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Prefácio 
 

 

Dora Leal Rosa 
Elizabeth Maria Souto Wagner 



P r e fá c i o

o desenvolvimento do estado da Bahia está intimamente relacionado à 

interação homem x meio ambiente. na região que abriga a Baía de todos os santos 

(Bts), esta relação pode ser acompanhada desde o início da formação da nação e 

do estado brasileiros. a Baía, então chamada Kirimurê pelos índios que a habitavam, 

ofereceu a proteção que os primeiros colonizadores precisavam para se estabelecer; 

por sua riqueza, garantiu-lhes o sustento; por sua capilaridade, contribuiu para 

o acesso aos domínios distantes do litoral e, em um momento posterior, para o 

escoamento da produção. essa centralidade da Bts tem perpassado os séculos e 

a fez testemunha de ciclos econômicos e culturais que deságuam na atualidade; a 

fez também sofrer o impacto – nem sempre positivo – desses ciclos.

É nesse contexto que o Governo do estado da Bahia, por meio do instituto 

do Meio ambiente (iMa) e da Fundação de amparo à Pesquisa do estado da Bahia 

(FaPesB), tem dado foco para o monitoramento, a avaliação e as pesquisas – 

multidisciplinares e articuladas – da e sobre a Bts. ao longo do tempo, a Baía tem 

sido objeto de investigações. no entanto, os dados estão dispersos e são, em sua 

maioria, restritos à academia ou às agências que fomentaram as pesquisas que os 

originaram. a presente publicação visa suprir essa lacuna. o livro Baía de Todos os 

Santos foi pensado em dois volumes: o ambiente Físico, relacionado a oceanografia 

da Baía, e o ambiente humano. Para a organização do volume ambiente Físico, 

iMa e FaPesB convidaram dois pesquisadores renomados, vanessa hatje e Jailson 

Bittencourt de andrade, vinculados à Universidade Federal da Bahia. Coube aos 

dois identificar e envolver os demais autores que, a partir de seus estudos e de 

uma busca sistemática dos dados existentes, puderam elaborar os capítulos que 

ora são apresentados. no conjunto, esses capítulos formam o panorama atual da 

oceanografia da Bts.

Com a publicação da Baía de Todos os Santos: aspectos oceanográficos, iMa e 

FaPesB buscam democratizar o acesso às informações sobre a Bts, estimulando 

seu uso na formulação de novas políticas e de novas investigações na busca por 

uma gestão sustentável da Baía e pela otimização das decisões que resultem na 

melhoria da qualidade de vida da população no seu entorno. 
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