanho mínimo de coleta 11.8 13.8 15.0 13.0 11.3 
Tamanho máximo de coleta 21.3 21.0 22.9 19.8 18.3 
Amplitude 9.5 7.2 7.9 6.8 7.0 
Média 16.28 16.94 17.75 16.62 15.89 
Desvio padrão 1.52 1.32 1.50 1.69 1.45 
Erro padrão 0.18 0.16 0.18 0.20 0.17 
 

O tamanho médio de coleta em Góis é relativamente constante 

durante o ano de 2007, porém o tamanho médio do verão de 2008 

diminuiu consideravelmente. ANOVA indica diferenças significativas 

entre os tamanhos de captura (p<0,001; F=15,58). 

 
Tabela 21: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas entre janeiro 
de 2007 até janeiro de 2008 na área de pesca denominada Ponta do 
Mangue da comunidade de Salinas Sede, explorada principalmente por 
marisqueiras da comunidade de Conceição. 
Parâmetro Jan/07 Mar/07 Jun/07 Out/07 Jan/08 
Tamanho da amostra (n) 70 70 70 70 70 
Tamanho mínimo de coleta 12.1 12.0 13.4 12.9 12.0 
Tamanho máximo de coleta 23.6 19.8 22.0 23.6 20.5 
Amplitude 11.5 7.8 8.6 10.7 8.5 
Média 16.36 15.42 17.21 16.69 16.38 
Desvio padrão 2.21 1.74 1.95 2.00 1.80 
Erro padrão 0.26 0.21 0.23 0.24 0.22 
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Em Ponta do Mangue o tamanho médio maior ocorre no mês de junho 

de 2007, quando a pressão extrativista é menor. Após realizar uma 

ANOVA constatou-se diferença significativa entre os tamanhos 

coletados nos diferentes meses de coleta (p<0,001; F=7,90). 

Tabela 22: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas entre janeiro 
de 2007 até janeiro de 2008 na área de pesca denominada Boca do Rio da 
comunidade de Cairu. 
Parâmetro Jan/07 Mar/07 Jun/07 Out/07 Jan/08 
Tamanho da amostra (n) 70 70 70 70 70 
Tamanho mínimo de coleta 12.0 8.3 12.4 14.0 12.5 
Tamanho máximo de coleta 25.1 23.0 23.0 24.2 22.3 
Amplitude 13.1 14.7 10.6 10.2 9.8 
Média 16.98 18.26 18.30 19.10 18.10 
Desvio padrão 2.37 2.67 2.28 2.21 2.16 
Erro padrão 0.28 0.32 0.27 0.26 0.26 
No verão de 2007 foram identificados os tamanhos médio de captura 

significativamente menores (p<0,001; F=7,39)  

 
Tabela 23: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas entre janeiro 
de 2007 até janeiro de 2008 na área de pesca denominada Poça Grande da 
comunidade de Cairu. 
Parâmetro Jan/07 Mar/07 Jun/07 Out/07 Jan/08 
Tamanho da amostra (n) 70 70 70 70 70 
Tamanho mínimo de coleta 10.1 8.6 13.7 11.1 11.5 
Tamanho máximo de coleta 21.0 20.3 23.2 23.2 20.5 
Amplitude 10.9 11.7 9.5 9.5 9.0 
Média 16.39 16.24 18.23 18.23 16.36 
Desvio padrão 1.81 2.28 2.12 2.12 1.55 
Erro padrão 0.22 0.27 0.25 0.25 0.19 
 

Na comunidade de Poça Grande, foi observada uma pressão extrativa 

do marisco maior nos meses de janeiro e março de 2007 e janeiro de 

2008, mostrando os menores tamanhos de captura. Após realizar 

uma ANOVA constatou-se diferenças significativas entre os tamanhos 

dos mariscos coletados (p<0,001; F=12,62). 
 
Tabela 24: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas entre janeiro 
de 2007 até janeiro de 2008 na área de pesca denominada Coroa da Barra 
da comunidade de Barra do Paraguaçu. 
Parâmetro Jan/07 Mar/07 Jun/07 Out/07 Jan/08 
Tamanho da amostra (n) 70 70 70 70 70 
Tamanho mínimo de coleta 16.2 15.7 14.4 15.0 16.2 
Tamanho máximo de coleta 21.6 22.9 23.6 22.0 23.6 
Amplitude 5.4 7.2 9.2 7.0 7.4 
Média 18.1 18.42 18.67 15.57 18.43 
Desvio padrão 1.19 1.71 1.99 1.35 1.39 
Erro padrão 0.14 0.20 0.24 0.16 0.17 
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Em Coroa da Barra os tamanhos médios de captura são maiores que 

nas outras áreas de pesca, com exceção do mês de outubro de 2007, 

onde se registrou uma significativa diminuição de tamanho médio de 

captura (p<0,01; F=5,36). 

 

Barra do Paraguaçu é a comunidade onde existe a menor pressão 

extrativista devido a seu isolamento com respeito ao município. 

 

Quando realizado um análise a nível geral por área de pesca o que se 

observa é o seguinte (Tabela 25): 

Tabela 25: Estatística descritiva para A. brasiliana coletadas no município 
de Salinas da Margarida em oito áreas de pesca. 

Parâmetro Áreas de Pesca 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Tamanho 
amostra 350 350 350 350 350 350 350 350 

Altura 
Mínima mm) 11,0 9,8 9,8 11,3 12,0 8,3 8,6 14,4 

Altura 
Máxima(mm) 23,7 26,4 22,4 22,9 23,6 25,1 23,2 23,6 

Amplitude 12,7 16,6 12,6 11,6 11,6 16,8 14,6 9,2 
Média 17,09 17,03 16,84 16,70 16,41 18,14 16,86 18,23 
Desvio 
padrão 1,66 2,21 1,70 1,62 2,02 2,43 2,09 1,59 

Erro padrão 0,09 0,12 0,09 0,09 0,11 0,13 0,11 0,09 
Onde 1: Cordeiro - Encarnação; 2: Ponta do Araça - Encarnação; 3: Santa Luzia - 
Encarnação; 4: Góis – Salinas Sede; 5: Ponta do Mangue – Salinas Sede; 6: Boca 
do Rio – Cairu; 7: Poça Grande – Cairu; 8: Coroa da Barra – Barra do Paraguaçu. 
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Figura 42 – Gráfico de pontos representando tamanhos de captura do 
molusco bivalve Anomalocardia brasiliana em oito áreas de pesca do 

município de Salinas da Margarida. 
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Figura 43 – Histogramas da frequência de captura de tamanhos de A. 
brasiliana em oito áreas de pesca do municio de Salinas da Margarida. 
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 Figura 44 – Boxplot tamanhos medianos  de captura de A. brasiliana em 
oito áreas de pesca do municio de Salinas da Margarida. 

 

Pode-se observar na tabela 23 e nas figuras 42, 43 e 44 que os 

maiores tamanhos de captura ocorrem nas áreas de pesca 

denominadas como Boca do Rio – Cairu e Coroa da Barra – Barra do 

Paraguaçu com tamanhos médios de 18,14 mm e 18,23 mm 

respectivamente, porém a amplitude dos moluscos capturados em 

Boca do Rio é muito maior que a de Coroa da Barra, evidenciando 

que em Boca do Rio a atividade extrativista é mais forte e, as 

marisqueiras são menos seletivas que quando comparadas  àquelas 

que trabalham na Coroa da Barra. 

Observa-se também que os tamanhos de captura mais comum estão 

principalmente na faixa entre os 15 e os 18 mm de altura em todas 

as áreas de pesca, estes tamanhos são muito inferiores aos tamanhos 

registrados por Boehs e Magalhães (2004), no litoral de Santa 

Catarina onde a espécie apresentou tamanho médio de 31,8 mm de 
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altura, porém cabe mencionar que os autores denominam altura 

como comprimento medido desde a ponta do umbo até a borda da 

concha, ou seja a altura da concha. Barreira e Araujo (2005) 

registraram no litoral do Ceará o tamanho médio de 22,8 mm para 

indivíduos machos e 22,4 mm para fêmeas. No Paraná, Boehs, et al. 

(2008) capturou indivíduos com comprimento máximo de 33 mm e 

com indivíduos com intervalo de altura mais comum entre os 23 e 28 

mm. Já Lavander et al. (2011) registrou altura média de captura 

igual a 22,13 mm na costa do estado de Pernambuco. 

Trabalhos realizados na praia do Canto da Barra no Ceará por 

Barreira e Araujo (2005) indicaram que Anomalocardia brasiliana 

alcança a primeira maturação sexual aos 12,9 mm de comprimento. 

Porém Arruda e Soares, et al. (1982), recomendaram que estes 

mariscos não devem ser coletados com altura menor que 20 mm, 

para garantir que os indivíduos encontrem-se maduros e já tenham 

realizado reprodução.  

Sete das oito áreas de pesca estudadas capturam indivíduos abaixo 

do tamanho da primeira maturação sexual o que coloca em risco a 

manutenção dos estoques naturais do recurso, e evidencia a falta de 

seletividade na extração do recurso. Por outro lado todas as áreas de 

pesca coletam indivíduos abaixo do tamanho sugerido no trabalho de 

Arruda e Soares et al. (1982). 

5.5.2 Crassostrea rhizophorae - Ostra de mangue  

As ostras de mangue são moluscos bivalves pertencentes à família 

Ostreidae pertencem ao gênero Crassostrea, são organismos ovíparos 

e hermafroditas seqüenciais, a concha é grossa e de forma variável, 

geralmente larga e de tonalidade clara a escura. A valva superior é  

plana e menor que a inferior, distribui-se do Caribe ao Atlântico 

sulamericano até o Brasil, não apresentam dimorfismo sexual e a 

fecundação é externa seguida de desenvolvimento larval 
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planctotrófico, a desova é continua ao longo do ano, com picos a cada 

três meses (Andrews, 1979; Strathmann, 1992; Villarroel et al., 

2003; Rebelo et al., 2005).  

O desenvolvimento larval planctônico de ostras do gênero 

Crassostrea é caracterizado por três estágios larvais (Fig 45): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 45 - Estágios larvais de ostras (larva D, larva umbo e pedivéliger); 
fonte: FAO, disponível em: 

http://www.fao.org/docrep/007/y5720e/y5720e0a.htm 
 
Na fase de pedivéliger a larva se assenta, o pé toca um substrato 

duro, para de nadar, o velum se contrai parcialmente e a larva 

começa a rastejar. Quando encontra condições favoráveis para a 

fixação, ocorre o assentamento final, através da secreção de cimento 

liberada pela glândula do bisso, ocorrendo a fixação definitiva. A 

mudança de larva para ostra juvenil começa imediatamente. Durante 

a metamorfose, os órgãos larvais desaparecem, o pé é reabsorvido e 

o músculo retrator do velum desaparece, pondo fim à fase larval 

(Christo, 2006). 

 

A maioria dos juvenis alcança a maturidade sexual aos 30 mm, 

aproximadamente 120 dias após a fixação (Vélez, 1976; Nascimento, 

et al., 1980), porém Nascimento et al. (1980) indicou que o tamanho 

ótimo para a comercialização é de 70 mm e pesquisas de Leal (2002) 

indicam que a C. rhizophorae atinge o comprimento de 120 mm.  
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A alimentação das ostras é dada principalmente pela filtração de 

fitoplâncton e substâncias orgânicas suspensas na água. As partículas 

podem ser rejeitadas, pela parte posterior direita das brânquias, na 

forma de pseudofezes ou filtradas nas brânquias. Pela ação dos cílios 

branquiais, estas são conduzidas aos palpos labiais, onde são 

selecionadas de acordo com o seu tamanho e levadas à boca, 

digeridas no estômago e absorvidas no intestino, sendo o material 

rejeitado (fezes) expulso pelo ânus (BORGES, 1989). 

 

Foram realizadas amostragens em 7 áreas de pesca do município, 

sendo elas: 

 

a) Mangue da Barra na Barra do Paraguaçu 

b) Banca em Conceição 

c) Galvão em Salinas Sede 

d) Rio do lodo em Salinas Sede 

e) Enseada Grande em Encarnação 

f) Cordeiro em Encarnação e, 

g) Coqueiro em Encarnação. 

 

 

As ostras são coletadas diretamente das raízes do mangue com ajuda 

de um facão (figura 46). 
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Figura 46 – Extrativismo de C. rhizophorae no município de Salinas da 

Margarida, Bahia, Brasil. 
 

 

 A distribuição de tamanhos de ostras coletadas por área de pesca no 

município de Salinas da Margarida é apresentada a seguir (Figuras 47 

a 53): 
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Figura 47 – Valores medianos da concha da ostra conforme estação do ano 

em Mangue da Barra. 
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Após realizar uma ANOVA constatou-se que existe diferença 

significativa entre os tamanhos das ostras coletadas no Mangue da 

Barra (F=3,73, P<0,05). Foi realizado o teste de Tukey onde se 

verificou diferença significativa entre as ostras coletadas no mês de 

março de 2007 com as ostras coletadas no mês de junho de 2007 

que apresentaram tamanho maior (P<0,05) (Figura 47).  

No mês de junho a amplitude dos tamanhos foi maior que nas outras 

duas coletas, encontrando ostras maiores a 70 mm, porém muito 

escassas. 

É importante salientar que a área de pesca denominada Mangue da 

Barra, localizada em Barra de Paraguaçu, sofre pressão extrativista 

tanto de marisqueiras de Barra do Paraguaçu como também de 

marisqueiras provenientes de Cairu, dado que nesta última 

comunidade não há áreas para explorar ostras de mangue. 
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Figura 48 – Valores medianos do tamanho da ostra conforme estação do 

ano em Banca – Conceição. 
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 Na área de pesca denominada Banca, localizada na comunidade de 

Conceição, não foram observadas diferenças significativas entre os 

tamanhos das ostras coletadas nos diferentes meses de amostragem 

(F=0,27; P=0,89) (Figura 48). 

 

Quando realizada a ANOVA nos dados de comprimento das ostras 

obtidas na área de pesca Galvão localizada na Sede do município 

constatou-se que há diferença significativa entre os tamanhos das 

ostras (F=3,11; P<0,05). O teste de Tukey mostrou que as 

diferenças significativas estão entre as ostras coletadas no mês de 

outubro de 2006 e outubro de 2007, com tamanho maior às ostras 

coletadas em janeiro de 2008 (ambos os casos com P<0,05) (Figura 

49). 
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Figura 49 – Valores medianos do tamanho da ostra conforme estação do 

ano em  Galvão, Salinas da Margarida. 
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Já na figura 50 observa-se o comportamento dos tamanhos de ostras 

coletados na área de pesca denominada como Rio do lodo, também 

localizada na Sede do município. Após realizar uma análise de 

variância (ANOVA) observam-se diferenças significativas entre os 

comprimentos das ostras coletadas (F=3,84; P<0,05). A análise de 

comparação múltipla de Tukey mostrou diferenças significativas entre 

os tamanhos das ostras coletadas no mês de outubro de 2006, as 

quais mostraram  ser maiores que as coletadas em janeiro de 2007 

(P<0,01) o mesmo fenômeno foi evidenciado entre as ostras 

coletadas em outubro de 2006 e outubro de 2007 (P<0,05)  
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Figura 50 – Valores medianos do tamanho da ostra conforme estação do 

ano em Rio do lodo, Salinas da Margarida. 

As ostras coletadas na área de pesca Enseada Grande da comunidade 

de Encarnação, apresentaram amplitudes de tamanho similares e não 

evidenciaram diferenças significativas quando realizada a análise de 

variância (ANOVA) (F=1,87; P=0,10) (Figura 51). 
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Figura 51 – Valores medianos do tamanho da ostra conforme estação do 

ano em Enseada Grande – Encarnação. 
 

 

Os tamanhos das ostras coletadas na área de pesca Cordeiro (Figura 

52), também na comunidade de Encarnação, mostraram diferenças 

significativas após realizar uma análise de variância (ANOVA) 

(F=6,06; P<0,001). O teste de comparação múltipla de Tukey 

mostrou que os tamanhos das ostras coletadas no mês de outubro de 

2006 diferem com as coletadas em janeiro de 2008 (P<0,01) e as 

ostras coletadas em janeiro de 2007 diferem com as coletadas em 

outubro de 2007 e com as coletadas em janeiro de 2008 (P<001). 
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Figura 52 – Valores medianos do tamanho da ostra conforme estação do 

ano em Cordeiro – Encarnação. 
 

A última área de pesca analisada foi Coqueiro, localizada na 

comunidade de Encarnação, onde se obtiveram as maiores diferenças 

entre os tamanhos das ostras nos diferentes meses de 

acompanhamento (F=37,74; P<0,0001). O teste de Tukey evidenciou 

diferenças nos tamanhos das ostras coletados no mês de outubro de 

2006 com as coletadas em março, junho de 2007 e janeiro de 2008 

(P<0,01). As ostras coletadas em janeiro de 2007 diferem das 

coletadas em março, junho de 2007 e janeiro de 2008 (P<0,01) e 

diferem também os tamanhos das ostras coletadas em março de 

2007 com as coletadas em junho de 2007 (P<0,01) (Figura 53). 
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Figura 53 – Valores medianos do tamanho da ostra conforme estação do 

ano em Coqueiro – Encarnação. 
 

Uma análise mais geral pode ser visualizada por ano através de 

histogramas (Figura 54–56). 
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Figura 54 – Distribuição de frequência de tamanhos de ostras coletadas em 
Salinas da Margarida no ano de 2006. 
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Após realizar uma análise de variância (ANOVA), observa-se que não 

há diferenças significativas (F=1,50; P=0,19) entre os tamanhos das 

ostras coletadas nas diferentes áreas de pesca do município de 

Salinas da Margarida.    
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Figura 55 – Distribuição de frequência de tamanhos de ostras coletadas em 
Salinas da Margarida no ano de 2007. 

 

 

As distribuições de tamanhos de ostras coletadas em diferentes áreas 

de pesca no município de Salinas da Margarida no ano de 2007 

evidenciaram após a aplicação de uma análise de variância (ANOVA) 

que existe diferença significativa entre os tamanhos das ostras 

coletadas entre as diferentes áreas de pesca (F=10,05 e P<0,001). O 

teste de Tukey evidenciou as diferenças entre as ostras coletadas no 

Mangue da Barra e as coletadas na área de pesca denominada como 

Cordeiro (P<0,01), entre as ostras coletadas na Banca e no Rio do 

Lodo (P<0,05), Banca e Coqueiro (P <0,05) e entre as ostras de 

Galvão e Rio do Lodo (P<0,05). 
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Figura 56 – Distribuição de frequência de tamanhos de ostras coletadas em 
Salinas da Margarida no ano de 2008. 

 

As distribuições de tamanhos das ostras coletadas no mês de janeiro 

de 2008 nas diferentes áreas de pesca do município de Salinas da 

Margarida, mostram diferenças significativas após aplicar uma análise 

de variância (ANOVA) (F=12,37; P<0,001). O teste de Tukey 

evidenciou que as ostras coletadas na área de pesca denominada 

como Coqueiro são significativamente mais pequenas que as 

coletadas nas áreas de pesca Galvão, Rio do Lodo, Enseada Grande e 

Cordeiro (P<0,05). 

 

Na figura 57 pode-se observar que todas as ostras coletadas no 

município de Salinas da Margarida, durante os três anos de coletas 

são menores que o tamanho comercial. 
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Figura 57 – Comparação do tamanho médio das ostras coletadas no 
município de Salinas da Margarida. 

 
 
 
 
5.5.2.1 Relação peso comprimento da ostra do mangue  

 

Pode-se observar nas figuras 58 a 61 que o crescimento da ostra em 

todas as áreas amostradas tem um crescimento alométrico positivo, 

porém os parâmetros a e b da relação peso-comprimento variam de 

acordo com a variação do tamanho de uma amostra e, portanto, seu 

uso deve ser limitado dentro desse intervalo. Além disso, em geral, 

variam com o sexo, época do ano e da área (Gomes et al., 2004). 
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Figura 58 – Relação peso-comprimento na área de pesca Mangue da Barra 

do Paraguaçu, 2007. 
 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 10 20 30 40 50 60 70

Pe
so

 (g
)

Comprimento (mm)

W = 4,8350x10-6 · L3,28

r(Pearson)=0.97
R2=0.94

 
Figura 59 – Relação peso-comprimento na área de pesca Banca, 2007. 
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Figura 60 – Relação peso-comprimento na área de pesca Galvão, 2007. 
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Figura 61 – Relação peso-comprimento na área de pesca Rio do lodo, 2007. 
 
 
 
 
5.5.3 Siris 

 

Os siris capturados pelos pescadores do município de Salinas da 

Margarida são de espécies diversas (tabela 26), e o arte de pesca 

utilizado para sua captura é principalmente a gaiola (Figura 62). 
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Figuras 62 – Gaiolas para extrativismo do siri. 

 

A atividade extrativista do siri é realizada principalmente por homens 

pescadores com auxilio de embarcação como pode ser visualizado na 

figura 62. 

 

Tabela 26 – Siris do município de Salinas da Margarida/BA. 
NOME VULGAR NOME CIENTIFÍCO 

Siri de Mangue Callinectes exasperatus (Gerstaecker, 1856) 
Siri Caxangá Callinectes larvatus (Ordway, 1863) 
Siri Bóia Portumus spinimanus (Latreille, 1819) 
Siri Tinga Callinectes danae (Smith, 1869) 
Siri branco Callinectes ornatus (Ordway, 1863) 
Siri de Pedra Charybdis hellerii Milne (Edwards, 1867) 

 

Os siris da família Portunidae contam com cerca de 300 espécies 

descritas, das quais 21 ocorrem no Brasil (Melo, 1996), sobretudo as 

espécies do gênero Callinectes, são comumente encontrados em 

áreas costeiras de regiões tropicais e sub-tropicais, em substratos de 

lama e areia, onde exercem um rol importante nas relações tróficas 

das comunidades bentônicas (Williams, 1984; Arnold, 1984).  

 

 

Siri de Mangue (Figura 63) Callinectes exasperatus (Gerstaecker, 

1856) 

Classificação:  
 
Reino: Animalia 
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   Filo: Arthropoda 
      Subfilo: Crustacea 
         Classe: Malacostraca 
            Ordem: Decapoda 
               Subordem: Pleocyemata 
                  Família: Portunidae 
                     Gênero: Callinectes 
                        Espécie: C. exasperatus 
 
 

 

 

 

 

Figura 63 – Exemplar de C. exsperatus. 

 

Distribuição geográfica: Atlântico ocidental – Bermuda, Flórida, Golfo 

do México, Antilhas, Venezuela e Brasil desde o Maranhão até Santa 

Catarina. Em águas rasas, do entre-marés até 8 metros. Em águas 

salgadas e estuarinas, perto de boca de rios e de manguezais (Melo, 

1996).  

Tamanho da primeira maturidade sexual: não há registros. 

 

 

Siri tinga  

Callinectes danae (Figura 64), siri-tinga, é um braquiúro pertencente 

à família Portunidae. Distribui-se no Atlântico Ocidental Bermudas, 

Flórida, Golfo do México, Antilhas, Colômbia, Venezuela, Brasil desde 

o Pará, Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e Argentina. 
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Ocorre desde águas salobras até hipersalinas; pode ser encontrado 

tanto em áreas de manguezais como de estuários, praias arenosas e 

mar aberto, da zona entremarés até 75 metros de profundidade 

(Melo, 1996; Viana et al., 2003).  

Pita et al., (1985), verificaram que as fêmeas de C. danae atingem a 

maturidade sexual aos 55 mm na Baía Estuário de Santos (SP). 

Porém, Branco e Masunari (2000) constataram que, na Lagoa da 

Conceição, Florianópolis (SC), o tamanho da largura da primeira 

maturação sexual de fêmeas era de 84,00 mm. Já Barreto et al., 

(2006) verificaram que as fêmeas de C. danae atingem a maturidade 

sexual com menor tamanho, 63,58 mm no estuário do rio Botafogo 

com 61,59 mm para indivíduos que habitam no estuário do rio 

Carrapicho, ambos no estado de Pernambuco. 

 

 

 

 
Figura 64 – Exemplar de C. Danae. 

 

Siri-branco (Figura 65) 

Apesar da literatura diferir milimétricamente  quanto ao tamanho de 

maturação sexual dessa espécie, Souza et al. (2007) descreve para a 

região centro-sul da Bahia os tamanhos de 46 mm (macho) e 42 mm 

(fêmea).  

 

 

 

 

Figura 65 – Exemplar de Callinectes ornatus; fonte: imagens.google.com.br 
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Siri-de-pedra  

O sirí Charybdis hellerii (Figura 66), é uma espécie exótica para o 

litoral brasileiro tendo como habitat natural o Japão, Nova Caledônia, 

Austrália, Havaí, Filipinas e Oceano Índico, incluindo o mar Vermelho 

e o Mar Mediterrâneo (Lemaitre, 1995).  

No Brasil a literatura indica que os primeiros registros ocorreram nos 

Estados da Bahia (Carqueija e Gouvêa, 1996), Alagoas (Calado, 

1996), São Paulo (Negreiros-Fransozo, 1996), Rio de Janeiro 

(Tavares e Mendonça, 1996) e Santa Catarina (Mantelatto e Dias, 

1999).  

Segundo Dineen et al. (2001), a fase larval de C. hellerii tarda seis 

semanas, o que ajuda a sua sobrevivência nas águas de lastro. O 

mesmo autor identifica outras características biológicas de Charybdis 

hellerii que favorecem seu estabelecimento em novas áreas:  

(1) crescimento e maturação, rápidos, ocorrendo em menos de um 

ano, contribuindo para gerações mais curtas e promovendo rápido 

crescimento populacional;  

(2) habilidade de estocar esperma e produzir desovas múltiplas e de 

alta fecundidade em sucessões rápidas o que favorece a expansão de 

populações fundadoras;  

(3) dieta carnívora generalizada que permite a exploração oportunista 

de recursos alimentares variados;  

(4) capacidade de explorar habitats diversos, aumentando a chance 

de colonização;  

(5) maturidade sexual precoce. 
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Há evidências de que fêmeas de C. hellerii alcançam a maturidade 

sexual com apenas 35 mm de largura da carapaça, e podem ter uma 

taxa de fecundidade de aproximadamente 47.000 larvas no estágio I 

de vida (Mantellato e Garcia, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66 – Exemplar de Charybdis hellerii; fonte: imagens.google.com.br 

Siri-bóia (Figura 67) 

Porfunus spinimanus  apresenta ampla  distribuição  geográfica  no  

Atlântico  Ocidental, ocorrendo de New Jersey nos Estados Unidos ao  

Estado  do  Rio  Grande do  Sul no Brasil, onde  habita  águas  

salobras  de canais  e bahias  com  fundos  de  areia,  lama 

cascalhos. Segundo Melo (1996) habitam zona de maré até 90 m de 

profundidade. 

Branco et al. (2002) estimaram o tamanho da primeira maturação 

sexual para P. spinimanus da Penha em Santa Catarina em 68 mm de 

largura da carapaça para as fêmeas e de 76 mm para os machos. A 

partir dos 11 cm todos os indivíduos coletados eram adultos. 

 

 

 

 

 
Figura 67 – Exemplar de Portunus spinimanus; fonte: 

imagens.google.com.br 
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5.5.3.1 Proporção sexual 

 

As figuras 68 a 72 mostram as abundâncias relativas expressas em 

porcentagem de machos e fêmeas das capturas realizadas no ano de 

2007 no município de Salinas da Margarida por cada espécie.  

 

Nota-se que em todas as áreas de pesca das diferentes comunidades, 

ocorreram as mesmas espécies. 

Observa-se que os machos são dominantes nas espécies C. danae, C. 

ornatus, C. larvatus, C. hellerii e P. spinimanus, porém a espécie C. 

exsperatus evidenciou maoir quantidade de fêmeas (Figura 68). 

Já nas espécies capturadas em Cairu, os machos são predominantes 

em todas as espécies com exceção de C. danae onde predominaram 

as fêmeas (Figura 69). O comportamento foi similar nas capturas 

realizada na comunidade de Conceição (Figura 70), os indivíduos 

capturados de C. danae maioritariamente fêmeas e as outras 

espécies, predominantemente machos, com exceção de C. 

exasperatus que mostrou uma razão sexual 1:1 (Tabela 27).  

Indivíduos coletados em salinas são predominantemente fêmeas, 

excetuando as espécies C. ornatus e C. larvatus. Já em Encarnação 

voltam a predominar as fêmeas excetuando C. danae e C. ornatus 

onde somente foram capturados machos. 
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Figura 68 – Abundância relativa (%) de machos e fêmeas de diferentes 

espécies de siris coletados na Barra do Paraguaçu. 

 

Figura 69 – Abundância relativa (%) de machos e fêmeas de diferentes 
espécies de siris coletados em Cairu.  
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Figura 70 – Abundância relativa (%) de machos e fêmeas de diferentes 
espécies de siris coletados em Conceição. 

 

 

Figura 71 – Abundância relativa (%) de machos e fêmeas de diferentes 
espécies de siris coletados em Salinas - Sede. 
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Figura 72 – Abundância relativa (%) de machos e fêmeas de diferentes 
espécies de siris coletados em Encarnação. 

  

 
Tabela 27 – Proporção sexual dos siris de diferentes espécies capturados 
em Salinas da Margarida no ano de 2007. 

Espécies 
Áreas 

Barra Cairu Conceição Salinas Encarnação 
C. danae 1,85:1 0,88:1 0,13:1 0,41:1 - 
C. exasperatus 0,44:1 1,8:1 1:1 0,17:1 0:1 
C. ornatus 10:1 1,67:1 1,09:1 9,5:1 - 
C. larvatus 6:1 1,75:1 2,13:1 3,94:1 1,04:1 
C. hellerii - 1,67:1 1,67:1 0,5:1 0,33:1 
P. spinimanus 2,33:1 3,25:1 1,41:1 1,32:1 0:1 
TOTAL 2,56:1 1,71:1 0,56:1 1,53:1 3,39:1 

 

Pereira (2006) obteve resultados similares na Bahia da Babitonga 

onde indivíduos machos do gênero Callinectes são mais 

frequentemente capturados que as fêmeas. 

 

Os tamanhos de captura dos siris explorados pela população 

pesqueira de Salinas da Margarida, Bahia, estão descritos nas tabelas 

28 a 32. 
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Tabela 28 – Tamanhos de captura dos siris na comunidade de Barra do 
Paraguaçu, Salinas da Margarida, Bahia, 2007. 

 
 
Tabela 29 – Tamanhos de captura dos siris na comunidade de Cairu, 
Salinas da Margarida, Bahia, 2007. 

 
 
Tabela 30 – Tamanhos de captura dos siris na comunidade de Conceição, 
Salinas da Margarida, Bahia, 2007. 

 
 
Tabela 31 – Tamanhos de captura dos siris na comunidade de Salinas sede, 
Salinas da Margarida, Bahia, 2007. 

 
 
Tabela 32 – Tamanhos de captura dos siris na comunidade de Encarnação, 
Salinas da Margarida, Bahia, 2007. 

 
 

O tamanho oficial estabelecido pela portaria nº N-024 de 26 de julho 

de 1983 (IBAMA, 1983), é de 120,0 mm para C. danae, muito acima 

dos valores estimados para a maturidade sexual, sendo 

provavelmente necessária a revisão desta portaria, estabelecendo-se 

o tamanho limite para pesca embasado, também, em trabalhos mais 

recentes. Neste trabalho as capturas de C. danae estão acima dos 

tamanhos indicados como sendo o da primeira maturação sexual, por 

todos os autores aqui citados, é importante salientar que neste 

trabalho foram capturadas fêmeas ovígeras com tamanho médio de 

69,33 mm + 11,13 mm de largura de carapaça. 

Barra Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas
Média 84.01 69.33 79.08 90.20 70.88 79.50 82.29 81.86 64.54 0 61.16 64.90
desvpad 7.52 11.13 1.16 9.68 12.75 -- 7.57 5.42 6.97 0.00 2.83 9.20
ep 0.96 1.94 0.58 3.23 4.03 -- 1.03 1.81 3.12 0.00 1.07 5.31

C. hellerii P.spinimanusC. danae C. exasperatus C.ornatus C. larvatus

Cairu Machos Fêmeas OvígerasMachos Fêmeas OvígerasMachos Fêmeas OvígerasMachos Fêmeas OvígerasMachos Fêmeas OvígerasMachos Fêmeas Ovígeras
Média 69.54 68.20 71.53 80.07 79.92 -- 79.60 79.57 -- 79.43 82.75 77.80 77.00 78.95 78.50 61.61 59.90 61.55
desvpad 2.67 5.20 2.05 0.92 1.04 -- 1.01 0.84 -- 1.84 5.15 4.22 3.29 1.77 -- 4.88 0.85 0.50
ep 1.01 2.60 1.03 0.31 0.47 -- 0.45 0.48 -- 0.49 2.57 2.11 1.47 1.25 -- 1.35 0.60 0.35

C. danae C. exasperatus C. ornatus C. larvatus C. hellerii P. spinimanus

Conceiç Machos Fêmeas Ovíger Machos FêmeasOvígeraMachos Fêmeas OvígerasMachos Fêmeas OvígerasMachosFêmeas Ovígera MachosFêmeas Ovígeras
Média 73.06 86.09 76.54 83.88 88.63 -- 76.70 70.37 63.30 84.40 82.32 89.23 75.99 74.70 -- 67.74 68.15 64.75
desvpad 7.17 10.60 11.54 5.81 7.15 -- 6.99 6.54 4.49 6.03 5.56 4.77 11.68 17.36 -- 7.15 10.36 6.30
ep 1.35 0.73 5.16 1.18 1.46 -- 0.80 0.81 2.01 1.07 1.61 2.76 3.69 7.09 -- 1.46 2.87 3.15

C. danae C. exasperatus C. ornatus C. larvatus C. hellerii P. spinimanus

Salinas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas
Média 96.26 86.17 88.00 87.17 80.97 68.80 84.5769 65.89 98.00 84.50 74.24 77.9474
desvpad 14.17 11.01 1.4142 6.04 8.33 17.14 5.97 9.94 0.00 0.71 8.1705 8.3535
ep 2.95 1.43 1 1.74 0.85 5.42 1.17 3.31 0.00 0.50 1.1555 1.3551

C. danae C. exasperatus C.ornatus C. larvatus C. hellerii P.spinimanus

EncarnaMachos FêmeasOvígerMacho Fêmea OvígeraMachos Fêmeas OvígerasMachos Fêmeas OvígerasMachosFêmeas Ovígera MachosFêmeas Ovígeras
Média 83.11 -- -- -- 89.50 -- 59.37 -- -- 80.67 66.06 65.43 65.00 56.00 -- -- 61.67 --
desvpad 13.18 -- -- -- 10.61 -- 6.87 -- -- 7.55 9.96 4.26 -- 9.00 -- -- 11.40 --
ep 1.08 -- -- -- 7.50 -- 1.58 -- -- 0.99 1.68 0.93 -- 5.20 -- -- 4.65 --

C. danae C. exasperatus C. ornatus C. larvatus C. hellerii P. spinimanus
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C. danae mostrou ser o siri mais abundante em todas as áreas de 

pesca, mostrando-se como espécie dominante, similar ao encontrado 

por Carvalho (2009), seguido pelo siri C. larvatus. Os siris com 

abundância menor foram Portunus spinimanus muito apreciado pela 

excelência do catado (produto final) e Charybdis hellerii siri exótico, 

pouco apreciado uma vez que o rendimento da carne é mínimo. 

 

Callinectes ornatus está sendo capturado acima do tamanho da 

primeira maturação sexual em todas as comunidades, enquanto a C. 

larvatus e C. exasperatus não foram encontrados registros quanto ao 

tamanho mínimo de captura ou da primeira maturação sexual. 

 

No caso do siri P. spinimanus evidenciou capturas pouco 

representativas devido a que segundo relatos dos próprios 

pescadores há espécie esta cada vez mais escassa devido ao esforço 

de captura, em todas as comunidades as capturas estiveram abaixo 

do tamanho indicado na literatura como sendo o da primeira 

maturação sexual indicado como 68 mm de largura de carapaça para 

as fêmeas e 76 mm para os machos. O que mais preocupa é que a 

Bahia de Todos os Santos não conta com plano de manejo, nem com 

programas de recuperação ou de repovoamento de estoques 

pesqueiros. 
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6. Conclusões e Recomendações finais  

 

O município de Salinas da Margarida, localizado no setor sul da Baia 

de Todos os Santos mostrou ter uma boa qualidade ambiental quando 

comparado a outros municípios localizados ao norte da Baía, os quais 

sofrem impacto direto de atividades da indústria petroquímica, e de 

outras fontes de poluição, como são os esgotos domésticos e o lixo. 

 

Constatou-se com base nos valores da Screening quick reference 

table for inorganics in sediment publicada pelo NOAA que os valores 

de TEL (Theshold Effects Levels) e PEL (Probable Effects Levels) para 

metais nos sedimentos marinhos do município de Salinas da 

Margarida encontram-se em condições ótimas, pois, em nenhuma das 

estações analisadas os valores alcançaram concentrações próximas 

aos valores TEL.  

 

Por exemplo, a maior concentração de Arsênio foi registrada na 

estação PSM-06 com 1.83 μg/g, sendo que a concentração TEL é de 

7.24 μg/g. 

 

O mercúrio não foi identificado em nenhuma das amostras 

analisadas, em todas as estações foi <0.05 μg/g (limite de detecção). 

 

No caso do chumbo o TEL indica concentração de 30.24 μg/g e as 

maiores concentrações obtidas nas amostras de sedimento no 

município de Salinas da Margarida foram na estação PSM-03 4.35 

μg/g e de 4.38 na estação PSM-06, ambas concentrações muito 

abaixo do valor TEL. 

 

O níquel apresentou maior concentração na estação PSM-11 igual a 

5.22 μg/g valor inferior que o TEL que indica concentração de 15.9 

μg/g. 
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Respeito à contaminação por HPAs os dados obtidos foram 

comparados com os valores de PQT (Padrões de qualidade 

temporários) e NEP (Níveis de efeitos temporários), e observou-se 

que em nenhuma das estações analisadas, as concentrações não 

ultrapassaram os valores de NEP, porém, no caso do 

Benzo(k)fluoranteno todas as estações apresentaram valores acima 

do PQT, porém muito inferiores ao NEP. 

 

De forma geral a contaminação por HPAs nos sedimentos marinhos 

do município de Salinas da Margarida é incipiente. 

 

Os maiores impactos são aqueles derivados de atividades antrópicas, 

principalmente pela ausência de rede de esgotamento sanitário, 

inexistência de aterro sanitário e desmatamento de áreas de 

manguezais para a construção de viveiros para o cultivo de camarão. 

Porém a atividade que mais ocasiona impactos nos ecossistemas 

marinhos é a pesca com explosivos praticada por uma parcela 

significativa de pessoas que se denominam pescadores. 

 

A pesca possui grande importância para a segurança alimentar do 

planeta, porém enfrenta o sério problema do esgotamento dos 

estoques em escala mundial, esta crise tem afetado a qualidade de 

vida principalmente das comunidades tradicionais especificamente 

aos pescadores artesanais.  

 

A pesar de que o município tem uma qualidade ambiental boa, em 

relação aos parâmetros avaliados, os recursos pesqueiros encontram-

se plenamente explorados ou sobreexplorados. 

 

 Anomalocardia brasiliana está sendo explorada em tamanhos médios 

de altura inferior aos 20 mm recomendados por Arruda e Soares, 
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1982, e muitos indivíduos são coletados com tamanho inferior ao 

tamanho da primeira maturação sexual. 

 

No caso da Crassostrea rhizophorae são poucas as áreas de pesca 

que existem dentro do município com bancos naturais deste recurso. 

 

A pressão extrativista é muito grande devido ao melhor preço obtido 

por quilo de catado, os tamanhos de captura estão muito próximos ao 

tamanho de primeira maturação sexual, e em nenhuma das áreas de 

pesca o tamanho de captura chega a ser do tamanho sugerido como 

comercial. 

 

O caso do extrativismo dos siris é crítico; também não há 

discriminação por tamanho, nem por espécie uma vez que o recurso 

é comercializado como catado. 

 

O siri boia encontra-se quase que extinto do município, e é 

preocupante como o siri C. hellerii ocupa espaço dentro de todo o 

município. 

 

Assim, este trabalho evidenciou que o município de Salinas da 

Margarida não é a exceção em relação à situação que enfrenta o 

setor de pesca a nível mundial.  

 

A pressão extrativista é grande e constante, a falta de emprego só 

tende a aumentar a pressão sobre os recursos que estão cada vez 

mais escassos, aumentando o esforço de captura, aumentando a 

pressão sobre os recursos naturais, os conflitos com os pescadores 

profissionais e causando uma diminuição de renda ainda maior (Poli, 

1996). 
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Uma alternativa factível para minimizar estes problemas seria a 

aqüicultura, pois se apresenta como uma fonte confiável de produto 

fresco e é uma alternativa para a pesca, e tem a vantagem de reduzir 

o extrativismo desenfreado e da pesca, essa atividade, pode 

repercutir positivamente na conservação dos ecossistemas, além 

promover emprego e renda (Roczanski et al., 2000). 

 

Porém isto requer de um grande esforço não somente do poder 

publico como órgãos de regulação ambiental senão que também das 

universidades e setor privado. 

 

Devem ser realizados estudos dos recursos pesqueiros locais, bem 

como um trabalho de conscientização na população extrativista além 

de medidas mitigadoras que proporcionem a subsistência das 

comunidades tradicionais.   
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