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RESUMO  
O presente trabalho buscou avaliar a composição e estrutura dos resíduos sólidos em três 
ambientes recifais costeiros da Baía de Todos os Santos (BTS), nordeste do Brasil, e verificar 
os possíveis efeitos impactantes desta contaminação nos ambientes recifais. A partir de 
métodos não destrutivos realizou-se 105 censos visuais utilizando dois métodos de 
amostragem em mergulho livre, em três costões rochosos urbanos da BTS. Foram levantados
um total de 1.428 objetos divididos em oito categorias de resíduos sólidos. Os resultados 
alcançados evidenciam que os ambientes recifais costeiros da Baía de Todos-os-Santos 
encontram-se contaminados por resíduos sólidos e provavelmente este seja um padrão para 
todos os ambientes recifais urbanos da costa da Bahia, tendo como principais e preocupantes 
poluentes o plástico, madeira, metal, apetrechos de pesca e outros, onde estes estão afetando 
diretamente o ambiente, a biota, paisagem submarina, as atividades recreacionais e comerciais 
e com isso podendo acarretar a perdas ecossocioculturais e econômicas para o estado.

Palavras chave: poluição marinha, lixo, nordeste.  

INTRODUÇÃO 
A poluição dos oceanos foi omitida por um longo tempo devido à falta de conhecimento 

e políticas de gerenciamento, em se tratando de uma ameaça séria e crescente em todo o 
mundo (LAIST, 1987; NAGELKERKEN et al., 2001).

Estudos utilizando os resíduos sólidos como modelo de avaliação nos fundos 
oceânicos em todo o mundo são incipientes (GALIL et al., 1995; STEFATOS et al., 1999; 
GALGANI et al., 2000), e ainda mais raros os que empregam o mergulho como método de 
amostragem destes resíduos sólidos (RIBIC, 1992; KATSANEVAKIS et al., 2004; SPENGLER, 
2009).

Em virtude dessa atual degradação de habitats, perda de biodiversidade, e estoques 
marinhos praticamente exauridos e sobre efeitos da sobre-explotação pesqueira, são de 
fundamental importância o conhecimento dos processos de intervenção e impactos ocorrentes 
no ecossistema marinho, principalmente associados a habitats de complexidade como os 
ambientes recifais costeiros, nos quais localizam-se enquadrados em grande metrópoles, 
servindo de base para a manutenção dos sistemas ecológicos.

Frente às questões expostas, este trabalho se propõe a avaliar a composição e 
estrutura dos resíduos sólidos em três ambientes recifais costeiros da Baía de Todos os 
Santos, nordeste do Brasil, e verificar os possíveis efeitos impactantes desta contaminação nos 
ambientes recifais.

MATERIAIS E MÉTODOS
A Baía de Todos-os-Santos é o segundo maior acidente geográfico da costa do Brasil 

com uma área de 1223 km² (GENS, LESSA e CIRANO, 2004), estando enquadrada como Área 
de Proteção Ambiental (APA) desde sua criação pelo decreto estadual n° 7.595 de 05 de junho 
de 1999, sendo esta uma das menos restritivas categorias de proteção de unidades de 
conservação, e até então, esta área marinha protegida (AMP) ainda não possui plano de 
manejo, e a elaboração deste só vem sendo discutido recentemente. Os costões rochosos da 
área de estudo, centrados nas intermediações do Farol da Barra (13°00’32.05” S e 
38°00’32.20” O), Porto da Barra (13°00’13.85” S e 38°32’01.19” O) e Yacht Clube (12°59’57.04” 
S e 38°31’52.92” O), localizam-se na porção sudeste da BTS (Fig. 1), e apresentam substrato 
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composto predominantemente por fácies arenosas na região inconsolidada e por algas 
marinhas, zoantídeos, ouriços do mar, ascidiacea e colônias de corais nas regiões 
consolidadas.

Figura 1 - Delimitação da área de estudo e marcações dos locais de amostragem subaquática 
(de baixo para cima: Farol da Barra – P1, Porto da Barra – P2 e Yacht/Marco Polo – P3). 

Adaptado por Carvalho-Souza, G. F. de Google Earth, 2009.

As observações de campo ocorreram nos meses de agosto a outubro de 2009, no 
período matutino (06h00min as 12h00min) e período vespertino (12h01min as 18h00min) em 
todas as áreas analisadas. Os dados coletados em campo foram registrados em placas de 
PVC, estando de acordo com as fases da lua e o ciclo das marés, as áreas de estudo 
georeferenciadas e observadas suas características físicas, além de registros fotográficos.

Foram realizados 105 censos visuais utilizando dois métodos de amostragem em 
mergulho livre, em três costões rochosos amostrados, Farol da Barra (P1), Porto da Barra (P2) 
e Yacht/Marco Polo (P3). Realizou-se 30 censos nos períodos matutino (n= 15) e vespertino 
(n= 15) em cada área, totalizando 90 censos subaquáticos utilizando uma adaptação do 
protocolo AGRRA (Atlantic Gulf Reef Rapid Assessment), visto a sua eficiência comprovada em 
amostragens de comunidades bióticas. Os transectos em linha de 30 x 4 metros foram 
estendidos aleatoriamente em profundidades entre 0,5 e 10 m, nas intermediações de todo o 
ambiente recifal, mantendo uma velocidade constante de natação, durante toda a coleta de 
dados, com uma duração média de 12 minutos.

Adicionado nas amostragens qualitativas, foram realizados 15 censos visuais 
subaquáticos (5 por localidade) utilizando o método adaptado do Rover Diving Census (RDC), 
consistindo em uma busca intensiva aleatória durante 30 minutos, em toda a delimitação do 
ambiente recifal, mantendo uma velocidade constante de natação durante toda a coleta de 
dados verificando a composição dos resíduos sólidos bentônicos e estrutura física do local.   
Foram coletados durante os censos visuais dados quali-quantitativos dos resíduos sólidos 
encontrados, onde todo resíduo submerso com tamanho a partir de 2 cm foi registrado e 
removido manualmente para evitar re-amostragens quantitativas. Os resíduos encontrados 
foram classificados e quantificados categoricamente da seguinte forma: plástico, vidro, 
madeira, papel, metal, tecido, restos de artefatos de pesca e outros.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram levantados um total de 1.428 objetos divididos em oito categorias de resíduos 

sólidos. Dentre os objetos encontrados em cada categoria foram identificados desde 
fragmentos como dos mais diversos tipos de itens. O plástico foi o item mais encontrado em 
todas as áreas (n: 477) seguido de madeira (n: 298), e metal (n: 221), sendo os mais 
representativos. Este fato é corroborado com outros estudos que avaliaram o lixo marinho tanto 
em ambiente praial como em fundos oceânicos, dos quais evidenciam o plástico, dentre os 
resíduos, como a maior problemática dos ambientes costeiros, marinhos e associados 
(DERRAIK, 2002; IVAR DO SUL, 2005; SPENGLER, 2009). Foi verificada a ocorrência de 
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variações entre as áreas tanto nas categorias mais representativas quanto entre o tipo de item 
encontrado. Na área do Farol da Barra (P1), foi encontrada uma média de 38 objetos e teve um 
desvio padrão (±2) de 45,78, enquanto que no Porto da Barra (P2) obteve-se uma média de 
88,87 objetos e desvio padrão de 96,05 e na região do Yacht/Marco Polo (P3) apresentou uma 
média de 51,62 objetos e um desvio padrão de 42,73. No Farol da Barra, local com menor 
intensidade de resíduos encontrados predominou o plástico (n= 138), metal (n= 69) e outros 
(n= 35) (Figura 13). Já na região do Porto da Barra (P2), os itens mais encontrados foram 
madeira (n= 274), plástico (n= 204) e metal (n= 76) (Figura 14). O terceiro local amostrado, o 
Yacht/Marco Polo (P3), teve o plástico (n= 135) como resíduo mais encontrado seguido de 
outros (n= 79) e metal (n= 76). A presença de plástico e metal entre as três categorias mais 
representativas em todas as áreas representa um padrão de homogeneidade na deposição de 
resíduos entre as áreas analisadas, indicado também pela conectividade entre estas. Estes 
itens também estão intimamente relacionados ao exacerbado consumo de bebidas e alimentos 
principalmente resultantes das atividades de lazer nas praias e oceanos.

CONCLUSÕES
Os dados apresentados evidenciam que os ambientes recifais costeiros da Baía de Todos-os-
Santos encontram-se contaminados por resíduos sólidos e provavelmente este seja um padrão 
para ambientes recifais urbanos de toda a costa da Bahia, tendo como principais e 
preocupantes poluentes o plástico, madeira, metal, apetrechos de pesca e outros, onde estes 
estão afetando diretamente o ambiente, a biota, paisagem submarina, as atividades 
recreacionais e comerciais e com isso podendo acarretar a perdas ecossocioculturais e 
econômicas para o estado. Contudo ainda se torna difícil mensurar os reais impactos dos 
resíduos sólidos e demais poluentes no ambiente marinho, visto sua dinâmica e processos 
oceanográficos envolvidos onde seus efeitos transbordam escalas locais e são necessários 
integrar monitoramentos em longo prazo de forma padronizada passiveis de comparação, 
devido a grande quantidade de métodos aplicados e a integração de diversos avaliadores para 
um diagnóstico mais representativo. 
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