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P r e fá c i o

O Estado da Bahia, ao longo do tempo, tem reconhecido a centralidade da 

Baía de Todos os Santos (BTS) para o seu desenvolvimento, seja por abrigar sua 

capital, pelo polo petroquímico estabelecido no seu bojo ou pela possibilidade 

de escoamento dos produtos nos diversos portos por esta acolhidos, seja pela 

conformação geográfica que lhe garantiu papel de destaque na história do 

Estado. Nesse cenário, a Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESB) vêm apoiando 

um programa de pesquisa – multi-institucional, multidisciplinar e articulado – 

sobre a BTS, cujo horizonte temporal de 30 (trinta) anos favorece a compreensão 

longitudinal dos movimentos humanos e ambientais na Baía.

Ao longo do tempo, a BTS 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 e o Ambiente Humano. O primeiro volume foi lançado em agosto de 2009 e 

trata dos aspectos oceanográficos da BTS. Para a organização do segundo volume, 

Aspectos Humanos, a FAPESB convidou o antropólogo Prof. Carlos Caroso que, junto 

com a Profa. Fátima Tavares e o Prof. Cláudio Pereira, identificaram e envolveram 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 do ambiente humano da BTS.

Com a presente publicação e com o fomento às pesquisas de longo prazo, a 

FAPESB busca contribuir para favorecer uma reflexão sobre os modos de pensar e 

agir na Baía de Todos os Santos.

Salvador, 24 de novembro de 2011.

Roberto Paulo Machado Lopes

Diretor Geral
Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia
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