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ALELUIA, Fabrício Tourinho Fontes; 
SANTOS, Jársia de Melo Santos. 
Avaliação dos Parâmetros Fisico-
quimicos e Microbiológicos da água da 
Lagoa do Parque Metropolitano de 
Pituaçu Salvador-BA, Monografia 
apresentada para conclusão de curso. 
Salvador-BA, 2002. 45p. 

A área de estudo é a Lagoa do 
Parque Metropolitano de Pituaçú 
(PMP) e a unidade de conservação 
onde esta se encontra inserida no 
que diz respeito aos aspectos físicos, 
químicos, microbiológicos e 
biogeográficos. Esta pesquisa tem 
cunho acadêmico, visando a 
obtenção de créditos na disciplina 
BIO 375 Ciências Ambientais, 
constando de um estudo que inclui 
uma revisão bibliográfica sobre a 
qualidade da água para recreação de 
contato primário. Além de resultados 
obtidos junto a CONDER, foram 
realizadas análises laboratoriais para 
caracterização físico-química lagoa e 
índices colimétricos, visando detectar 
a presença de indicadores de 
contaminação, servindo como 
parâmetro para determinação de 
poluição e riscos sanitários pela 
utilização da água. O PMP está 
inserido no complexo de fragmentos 
florestais pertencentes as Domínio 
de Mata Atlântica, devido a estas 
características este Parque 
representa uma importante Unidade 
de Conservação em Área Urbana e 
deve ser administrado de forma 
correta. O estudo dessa lagoa, 
quanto ao aspecto microbiológico, 
visa o entendimento da qualidade da 
água para recreação contribuindo 
para uma melhor conservação da 
mesma e valorizando uma importante 
área de lazer, subsidiando trabalhos 
de monitoramento que venham a ser 
efetuados nessa área. 

Bblioteca da 
Universidade 
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ALMEIDA, Fábio; BRITO, Joelma; 
GUERRA, Carla; MENDONÇA, 
Georgina. Reestruturação dos bairros 
de Roma e Mares, a partir da 
conscientizarão da educação 
ambiental direcionada a despoluição 
da praia do canta galo. Salvador, 
2002, 68 F. Faculdades Jorge Amado, 
Curso de Turismo. Projeto 
apresentado como avaliação 
interdisciplinar do segundo semestre 
das Faculdades de turismo Jorge 
Amado. 

Este projeto busca retratar 
potencialmente a área que 
compreende o largo dos mares, 
avenida Fernandes da Cunha, Largo 
de Roma e Rua barão de Cotegipe. 
O objetivo do estudo tem como foco 
central a praia do Cantagalo, situada 
na península Itapagipana, por ter 
uma das mais privilegiadas vistas 
para toda cidade de Salvador, 
podendo por tanto, ser um potencial 
turístico. A praia do canta galo pode 
novamente vir a ser uma atração 
turística, através deste projeto de 
educação ambiental, juntamente com 
a comunidade e os agentes 
governamentais, acrescentando uma 
diversificação dos roteiros de 
visitação de Salvador. Pode também 
ser considerado o principal atrativo 
do bairro  ou até mesmo de toda 
Península Itapagipana beneficiando 
toda a comunidade. 

Biblioteca das 
faculdades Jorge 
Amado. 

 

ALMEIDA, M.N.T. Plantas medicinais 
comercializadas no mercado das Sete 
Portas.1997.  Monografia (graduação 
em Ciências Biológicas, modalidade 
Recursos Ambientais) Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 36 p. 

Levantou-se as plantas medicinais 
comercializadas no mercado das 
Sete Portas, o segundo maior centro 
de venda destas plantas em 
Salvador. Foram descritas 58 
espécies, pertencentes a diferentes 
famílias, sendo a maioria delas 
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coletadas em Salvador. Levantou-se 
o processo de comercialização, no 
qual foram identificados alguns 
problemas como a forma inadequada 
de armazenamento das plantas, 
dentre outros. 

ALMEIDA, Sandra Santana 
Oliveira.Educação ambiental: a 
importância da água potável para os 
alunos do Colégio Estadual 
Governador Roberto 
Santos.1999.Trabalho de conclusão 
de curso (Especialização) - 
Departamento de educação - Campus 
I, Universidade do Estado da Bahia, 
Salvador,Bahia 

Este trabalho de pesquisa não 
pretende simplesmente mudar o 
conceito que os alunos do Colégio 
Estadual Governador Roberto Santos 
têm sobre o uso da água potável, 
mas também o contexto de atuação 
do estudo a fim de adquirir novos 
modelos e métodos de investigação 
oportunizando ao jovem o acesso à 
complexidade do mundo real, 
motivando-o ao encorajamento de 
examinar o seu habitat bem como 
preservá-lo. 

Biblioteca Central - 
UNEB  

ALMEIDA, V.E.S. Distribuição e 
riqueza dos briozoários do canal de 
Salvador, Baía de Todos os Santos, 
Bahia, Brasil.2002.  Monografia 
(Graduação em Ciências Biológicas  
para obtenção do grau de bacharel em 
zoologia - Organismos Aquáticos). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 34 p. 

Levantamento sistemático da fauna 
de briozoários do canal de Salvador, 
situado na Baía de Todos os Santos 
(12° 35' a 13° 07' S e 38° 29' a 38° 
48' W), foi realizado a partir da 
análise composicional desta fauna 
presente em amostras superficiais de 
sedimento, coletadas em sete 
estações, no período de março a 
maio de 1997, com amostrador de 
fundo do tipo busca fundo van Veen. 
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ALVES, S.M.B. Estudo limnológico e 
de metais traços no sedimento do 
Dique do Tororó. 2003. Dissertação 
(mestrado em geoquímica e meio 
ambiente). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 97 p. 

O Dique do Tororó está localizado na 
parte central da cidade de Salvador, 
e possui destacada importância 
paisagística e cultural. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar a 
eficiência no processo de reabilitação 
ambiental após a remoção  dos 
efluentes domésticos em 1997 e 
avaliar as concentrações de metais 
traços, nutrientes e matéria orgânica 
no sedimento do Dique do Tororó, ao 
longo  de dois testemunhos, 
fornecendo informações sobre os 
padrões de deposição destas 
substâncias. 
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ALVES, Sara Maria de Brito. Variação 
mictemerial de parâmetros 
limnológicos no Dique do Tororó - uma 
avaliação do atual estado trófico. 
Salvador-Bahia.1995.50p. Dissertaçao 
apresentada ao bacharelado em 
Organismos Aquáticos para obtenção 
do título de bacharel. Instituto de 
Biologia - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador,1995. 

Este trabalho foi realizado com o 
objetivo primeiro de fazer um 
cuidadoso levantamento bibliográfico 
sobre o Dique do Tororó, tendo como 
foco seu histórico e sua origem. Além 
disso, pretende-se avaliar o atual 
estágio trófico fazendo comparações 
com outros trabalhos já realizados 
nesta área. 

Biblioteca do 
NEAMA/CRA  

AMORIM, A.M. Acidentes 
escorpiônicos em uma área do 
Nordeste de Amaralina, Salvador, 
Bahia, Brasil. 2001. Dissertação 
(mestrado em saúde coletiva). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 109 p. 

Realizou-se um estudo da 
prevalência de acidentes por 
escorpiões em uma amostra 
populacional do Areal, Nordeste de 
Amaralina, Salvador, Bahia. 
Entrevistas domiciliares identificaram 
1367 indivíduos de 306 famílias 
residentes na área de estudo e 
coletadas informações referentes a 
variáveis sócio-demográficas e 
ambientais que poderiam estar 
associadas à ocorrência de acidentes 
escorpiônicos. Também foram 
coletadas informações sobre 
características clínicas e sócio-
demográficas dos indivíduos 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 



acometidos por este evento. 
ARAÚJO, R.G. Implementação de 
plano de recuperação em áreas 
degradadas de manguezal, no litoral 
da Baía de Todos os Santos, Bahia, 
Brasil: uma abordagem teórica.2005. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas em Recursos Ambientais) 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 64 p. 

Com finalidade de verificar o universo 
de instrumentos jurídicos voltados à 
proteção do manguezal e em 
especial a sua recuperação foram 
realizados, a partir de dados 
pretéritos, levantamentos 
sistemáticos em fontes bibliográficas 
e referenciais congêneres. 
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Reitor Macedo 
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ARAUJO, Sergio Luis Barreto de. 
Gerenciamento da Poluição das Praias 
de Salvador. Monografia apresentada 
à coordenação do curso de pós de 
graduação em Gerenciamento 
Ambiental, como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do grau de 
Especialista em Gerenciamento 
Ambiental. Salvador, Bahia, 2002, 64 
p. 

A região metropolitana de Salvador 
possui belas praias em todo o seu 
litoral, além de situar-se em zona 
tropical. Devido a seu clima e 
utilização durante todo o ano pelos 
turistas e moradores que tem as 
praias como principal opção de lazer, 
a preocupação com possíveis riscos 
à saúde causados por águas 
poluídas é alarmante. Centro de 
Recursos Ambientais (CRA). 
 
O monitoramento sistemático da 
qualidade das praias tem como 
finalidade informar e orientar a 
população quanto à escolha dos 
locais de uso, bem como fornecer 
subsídios as autoridades 
governamentais, visando a 
implantação de medidas de 
saneamento básico. 
 
O presente trabalho tem como 
finalidade fazer um diagnóstico da 
qualidade das praias da região 
metropolitana de Salvador, 
comparando-as com os dados atuais, 
utilizando como subsídios, dados da 
balneabilidade dos mesmos, obtidos 
no período de 1979 à 1990. Centro 
de Recursos Ambientais (CRA), 
órgão que executa as políticas 
ambientais do Estado, deu inicio as 
programa de balneabilidade das 
praias. 

Biblioteca da 
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AROUCHA, E.C. Sotalia fluviatilis, 
Gervais 1853, o boto da Baía de 
Todos os Santos: primeiros 
conhecimentos.1998. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas 
para obtenção do grau de bacharel em 
Organismos Aquáticos). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 72 p. 

O boto da Baía de Todos os Santos 
(BTS), Sotalia fluviatilis,espécie 
considerada "insuficientemente 
conhecida" e "presumivelmente 
ameaçada de extinção" IUCN (1991), 
está presente na BTS durante todo o 
ano, onde foi estudado no período de 
1995 à 1997 com o objetivo de 
levantar informações a respeito dos 
mesmos, registrando os primeiros 
conhecimentos no local. 
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AZEVEDO JÚNIOR, A. T. 2004 - 
Estudo hidroquímico e isotópico das 
águas da bacia do rio Ipitanga, Região 
Metropolitana de Salvador. 
Dissertação de mestrado em 
geoquímica e meio ambiente. 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 74 p. 
 
                                                                                                                                           

 Este trabalho foi realizado na bacia 
hidrográfica do rio Ipitanga, tendo 
como objetico a caracterização das 
cargas contaminantes sibre os 
recursos hídricos, em pareas com 
disposição de resíduos urbanos e 
diversas atividades antrópiucas como 
tambem sua origem e circulação. A 
área estudada está localizada na 
região metropolitana da cidade de 
Salvador, Estado da Bahia, Brasil, 
entre 12°48' e 12°55' latitude Sul e 
39°34' longitude Oeste, onde sofre 
influência de macanismos de 
circulação atmosférica, decorrentes 
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das diferenças climáticas. 

AZEVEDO, Emanuela Inventário 
Preliminar da degradação ambiental 
causada por ação antrópica na área 
de mata ciliar do Parque Metropolitano 
de Pituaçu. Proposta de elaboração de 
trabalho como pré requisito para 
obtenção de crédito da disciplina BIO 
375 Ciência do Ambiente do Instituto 
de Ciências Biológicas, Salvador-BA 
2001 24 p. 

O Domínio da Mata atlântica 
compreende uma formação florestal 
que se estende pela faixa litorânea 
do pais, tendo uma ocupação 
antrópica bastante antiga, sendo 
esse um dos motivos pela sua 
grande degradação. Sua 
biodiversidade, permite a obtenção 
de recursos naturais de grande 
importância econômica, social e 
conservacionista. O Parque 
Metropolitano de Pituaçu consiste 
num remanescente de Mata Atlântica 
situada na Região Metropolitana de 
Salvador, sendo por isso de tal 
importância. Sua história esta 
inserida num contexto antrópico 
bastante considerável, pois altera o 
padrão de qualidade de várias áreas, 
a exemplo o das Matas Ciliares. 
Estas, são ecossistemas que, 
independente da composição 
florística desempenham importante 
papel na conservação dos solos e 
dos recursos hídricos pois, 
acompanham os leitos de rios, lagos 
etc., impedindo a  erosão e 
assoreamento destes, ao mesmo 
tempo em que contribui  para a 
conservação da fauna e flora 
regional, sendo sua proteção 
legalizada por varias legislações 
federais. Assim, após um 
levantamento bibliográfico sobre a 
área, pode-se avaliar o atual estado 
de conservação da Mata Ciliar de 
Pituaçu, que será de importância 
para a manutenção do solo e das 
águas da Lagoa do Parque, tentando 
identificar, através de pesquisa em 
campo, os principais problemas 
enfrentados pelas Matas Ciliares e 
interligar a ações antrópicas, 
tornando possível a tentativa de 
propor soluções para esses 
problemas, através da sensibilização 
da população com trabalhos de 
Educação Ambiental. 

Biblioteca da 
Universidade 
Católica do 
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AZEVEDO, José Caribé. 
Considerações sobre a necessidade 
de um planejamento ambiental 
participativo no parque das lagoas e 
dunas do abaeté.1991.50p. Trabalho 
de Conclusão do Curso 
(Especialização) - Monografia 
submetida ao colegiado do CURPLAN 
para a obtenção do grau de pós-
graduação "Lato Sensu" em 
planejamento e administração de 
recursos ambientais. UCSal, Centro de 
Recursos Ambientais, Salvador,1991. 

O presente estudo é o resultado de 
uma reflexão em torno da 
problemática ambiental no nível 
global e local, decorrente da 
interpretação do quadro de 
degradação ambiental evidente no 
Parque das Lagoas e Dunas do 
Abaeté, universo imediato deste 
trabalho. Trata-se de uma visão 
localizada do fenômeno, mas voltada 
para uma perspectiva planetária, 
relacionada com a crise do 
desenvolvimento mundial. Este 
trabalho pretende oferecer uma 
contribuição para o entendimento da 
complexidade da problemática 
ambiental, na expectativa de um 
investigação mais aprofundada 
quanto a novas alternativas 
metodológicas para a abordagem 
dos ecosssistemas urbanos, visando 
um ocupação do solo mais 

Biblioteca 
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compatível com a proteção 
ambiental. 

BACAICOA, L.C. Caracterização  
geoquímica do lixão de Canabrava-
Salvador-BA. 2001.Dissertação 
(mestrado em geoquímica e meio 
ambiente). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 85 p. 

O "lixão de Canabrava", localizado a 
10 km do centro da cidade de 
Salvador, estado da Bahia, entre a 
região costeira e o interior da Baía de 
Todos os Santos, recebeu por 
aproximadamente 3 décadas todos 
os resíduos sólidos produzidos pelo 
município. Atualmente, a construção 
do "Aterro Metropolitano Centro" vem 
possibilitando a desativação do 
"lixão", que ainda recebe resíduos da 
construção civil, de podas e 
hospitalares. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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BAHIA. Secretaria de Recursos 
Hídricos, Saneamento e Habitação. 
Recuperação ambiental de Salvador e 
Baia de Todos os Santos: solicitação 
de financiamento. 
Salvador:SRHS,s.d.5v. 

O presente trabalho sintetiza as 
principais intervenções necessárias, 
num programa de três anos de 
duração, entre 1992 e 1994. Os 
principais tópicos do projeto são o 
esgotamento sanitário, a coleta e 
disposição de resíduos sólidos, as 
melhorias destinadas à recuperação 
de parques e áreas verdes e a 
organização industrial. Os benefícios 
advindos de tal projeto resultarão na 
ampliação e melhoria da qualidade 
de vida da população na sua 
concepção mais geral, despoluição 
dos rios, das praias e da Bahia de 
Todos os Santos, promoverá também 
uma ocupação ordenada da orla 
marítima urbana. 

Biblioteca da SEI  

BANDEIRA, A.C.C. Determinação de 
n-alcanos e hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos em fauna da 
baía de Todos os Santos. 1999. 
Dissertação (mestrado em química 
analítica). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 121 p. 

Neste trabalho, níveis de n-alcanos e 
hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos foram determinados em 
algumas espécies de fauna marinha 
comestível ao redor da Baía de 
Todos os Santos para verificar a 
presença de contaminação e avaliar 
riscos associados ao seu consumo. 
Amostras de frutos de mar foram 
coletadas durante o verão de 1994 
em 20 locais ao redor da baía. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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BARATA, A . Análise física ambiental 
nas interferências urbanas da sub-
bacia do Rio Trobogy.2003.Trabalho 
de Conclusão de Curso 
(Especialização) -  Departamento de 
Educação, Campus I, Universidade do 
Estado da Bahia,Salvador, Bahia. 

Este trabalho de pesquisa foi 
realizado na sub-bacia hidrográfica 
do Rio Trobogy, através de 
levantamento de dados estatísticos, 
sócio-economico, de infra-estrutura, 
de legislação ambiental e físico 
ambiental da área, sinalizando à 
comunidade local os planejamentos 
necessários à melhoria urbana. 

Biblioteca Central - 
UNEB  

BARREIRO, A. S. Fauna associada a 
Amphimedon viridis (Duchassaing & 
Michelotti, 1864) e Haliclona (Reniera) 
aff. manglaris Alcolado, 1984 (Porifera: 
Demospongiae) na praia de Pituba, 
Salvador, Bahia. 2003. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas). 
Universidade Estadual da Bahia, 
Salvador, Bahia, 51 p. 

O trabalho visou avaliar composição 
taxonômica, abundância, 
diversidade, uniformidade, 
dominância e variação na estrutura 
das comunidades bentônicas 
associadas às esponjas da ordem 
Haplosclerida, Amphimedon viridis 
(Duchassaing & Michelotti) e 
Haliclona (Reniera) aff. manglaris 
Alcolado. Bem como testar as 
hipóteses da existência de correlação 
entre o volume das esponjas e as 
variáveis: número de espécies, 
diversidade e densidade da fauna 
associada em endobiose. 
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BARREIRO, A.S.; MUNIZ, C.R.R.; 
FONSECA, E.D.L.; CEITA,G.O.; 
JESUS, J.R.; PAIXÃO, J.F.;SANTOS, 

Trabalho consiste em um plano de 
desenvolvimento para a região do 
bairro de Itapuã, cujo vetor de 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 



J.R.B.; BARRETO, L.S.; SANTOS, 
M.A.; SILVA, M.I.B.; PEREIRA, N.N.; 
DUARTE, N.; DAMASCENO, R.P.; 
LIMA, R.S.; RESENDE, S.V. Plano de 
utilização da APA Lagoas e Dunas do 
Abaeté como vetor de 
desenvolvimento sustentável para a 
área do entorno.2001. Salvador, 
Bahia. 

desenvolvimento e a APA de Lagoas 
e Dunas do Abaeté, na cidade de 
Salvador, Bahia, Brasil. O plano 
consiste de 3 partes: (1) o 
Documento Analítico Básico (DAB), 
que traz uma reunião de dados sobre 
o bairro de Itapuã, (2) o cenário de 
desenvolvimento, texto que traz a 
perspectiva futura, planejada pela 
equipe e (3) os projetos e programas 
do plano, cujas inspiração e subsídio 
foram o próprio DAB e cuja meta é 
propiciar os meios para realização do 
cenário. 

BARRETO, Emili Chris da Silva. 
Caracterização da estrutura de 
nidificação de alguns gêneros de 
Meliponini (Hymenoptera, Apidae) do 
Parque Metropolitano de Pituaçu, 
Salvador, Bahia, 2003. Monografia 
apresentada como pré-requisito para 
obtenção de crédito parcial à disciplina 
Ciências Ambientais. Salvador, Bahia, 
2003, 57 p. 

A Mata Atlântica é uma floresta  
pluvial tropical, considerada como um 
dos ambientes mais ameaçados do 
mundo, restando hoje apenas 5 % de 
sua área original. Apresenta um 
elevado grau de endemismo de 
fauna e flora, sendo considerada, 
portanto uma área prioritária para 
estudos e ações de conservação. Em 
virtude do Parque Metropolitano de 
Pituaçu (PMP) apresentar um dos 
poucos trechos com características 
de Mata Atlântica da Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), 
surge o interesse pela realização de 
pesquisas sobre os diversos 
aspectos relacionados à 
biodiversidade existente. Os 
meliponídeos (Meliponini) são 
abelhas eussociais sem ferrão 
estando presentes nas regiões 
tropicais e subtropicais de todo o 
mundo. Atualmente são conhecidas 
cerca de 400 espécies, distribuídas 
em aproximadamente 50 gêneros, 
sendo que mais de 70 % destas 
ocorrem nas Américas. Elas 
apresentam características biológicas 
muito variáveis, passando pela 
morfologia, hábitos e nidificação e 
interações comportamentais 
complexas entre rainhas e operárias. 
A maioria das espécies constrói seus 
ninhos principalmente em cavidades 
pré-existentes, utilizando uma 
enorme variedade de substratos. 
Eles constituem um importante 
visitante floral, sendo responsáveis 
pela polinização de um grande 
numero de espécies vegetais, 
contribuindo assim na produção de 
frutos e sementes e 
consequentemente manutenção dos 
ecossistemas terrestres. O presente 
trabalho através de uma revisão 
bibliográfica, visa caracterizar a 
estrutura de nidificação de alguns 
gêneros de meliponíneos (Meliponini) 
previamente identificados no Parque 
Metropolitano de Pituaçu. Essa 
pesquisa poderá sugerir 
questionamentos que venham 
despertar interesse para o 
desenvolvimento de novos trabalhos, 
contribuindo de forma mais efetiva 
para os estudos direcionados a 
educação ambiental, propondo, 
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contudo, estratégias que visem à 
conservação e o manejo dos animais 
estudados. 

BASTOS, C.J.P. Briófitas de restinga 
das regiões metropolitana de Salvador 
e Litoral Norte do estado da Bahia, 
Brasil. 1999. Dissertação (mestrado 
em Ciências, na área de Botânica). 
Universidade de São Paulo, 172 p. 

Foi feito o levantamento taxonômico 
das briófitas de restinga das Região 
Metropolitana de Salvador e Litoral 
Norte do estado da Bahia, situadas 
na faixa nordeste do estado entre os 
paralelos 11° 30' e 13° 00' S, 
apresentando uma extensão de 200 
km e largura de ca 20 km. As coletas 
incluíram as localidades de Salvador, 
Jauá, Arembepe, Guarajuba (Região 
Metropolitana de Salvador), Praia do 
Forte, Massarandupió e Baixio 
(Litoral Norte) 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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BASTOS, Nailton Lopes; Universidade 
Salvador - UNIFACS. As águas negras 
de Itapagipe : o esgotamento sanitário 
da cidade do Salvador - A experiência 
das bacias Penísulas e Lobato. 2004. 
311 fls. Dissertação apresentada ao 
Curso de Mestrado em Análise 
Regional da Universidade Salvador- 
UNIFACS, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Mestre. 

Com o desenvolvimento urbano da 
cidade de Salvador e da sua região 
metropolitana a Baía de Todos os 
Santos vem sofrendo com a poluição 
ambiental provocada pelos efluentes 
industriais, pelo lixo urbano 
produzido pela população, pela 
ocupação urbana desordenada com 
habitações precárias e pelo 
lançamento de esgoto sanitários em 
suas águas. Para resolver os 
problemas ambientais decorrentes 
disso, o governo do Estado da Bahia, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - Sedur, 
vem realizando ações de 
saneamento ambiental na cidade de 
Salvador e cidades do entorno da 
BTS. As obras de esgotamento 
sanitário, uma das ações mais 
importantes para a salubridade do 
meio dos efeitos produzidos sobre o 
meio ambiente é que se pode notar a 
sua eficásia, permanecendo, 
entretanto, invisível. Este trabalho 
resgata a memória do esgotamento 
sanitário da cidade de salvador e 
focaliza as açoes deste programa 
mais especificamente na região da 
penísula de Itapagipe e da enseada 
dos Tainheiros, mostrando toda a 
complexidade e dificuldade de 
implantar um sistema de esgotos em 
uma cidade com mais de quinhentos 
anos de historia, e quase dois 
milhões e meio de habitantes. 

Biblioteca da 
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BEUCLAIR, Nivalda Alves. Estudo 
para gestão integrada na bacia do 
cobre. Trabalho de conclusão de curso 
(Especialização) - Universidade do 
Estado da Bahia, Salvador, 2005. 

Este estudo tem o propósito de 
sinalizar a importância de convergir 
esforços e ações das vertentes 
institucionais e comunitárias, na área 
da Bacia do Cobre, objetivando uma 
gestão efetivamente integrada, de 
modo a vislumbrar a melhoria da 
qualidade ambiental e a 
sustentabilidade do desenvolvimento 
nesta área. 

Biblioteca central - 
UNEB  

BOTÊLHO,Sônia Mendes. 
Gerenciamento dos resíduos de 
serviços de saúde: breve análise das 
etapas de tratamento e disposição 
final no município de 
Salvador.Monografia apresentada ao 
Curso de 
 
Especialização em Gestão Ambiental 

Esta monografia foi realizada tendo 
como principal objetivo levantar 
informações a fim de avaliar a 
situação atual do gerenciamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde 
(RSS) gerados no Município de 
Salvador-Ba. Trata-se de um estudo 
elaborado por meio de revisão 
bibliográfica sobre os aspectos gerais 

Biblioteca do 
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Municipal da Universidade do Estado 
da Bahia, como requisito para a 
obtenção do Grau de 
Especialista.Universidade do Estado 
da Bahia,Salvador,2003. 

dos resíduos sólidos e os específicos 
dos RSS, abrangendo suas 
características, histórico da 
legislação e as diversas fases que 
compõem um sistema de 
gerenciamento, com ênfase no que 
se refere ao tratamento e disposição 
final; e por meio de observações 
locais em alguns estabelecimentos 
de saúde, como a Clínica Nephron, 
Hospital das Clínicas, Hospital São 
Rafael, Hospital Aliança, Hospital 
Jorge Valente; informações obtidas 
através de consultas na Empresa de 
Limpeza Urbana de Salvador 
(Limpurb), nos órgãos públicos de 
saúde, como a Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesab), Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e no 
Centro de Recursos Ambientais 
(CRA); e entrevistas informais com 
profissionais que possuem clínicas 
na área de saúde. Como resultado 
dessa avaliação, constatou-se que: 
as leis específicas sobre o assunto 
em questão são conflitantes, 
principalmente nos artigos que 
definem a classificação dos RSS; a 
inoperante fiscalização por parte dos 
órgãos públicos competentes; a 
escassez de recursos humanos 
especializados; a insuficiência de 
recursos financeiros; a carência de 
informações sobre os RSS; e 
principalmente, a crescente geração 
desses resíduos, sem uma solução 
adequada para o seu tratamento e 
disposição final, são os principais 
problemas que dificultam um 
eficiente gerenciamento desses 
resíduos. Concluiu-se pela 
necessidade de ações preventivas 
visando a eliminação ou minimização 
de perdas na fonte geradora, por 
meio do reuso, da recuperação e da 
reciclagem, o que, 
conseqüentemente, conduz: a 
diminuição de contaminação da 
massa total dos resíduos gerados; a 
otimização no dimensionamento dos 
espaços físicos para armazenamento 
interno e externo, enquanto 
aguardam-se as coletas interna e 
externa; a escolha de alternativas 
técnicas apropriadas para fração 
componente; e redução no custo do 
tratamento e disposição final, além 
de diminuir os riscos à saúde pública, 
prejuízos ao meio ambiente e 
controlar a infecção hospitalar. A 
problemática dos RSS só será 
atenuada ou solucionada através de 
políticas ambientais claras e 
eficientes, sendo necessário um 
estudo mais aprofundado dos RSS. 

BRAGA,Teresa Cristina Gantois 
Martinelli. Avaliação de Ocupação de 
Encosta sob enfoque Geotécnico no 
Vale do Ogunjá, Salvador-Bahia. 
Salvador, 2002. 1v. 176p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

O programa habitacional Viver 
Melhor foi assim denominado pelo 
Governo do Estado da Bahia, sendo 
parte integrante de um programa 
habitacional instituido pelo governo 
federal a partir de 1996. O presente 

MEAU  



- ENGENHARIA AMBIENTAL 
URBANA. 

trabalho avaliou a implantação do 
conjunto habitacional vila ogunjá, em 
Salvador, com recursos oriundos do 
programa Viver Melhor, a partir de 
1997 e ainda em dfase de conclusão. 
No bojo dessa avaliação, verificou-se 
que o custo de cada habitação foi 
61,04% superior ao custo unitário de 
outras intevenções realizadas por 
esse programa, em Salvador, e 
43,91% superior ao custo máximo 
por unidade habitacional previsto no 
programa, que está em torno de 
R$7.000,00. Procedeu-se também a 
uma pesquisa acerca do impacto 
socioambiental da intervenção na 
localidade em estudo, verificando 
alguns indicadores: nível de 
recuperação do meio antrópico, nível 
de satisfação dos moradores após a 
intervenção, a saúde da população 
local, renda familiar, número de 
famílias cadastradas e que 
continuam morando na área 
pesquisada, grau de instrução dos 
moradores, entre outros. Como 
resultado da pesquisa, constatou-se 
que houve uma melhoria nas 
condições de habitabilidade da 
comunidade, através da implantação 
dos serviços básicos de infra-
estrutura e saneamento, diminuindo 
com isso o número de casos de 
doenças que acometiam a população 
local antes da intervenção. Quanto 
ao nível de satisfação, a maioria dos 
moradores (75,18%) considerou a 
implantação da vila Viver Melhor de 
regular a ótima, demonstrando com 
isso que o resultado socioambiental 
dessa intervenção atendeu às 
expectativas da comunidade em 
estudo. Por fim, indicaram-se, de 
forma sucinta, outros projetos 
alternativos, sem a pretensão de 
indicar uma solução tecnicamente 
mais apropriada. 

BRASIL. Departamento Nacional da 
Produção Mineral, Companhia de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Salvador, 
Superintendência de Geologia e 
Recursos Minerais (BA). Plano diretor 
de mineração para região 
metropolitana de Salvador. Salvador 
1992. 100p.il. 

O reconhecimento de que as 
atividades de mineração na Região 
Metropolitana de Salvador se 
exercem em espaço territorial de 
forte pressão demográfica e de 
crescente dinamismo industrial, 
conduz naturalmente a se admitir um 
agravamento de conflitos entre 
interesses privados e sociais. 
Ademais, a fixidez locacional dos 
jazimentos minerais assume 
particular singularidade para o 
ordenamento territorial. É nesse 
quadro de evidente complexidade, e 
de certa forma bastante rígido no que 
tange ao potencial de uso do solo, 
que se insere a organização espacial 
da RMS. Acrescente-se ainda que 
vasta porção do território 
metropolitano tem o seu uso 
condicionado pela preservação dos 
mananciais de superfície 
aproveitados para abastecimento  
doméstico e industrial, assim como 
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pela preservação dos aqüíferos 
subterrâneos. Soma-se a esses 
aspectos a constatação de que 
fontes de oferta de insumos minerais 
encontra-se próximas à escassez, 
apontando para imediata proteção 
desses potenciais e adoção de 
medidas capazes de inibir usos 
incompatíveis do solo. De outro lado, 
são também emergenciais as ações 
voltadas para assegurar o 
aproveitamento racional de recursos 
minerais cujas pressões de demanda 
indicam estrangulamento na oferta 
para os próximos anos. Face a essa 
situação, tornou-se imperativo a 
realização de um amplo 
levantamento dos condicionantes 
geológicos, econômicos e 
institucionais da RMS, capazes de 
sustentar os mecanismos de 
intervenção necessários a 
harmonizar as atividades de 
mineração com a expansão urbana e 
industrial. Com esse objetivo e 
compatibilizando diretrizes de 
desenvolvimento e de uso do solo 
metropolitano com as atividades de 
pesquisas, lavra e beneficiamento 
mineral, foi elaborado no decorrer de 
1982/83 o Plano Diretor de 
Mineração para a Região 
Metroplitana de Salvador. 

BRITTO, C.R. Caracterização 
geoquímica de substrato lamoso de 
zonas de manguezal da baía de Aratu-
Bahia-Brasil. 2003. Dissertação 
(mestrado em geoquímica e meio 
ambiente). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 157 p. 

Este trabalho objetivou realizar 
estudos geoquímicos em regiões de 
manguezal na Baía de Aratu, com o 
intuito de caracterizar e compreender 
possíveis modificações ocorrentes no 
substrato lamoso desse sistema, 
entre um período chuvoso e um 
período de estiagem. Para este 
estudo foram determinados 6 (seis) 
estações na Baía de Aratu, 
localizada ao norte da cidade de 
Salvador, capital do estado da Bahia-
Brasil e 1 (uma) estação em 
Maragogipe na Baía de Iguape. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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CAMPOS, Deusely Moreira; MELO, 
Fábio Barbosa de. Coliformes Fecais 
como indicadores de poluição em 
algumas praias da cidade do Salvador. 
Monografia apresentada como pré-
requisito para a obtenção de crédito 
parcial à disciplina BIO 375 Ciências 
Ambientais. Salvador-BA, 2002 

O mar foi considerado como 
vazadouro natural e redentor de 
grande capacidade autodepuradora, 
no entanto, o derrame de esgotos na 
zona urbana tem contribuído para a 
contaminação fecal da Bahia de 
Todos os Santos. As  
enterobactérias, a exemplo da 
Escherichia coli, constitui um forte 
indicador de poluição, tendo grande 
importância na possível 
determinação de bactérias 
patogênicas, as quais, tornam as 
praias inadequadas para o contato 
primário e para as atividades de 
recreação. As condições de 
balneabilidade das praias de 
Salvador são monitoradas pelo 
Centro de Recursos Ambientais 
(CRA), de acordo com a 
RESOLUÇÃO CONAMA 2000, que 
classificam as praias nas seguintes 
categorias: Própria e Imprópria 
segundo os boletins semanais 

Biblioteca da 
Universidade 
Católica do 
Salvador (Campus 
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realizados por este órgão em trinta 
pontos ao longo da faixa litorânea 
que vai da praia de Inema à Stella 
Maris, sendo praias de Canta Galo, 
Boca do Rio, Armação e Itapuã 
consideradas impróprias em 
determinados trechos em virtude da 
presença de esgoto, sendo passíveis 
de interdição como prevê a resolução 
CONAMA n° 274 de 2000. Na 
tentativa de minimizar esta situação, 
o Governo do Estado da Bahia 
lançou mão do Projeto Bahia Azul, 
que vem realizando serviços de infra-
estrutura em Salvador e nos 
municípios em torno da Bahia de 
Todos os Santos. 

CARDOSO, L.M. F. Indicadores de 
Produção Limpa: uma proposta para 
analise de relatórios ambientais de 
empresas, Salvador Bahia. 2004. 
155p. 

Esta dissertação tem como objetivo 
elaborar uma proposta de 
indicadores ambientais com base no 
conceito de Produção Limpa (PL), 
para análise de relatórios ambientais 
de empresas. A pesquisa tem como 
ponto de partida um estudo dos 
conceitos relacionados com o 
desempenho ambiental dos 
processos produtivos, com foco na 
Produção processos produtivos, com 
foco na Produção Limpa como 
caminho para a sustentabilidade. A 
partir desse teste concluiu-se que 
emboraas empresas se declarem 
comprometidas com o 
desenvolvimento sustentável, esse 
compromisso ainda é pouco refletido 
nos indicadores apresentados nos 
seus relatórios. Entretanto, 
considera-se que o uso dos PLs 
propostos são adequados para uso 
em RACs devendo para tanto, serem 
adaptados aos diversos tipos de 
empreendimentos.  

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

Escola Politécnica - 
Engenharia Ambiental 

CARDOSO,R. C. G. Avaliação 
ambiental de hospitais sob o enfoque 
de produção mais limpa. Salvador, 
2002, 202 p. 

Neste trabalho foram identificados e 
discutidos os possíveis impactos 
negativos ao meio ambiente à saúde 
ocupacional e coletiva, devidos à 
execução das atividades, fim e de 
apoio de hospitais. O enfoque 
utilizado para tanto foi o de 
Produçaão Mais Limpa. Trata-se de 
um estudo observacional, do tipo 
exploratório no qual se realizou uma 
avaliação ambiental das atividades 
executadas em um hospital 
selecionado na Cidade de Salvador. 
Melhorias sensíveis podem ser 
alcançadas pela observâncias de 
boas práticas operacionais e pelo 
desenvolvimento de trabalho de 
informação e conscientização. 
Confirmou-se que a transferência de 
algumas atividades para a execução 
em instalações externas contribui 
para a dispersão dos impactos 
ambientais e à saúde, dificultando a 
ação de órgãos fiscalizadores e que 
no Brasil ainda predominam soluções 
de fim-de-tubo por parte dos 
geradores de resíduos e dos órgãos 
governamentais. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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CARDOSO,Rita de Cássia Góes. 
Avaliação Ambiental de Hospitais sob 
o Enfoque de Produção mais Limpa. 
Salvador,2002. 1v. 150p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
- ENGENHARIA AMBIENTAL 
URBANA. 

Neste trabnalho foram identificados e 
discutidos os possíveis impactos 
negativos ao meio ambiente, a saúde 
ocupacional e coletiva, devidos à 
execução das atividades, fim e de 
apoio de hospitais. O enfoque 
utilizado para tanto foi o de Produção 
Mais Limpa. A produção Mais Limpa 
se baseia em princípios voltados 
parta a sustentabilidade econômico-
social e ambiental dos 
empreendimentos produtivos e das 
atividades prestadoras de serviços, 
priorizando ações preventivas, 
buscando a eliminação ou 
minimização de perdas ainda na 
fonte geradora. Trata-se de um 
estudo observacional do tipo 
exploratório no qual se realizou uma 
avaliação ambiental das atividades 
executadas em um hospital 
selecionado na cidade de Salvador. 
Foram realizadas observações " in 
loco" , entrevistas com pessoal 
técnico e administrativo e registros 
fotográficos. Este trabalho tem por 
objetivos identificar as destintas 
atividades executadas em um 
hospital, descrever os procedimentos 
realizados e possíveis impactos ao 
ambiente, à saúde ocupacional e 
coletiva,registrar o uso de recursos 
naturais, produtos químicos, água, 
energia elétrica e outros insumos e 
indicar estratégias de P+L, 
contribuindo para a melhora do 
desempenho ambiental dos 
hospitais. Concluiu-se neste trabalho 
que o hospital selecionado adotava 
predominantemente uma gestão 
corretiva para os resíduos. 
Constatou-se que o setor de 
Compras, as Comissões de Farmácia 
e Terapeutica e de Padronização de 
Materiais e insumos Hospitalares, o 
Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar e a Farmácia são os 
princípais tomadores de decisão na 
implementação de estratégias de 
P+L, devendo inserir critérios 
ambientais na seleção dos inúmeros 
artigos e materiais. Dentre os 
resíduos gerados, os meios de 
cultura e os pérfuro-corantes são os 
que oferecem maiores riscos, quando 
não gerenciados na fonte. 
Praticamente todos os serviços 
geram resíduos sem contaminação, 
potencialmente reutilizáveis e 
recicláveis, sendo viável a sua 
segregação na fonte , atingindo-se 
menores taxas nos serviços de UTI, 
Centro Cirúrgico, Emergência e 
Urgência. Verificou-se também que 
compostos químicos são largamente 
usados no ambiente hospitalar, 
sendo um dos principais 
responsáveis pelo comprometimento 
da qualidade do ambiente interno. 
Identificou-se como itens prioritários 
para a adoção de estratégias de P+L, 
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o uso de produtos químicos, de 
artigos de uso único e de PVC, de 
água, de energia elétrica e de 
embalagens não contaminadas. 
Evidenciou-se a necessidade da 
realização de uma caracterização 
quali-quantitativa dos resíduos 
sólidos e das correntes líquidas 
geradas para subsidiar intervenções 
P+L. Melhorias sensíveis podem ser 
alcançadas pela observância de boas 
práticas operacionais e pelo 
desenvolvimento de trabalho de 
informaçõa e conscientização. 
Confirmou-se que a transferência de 
algumas atividades para execução 
em instalações externas contribui 
para a dispersão dos impactos 
ambientais a à saúde, dificultando a 
ação de órgãos fiscalizadores e que 
no Brasil ainda predominam soluções 
de fim-de-tubo por parte dos 
geradores de resíduos e dos órgãos 
governamentais. 

CARIA, A.P.F. Estudo geoquímico da 
coluna d'água da região oceânica da 
Bahia trecho - Ilhéus a Salvador. 2003. 
Dissertação (mestrado em 
Geoquímica e Meio Ambiente). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 139p. 

O presente estudo apresenta a 
distribuição de alguns parâmetros 
ambientais, tais como : temperatura, 
salinidade, alcalinidade, pH, oxigênio 
dissolvido, nitrito e nitrato), ao longo 
da coluna d'água da região oceânica 
na Zona Econômica Exclusiva 
Brasileira, entre as cidades de Ilhéus 
e Salvador (13° 52' 00''S a 15° 23' 
00'' S e 32° 27' 00'' W a 38° 52' 00'' 
W), objetivando obter informações e 
características geoquímicas deste 
local. 
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CARNEIRO A. P.. Reciclagem de 
Entulho de Salvador para a Produção 
de Materiais de Construção. Salvador, 
2001. 1v. 208p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
- ENGENHARIA AMBIENTAL 
URBANA 

Um dos principais problemas que 
afeta a qualidade de vida nos 
grandes centros urbanos é o volume 
de resíduos gerado diariamente. 
Dentre os principais resíduos 
gerados pela sociedade, destaca-se 
o entulho, resíduo das atividades de 
construção e demolição. O seu 
descarte inadequado causa graves 
impactos socioambientais, impondo a 
busca de soluções rápidas e eficazes 
para sua gestão adequada. Contudo, 
o entulho tem uma grande vantagem, 
poios apresenta, de maneira geral, 
elevado potencial de reciclagem. O 
resíduo de construção e demolição é 
um material heterogêneo com 
características variáveis, que 
dependem do tipo de obra, das 
técnicas construtivas, da fase da 
obra, das características 
socioeconômicas da região, entre 
outros fatores. Assim, o objetivo 
desta pesquisa foi desenvolver 
estudos visando à reciclagem do 
entulho da regiâo de Salvador para a 
produção de materiais de construção, 
tendo em vista a implantação, pela 
LIMPURB, do Plano de Gestâo 
Diferenciada do Entiulho de 
Salvador. A primeira atividade 
experimental do trabalho foi a 
caracterização do entulho e do 
agregado reciclado miúdo (<4,8 mm) 
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e graúdo (<19 mm) da região de 
Salvador envolvendo aspectos físicos 
químicos e de risco ambiental. Com 
base nessa caracterização, foram 
identificadas, inicialmente, três linhas 
de pesquisa que maximizaram o 
potencial de reciclagem do entulho: 
Utilização do agregado reciclado em 
camadas de base e sub-base de 
pavimentos; Utilização do agregado 
reciclado em tijolos de solo 
estabilizado com cimento; Utilização 
do agregado reciclado em 
argamassas de revestimentos. Foram 
realizados testes de laboratório para 
avaliação do desempenho dos 
materiais de construção produzidos 
com agregado reciclado de Salvador 
(base e sub-base de pavimentos, 
tijolos de solo estabilizado com 
cimento e argamassas de 
revestimento), a fim de garantir o seu 
uso seguro. No caso do agregado 
reciclado em pavimentos, as misturas 
foram avaliadas tanto pelo método 
tradicional e quanto pelo método 
MCT. Para os tijolos com agregado 
reciclado, foram utilizados métodos 
de produção, avaliação, seleção dos 
solos e das dosagens baseados nos 
procedimentos disponíveis para 
tijolos de solo estabilizado com 
cimento. Para a linha de pesquisa 
sobre argamassa com agregado 
reciclado, as dosagens foram 
avaliadas tanto no estado fresco, 
quanto no estado endurecido (em 
corpos-de- prova e em peinéis). Foi 
também avaliada a viabilidade 
econômica da reciclagem de entulho 
e do uso do agregado reciclado de 
Salvador para os principais materiais 
estudados. Os materiais estudados 
apresentaram desempenho 
adequado nos testes de laboratório e 
indicaram redução de custo, quando 
comparados com os materiais 
convencionais da região. 

CARNEIRO, A. P. Reciclagem de 
entulho de Salvador para produção de 
materiais de construção. 2001. 
Dissertação (mestrado em engenharia 
ambiental urbana). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 208 p. 

O objetivo da pesquisa foi 
desenvolver estudos visando à 
reciclagem do entulho da região de 
Salvador para a produção de 
materiais de construção, tendo em 
vista  a implantação, pela LIMPURB, 
do plano de gestão diferenciada do 
entulho de Salvador. 
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CARQUEIJA, C.R.G. Biogeografia e 
bionomia dos caridea (crustacea, 
decapoda) da costa da Bahia. 
1997.Monografia (graduação em 
Ciências Biológicas, modalidade 
Organismos Aquáticos) Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 188 p. 

O trabalho teve como objetivos o 
levantamento da fauna de decápodas 
caridea da costa da Bahia, 
identificando os seus padrões de 
distribuição geográfica e padrões 
ecológicos. Foram encontradas 41 
espécies de caridea, distribuídas em 
8 famílias. Dois tipos de padrões de 
distribuição foram detectados: 7 
padrões latitudinais e 3 padrões 
longitudinais. O tipo de fundo foi 
considerado um fator abiótico 
decisivo para a distribuição dos 
Caridea da costa da Bahia, sendo 
detectados 7 padrões edáficos. Foi 
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registrada 1 ocorrência nova para o 
Atlântico Sul Ocidental, 3 ocorrências 
novas para o Atlântico Sul Tropical, 3 
ocorrências novas para o Nordeste 
brasileiro, 2 ampliações de 
distribuição geográfica e 7 registros 
novos para a costa da Bahia. 

CARROZZO, G., Briozoários como 
indicadores sedimentológicos e 
hidrológicos em áreas costeiras sob o 
impacto de efluentes industriais no 
Litoral Norte da Bahia. 2001. 
Dissertação (mestrado em geologia). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador,  105 p. 

Este trabalho descreve a composição 
taxonômica da comunidade de 
briozoários do Litoral Norte da Bahia, 
suas associações multiespecíficas, 
variações sazonais e espaciais e a 
caracterização da influência de 
fatores hidrológicos (salinidade, 
temperatura, oxigênio dissolvido, 
turbidez e pH) e sedimentológicos 
(textura do sedimento), sobre a 
estrutura de suas populações e 
comunidades, objetivando sua 
utilização como indicadores 
sedimentológicos e hodrológicos em 
áreas costeiras sob influência de 
efluentes industriais. 
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CARVALHO, Anderson Abbsehusen 
Freire de, A importância do zoológico 
de Salvador como instrumento de 
sensibilização para percepção 
integrada do ambiente. Monografia 
apresentada ao Centro de Pesquisa e 
Extensão (CEPEX) da Universidade 
Católica do Salvador como obtenção 
do título em especialista de Educação 
Ambiental. Salvador, 1998, 24 p. 

Em resposta as sucessivas crises 
ambientais, que vem sofrendo a 
humanidade nas ultimas décadas, a 
Educação Ambiental surge como um 
modelo de ação pedagógica 
permanente, de relevância 
internacional, capaz de integrar o 
meio físico biótico aos valores sociais 
e culturais das sociedades 
contemporâneas. Esses valores 
foram consolidados, principalmente , 
após orientações formuladas pela 
Primeira Conferência 
Intergovernamental sobre Educação 
Ambiental (realizada em Tibilisi, 
1997). Os zoológicos, como 
instituições que trabalham 
diretamente com o meio ambiente, 
surgem como centros de pesquisa e 
educação para a conservação dos 
recursos naturais. O presente estudo 
tem como objetivo determinar a 
importância dos zoológicos como 
meio de sensibilização e informação 
de alunos da rede regular de ensino. 
Para tanto, foram aplicados 200 
questionários, em diversas escolas, 
para saber o nível de conhecimento 
que as crianças  possuem sobre as 
funções dos zoológicos. Os dados 
tabulados indicam que uma grande 
parte das crianças entrevistadas 
desconhecem os reais objetivos dos 
zoológicos. Este trabalho, então, 
demonstra que os zoológicos têm um 
grande desafio: deixar de ser um 
ponto de referência para "simples 
aulas de biologia e vitrines de 
animais" para se tornarem centros 
educativos voltados para a 
sensibilização do público, em 
especial aos estudantes do ensino 
regular, fazendo com que admirem e 
respeitem os animais e seu habitat e, 
conseqüentemente, tenham uma 
melhor percepção do meio ambiente, 
sentindo-se co-responsáveis pela 
sua conservação 
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CARVALHO, G.C. Padrões 
quantitativos de assembléias 
zoobentônicas em diferentes níveis 
taxonômicos. 2004. Dissertação 
(mestrado em ecologia e 
biomonitoramento). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 105 p. 

Macroinvertebrados bentônicos têm 
sido escolhidos para avaliar a 
qualidade da água, entretanto, a 
mobilização necessária para obter 
amostras de assembléias bentônicas 
é extremamente dispendiosa. 
Estações de amostragem foram 
localizadas utilizando-se o  Sistema 
de Posicionamento Global (GPS). As 
amostras das assembléis bentônicas 
foram coletadas através de 
dragagem utilizando busca de fundo 
modelo Peterson. Foram tomadas 08 
sub-unidades amostrais em cada 
uma das 35 estações, sendo que 
cada unidade amostral constitui uma 
área de 0,08 m². Posteriormente, 
estas unidades foram agrupadas 
para formar a amostra que 
representou cada estação. 
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CARVALHO, M.P.Fatores 
meteorológicos, oceanográficos, 
morfodinâmicos, geológicos e urbanos 
relacionados à incidência de 
afogamentos nas praias da costa 
atlântica de Salvador. 2003. 
Dissertação (mestrado em geologia) 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 167 p. 

A análise de 10697 operações de 
salvamento, realizadas entre os anos 
de 1994 e 2000, na costa atlântica de 
Salvador, acrescida dos depoimentos 
dos salva-vidas, mostram três fatos 
bem marcantes: 1) as correntes de 
retorno são responsáveis por cerca 
de 70% dos acidentes, 2) 
aproximadamente 77% dos acidentes 
ocorrem em praias do estágio 
morfodinâmico intermediário, 3) cerca 
de 43% dos acidentes ocorrem 
durante a primavera. O fato  que 
surpreende é a concentração de 
acidentes na primavera, já que 
durante o verão é que são 
registradas as maiores taxas de 
freqüência pública nas praias. A 
análise de uma série de fatores 
meteorológicos, oceanográficos, 
morfodinâmicos praiais, geológicos e 
urbanos relativos à costa atlântica de 
Salvador, permite estabelecer uma 
série de relações de causa e efeito 
que explicam estas concentrações 
verificadas. 
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CAVALCANTI, S. S. 1999 - 
Hidrologica subterrânea na área do 
aterro sanitário de Salvador, usando 
métodos geofísicos e elétricos. 
Dissertação de mestrado em geofísica. 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 41 p. 

A aplicação da técnica de Soldagens 
Elétricas Verticais (SEV) de 
sensitividade e polarização induzida 
combinado a um mapeamento do 
potencial elétrico espontâneo, 
possibilitando o conhecimento das 
características geológicas e 
hidrológicas de sub-superficie da 
área ao redor do novo aterro 
sanitário de Salvador. Este aterro 
localiza-se na bacia hidrográfica do 
Rio Joanes, próximo à barragem, 
reservatório Ipitanga II, manancial 
utilizado para o abastecimento de 
água de Salvador. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL SÃO BARTOLOMEU. 
Parque Metropolitano de Pirajá: 
história natureza e cultura. Salvador, 
1998.106p.il.CEAO/UFBA. 

Este trabalho trata do Parque 
Metropolitano de Pirajá, no qual 
encontra-se o Parque São 
Bartolomeu. Os textos que compõem 
a obra se dividem em dois grandes 
grupos: no primeiro, fica clara a 
importância religiosa do parque; no 
segundo conjunto, abarca aspectos 
históricos, desde a presença 
indígena ate os movimentos de 
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independência e a luta dos negros na 
Bahia. 

CENTRO DE RECURSOS 
AMBIENTAIS (BA). Programa de 
recuperação ambiental de Salvador e 
Baia de Todos os Santos. Salvador: 
CRA, 1993. 

O presente relatório foi elaborado 
pela equipe técnica do CRA - Centro 
de Recursos Ambientais, com vistas 
ao atendimento das recomendações 
estabelecidas pela missão de 
identificação do BID - Banco 
Iteramericano de Desenvolvimento, 
quando de sua visita ao estado no 
período de 30/11 a 04/12/92, para 
incorporação ao programa de 
recuperação ambiental de Salvador e 
Baía de Todos os Santos. Na 
primeira etapa enfoca-se o 
saneamento ambiental da Bahia de 
Todos os Santos, sendo o conteúdo 
do presente relatório os itens de 
diagnóstico da qualidade das águas 
da Baía e o controle da poluição 
industrial. 
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CERQUEIRA, E.C. Diagnostico 
hidrológico e proposta para 
monitoramento dos recursos hídricos 
superficiais na bacia hidrográfica do 
Rio Paraguari.2004. Trabalho de 
Conclusão de curso (Especialização) - 
Universidade do Estado da Bahia, 
Salvador. 

Este trabalho objetiva elaborar o 
diagnóstico da situação dos recursos 
hídricos superficiais da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraguari 
(BHRP); situada no município de 
Salvador, a fim de subsidiar a 
formulação do plano de 
monitoramento, instrumento de 
gerenciamento hídrico da bacia. 
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CERQUEIRA, Rosivalda Evangelina 
de. Afro religiolisidade e o meio 
ambiente. Monografia apresentada ao 
Programa de Pós graduação MBA em 
Gestão Ambiental, Faculdade Católica 
de Ciências Econômicas da Bahia - 
FACCEBA, Salvador, Bahia, 2005, 61 
p. 

Sem integração entre humano e a 
natureza não haveria sociedades 
humanas. O que se percebe, na 
atualidade, é uma relação pouco 
harmoniosa entre esses dois 
elementos  a sociedade e o meio 
ambiente. A historia de desrespeito à 
natureza não é privilegio de Salvador 
nem apenas das sociedades 
contemporâneas: Já acontece a 
muito tempo e em muitos lugares, 
como percebe-se o desenvolvimento 
dos capítulos iniciais deste trabalho. 
Com o crescimento urbano e 
industrial, a cidade do Salvador vem 
perdendo muitos dos sítios 
ecológicos, fato este que muito tem 
influenciado nos mais diversos 
aspectos sociais, inclusive nas 
religiões, especialmente as de 
descendência africanas, tão 
populares na Bahia. No segundo 
capítulo deste trabalho discutimos  
questão ambiental levantando os 
elementos causadores d crise sócio 
ambiental, procuramos perceber 
como a educação, meio ambiente e 
sociedade estão intimamente ligados 
na busca da formação de uma 
consciência ecológica e como 
desenvolvimento econômico e social 
tem atingido a natureza de forma tão 
ampla. Resgatamos, no terceiro 
capítulo deste trabalho, a memória 
do Parque São Bartolomeu, o seu 
momento atual de desterritorialização 
e sua transformação em APA, 
recentemente ocorrida. No quarto 
capítulo, com o objetivo de mostrar a 
relevância da preservação das áreas 
verdes para manutenção das 
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religiões africanas, pesquisamos as 
religiões e falamos de muitas das 
que proliferam o Brasil, concentrando 
maior empenho no Candomblé, 
mostrando suas formas de culto, 
locais, os orixás e as folhas que 
abastecem seus rituais. Mostrando o 
sincretismo religioso existente na 
Bahia, fazendo paralelo entre o orixá 
e o santo. 

CERQUEIRA, W.R.P. Sistemática e 
ecologia de ophiuroidea, Gray (1840) 
(Stelleroidea: Echinodermata) da praia 
do farol de Itapuã, Salvador, Bahia, 
Brasil. 1995. Monografia (graduação 
em Ciências Biológicas modalidade 
Zoologia/área de concentração: 
Organismos Aquáticos). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador. 80 p. 

O estudo propôs caracterizar a 
comunidade de Ophiuroidea 
pertencente aos afloramentos 
rochosos mesolitorais da praia do 
Farol de Itapuã, tanto sistemática - 
inventariando e descrevendo as 
espécies registradas, quanto 
ecologicamente, através da 
quantificação da mesma, através do 
tempo, contribuindo com o 
conhecimento da fauna dos 
ofiuróides do litoral da nossa cidade. 
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CÉSAR, Mário; NOCA, Jailson; 
Identificação dos principais gêneros de 
Protozoários de vida livre pertencentes 
aos filos Mastigophora e Ciliophora 
ocorrentes na Lagoa do Dique do 
Tororó. Monografia apresentada como 
pré requisito para obtenção de crédito 
parcial à discplina BIO 375 Ciências 
Ambientais, Salvador-BA, 2003. 42 p. 

O objetivo deste estudo é identificar 
os principais gêneros de protozoários 
de vida livre pertencentes aos Filos 
Mastigophora e Ciliophora, 
ocorrentes na lagoa do dique do 
tororó após saneamento e 
revitalização de seu espelho d’água, 
evidenciando através dos gêneros de 
protozoários, sua relação 
bioindicadora com o ecossistema da 
lagoa para comprovação de sua 
despoluição. 
 
A água da lagoa do dique do totoró 
após o seu saneamento em 1998 
passou por um processo de 
oxigenação e revitalização sendo um 
rico manancial (CONDER), contendo 
condições para o desenvolvimento 
dos protozoários ciliados e 
flagelados, onde estes participam da 
fertilização da água e desintoxicação 
do  meio, possuem também papel 
ecológico relacionado a produção de 
energia para consumidores maiores, 
já que o referidos gêneros são 
bioindicadores. 
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CONCEIÇÃO, R. L. (dos) S.; COSTA, 
R. S. (da), A Etnobotânica no comércio 
de plantas em feiras livres de Salvador 
BA. Monografia apresentada como 
pré-requisito para obtenção de crédito 
parcial à disciplina Ciências 
Ambientais. Salvador-BA 2002, 30 p. 

O homem sempre manteve uma 
intensa relação com as plantas, seja 
ela no âmbito cultural e ou medicinal. 
Inúmeras espécies têm sido 
utilizadas largamente e a elas 
atribuídas poderes medicinais, cujas 
propriedades terapêuticas são 
transmitidas ao longo de várias 
gerações. Este trabalho tem por 
objetivo apresentar à comunidade 
acadêmica a interação existente 
entre os humanos e os vegetais, no 
que diz respeito aos aspectos 
medicinais e ou culturais. 
 
Neste trabalho foram relatadas e 
identificadas 13 espécies vegetais 
mais comercializadas com fins 
terapêuticos pertencentes a 10 
famílias, dentre estas a mais 
freqüente foi a das Leguminosae. A 
identificação das mesmas encontra-
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se relatadas em fichas individuais 
com os seguintes tópicos: número  
do herbário, ocorrência geográfica, 
parte empregada, composição 
química, propriedades terapêutica e 
emprego popular. Tendo em vista a 
crescente procura por herveiros da 
sabedoria popular perdida no tempo 
e na memória dos seres humanos. 

CORREIA,S. S. Gestão Comunitária 
de Resíduos Sólidos Domiciliares com 
Ênfase na Fração Orgânica e os 
Impactos Gerados na Comunidade - O 
Exemplo de Plataforma em 
Salvador.Salvador,2003. 1v. 150p. 
Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA BAHIA - ENGENHARIA 
AMBIENTAL URBANA 

O Texto tem como objetivo principal 
avaliar o impacto de uma gestão 
comunitária de resíduos sólidos 
domiciliares com ênfase na coleta 
seletiva e reciclagem da fração 
orgânica , gerado pelos moradores 
da periferia de Salvador. Verificaram-
se as seguintes hipóteses: a) os 
serviços de resíduos sólidos 
organizados e prestados por 
prefeituras municipais não atendem 
de forma satisfatória as áreas 
periféricas; b) a implementação de 
sistema de manejo de resíduos 
sólidos domiciliares urbanos com 
coleta seletiva de resíduos orgânicos 
por meio da gestão comunitária em 
bairros periféricos contribuiu para a 
reintegração ambiental da fração 
orgânica dos resíduos sólidos; c) O 
sistema de manejo de resíduos 
sólidos domiciliares implantado no 
bairro de Plataforma é um exemplo 
de possibilidade de amenização do 
problema do lixo urbano em áreas 
periurbanas; e d) A gestão 
comunitária de resíduos sólidos 
domiciliares possibilitam a maior 
participação da população local e um 
aumento das formações acerca das 
questões ligadas aos resíduos 
sólidos, influenciando na mudança de 
comportamento da população local 
com relação ao meio ambiente. Um 
dos principais impactos da 
experiência demonstra que a 
população aumentou o seu 
conhecimento a respeito das técnicas 
de tratamento do lixo e que a maioria 
dos entrevistados participou do 
projeto. O estudo assim conclui que a 
limpeza pública em Salvador segue a 
lógica capitalista/neoliberal e que a 
experiência representou uma 
possibilidade de inclusão da 
população periférica. 

MEAU  

COSTA, C.B.N. Biologia floral de 
espécies simpáticas de Malpighiaceae 
produtoras de óleo floral em duna 
tropical (Salvador, Bahia, Brasil). 2002. 
Dissertação (mestrado em ecologia e 
biomonitoramento). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 68 p. 

A biologia floral de cinco espécies de 
Malpighiaceae foi estudada nas 
dunas de Stella Maris, pertencentes 
à Área de Proteção Ambiental das 
Lagoas e Dunas do Abaeté, 
localizada no extremo nordeste do 
município de Salvador, estado da 
Bahia (12° 56' S e 38° 20' O), durante 
o período de julho de 2000 a janeiro 
de 2002. As espécies estudadas 
foram Byrsonima gardneriana Adr. 
Juss., Byrsonima microphylla Adr. 
Juss., Byrsonima sericea DC., 
Heteropterys alternifolia W.R. 
Anderson e Stigmaphyllon paralias 
Adr. Juss. 
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COSTA, J.A.S. Ecologia de 
polinização de espécies vegetais em 
ambiente tropical de dunas (APA do 
Abaeté, Salvador, Bahia, Brasil). 2000. 
Dissertação (mestrado em botânica). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 115 p. 

Foi estudada a ecologia da 
polinização  de oito espécies 
vegetais nas dunas do bairro  de 
Stella Maris, um dos três bairros 
integrantes da APA Lagoas e Dunas 
do Abaeté, localizada no extremo 
nordeste do município de Salvador, 
estado da Bahia, nas coordenadas 
12° 56' S e 38° 20'. As plantas foram 
agrupadas de acordo com o tamanho 
de suas flores (pequenas e grandes) 
e a sua provável interação com duas 
guildas distintas de abelhas 
(solitárias e sociais), com a finalidade 
de se analisar a relação planta-
polinizador/visitantes florais nesta 
comunidade. 
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COSTA, JORGE A. S.2000. Ecologia 
da polinização de espécies vegetais 
em ambiente tropical de dunas (APA 
do Abaeté, Salvador, BAhia), 115 fls. 

A ecologia da polinização de oito 
espécies vegetais foi estudada nas 
dunas do bairro de Stella Maris, um 
dos três bairros integrantes da APA 
das lagoas e Dunas do Abaeté, 
localizada no extremo nordeste do 
Municipio de Salvador, Estado da 
Bahia, nas coordenadas 12° 56' S e 
38° 20' O. As plantas foram 
agrupadas de acordo com o tamanho 
de suas flores (pequenas e grandes) 
e a sua provável interação com duas 
guildas distintas de abelhas (sociais 
e solitárias) com a finalidade de se 
analisar a relação planta -polinizador 
/ visitantes florais nesta comunidade. 
Não se constatou relação entre 
sistemas de polinização e reprodutivo 
com o tipo de distribuição espacial 
das espécies vegetais no ambiente, 
contrapondo-se ao esperado. 
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COSTA, Samantha Alves Moura, Flora 
Ornamental Componente nos Jardins 
do Campus de Pituaçu, Monografia 
apresentada como pré-requisito para 
obtenção de crédito parcial à disciplina 
BIO 375 Ciências Ambientais. 
Salvadora, Bahia, 2002, 50p. 

Sabendo-se que as intervenções 
paisagísticas devem possibilitar a 
preservação de amostras 
significativas de comunidades 
vegetais, com as finalidades de 
pesquisa, educação ambiental e 
inclusão de espécies à relação das 
plantas cultivadas, gerando 
recomposições ecológicas que 
valorizam o uso humano e os 
espaços remanejados. Este trabalho 
baseou-se na necessidade de 
esclarecer a comunidade usuária do 
Campus, a importância da 
conservação das espécies 
ornamentais, bem como o manejo 
adequado das mesmas. Ainda 
difundir a estas pessoas um 
conhecimento mais aprofundado 
sobre as flores e plantas ornamentais 
que compõem os jardins. 
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Por ausência de 
resumo, dispõe a 
justificativa da 
monografia 
apresentada. 

COTTA, M.E.T. A ocupação informal 
na bacia do Ipitanga e seus problemas 
sócio-ambientais em São Cristóvão, 
Salvador/Bahia. 2004. Dissertação 
(mestrado em geografia). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 145 p. 

Esta dissertação discute a 
problemática ambiental urbana em 
áreas de ocupação informal situadas 
numa bacia hidrográfica 
metropolitana. Analisa as 
características geológicas da Bacia  
do Ipitanga que drena Simões Filho, 
Salvador e Lauro de Freitas, da 
Região Metropolitana de Salvador e, 
particularmente, à jusante da 
Represa Ipitanga I, no bairro de São 
Cristóvão localizado ao norte da 
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cidade de Salvador, próximo ao 
Aeroporto Internacional. 

COUTINHO, S. L. 2005, Estudo 
nictimineral e análise histórica de 
árametros limnológicos no Dique do 
Tororó; Salvador-BA. Dissertação d 
emestrado em ecologia e 
biomonitoramento, Universidade 
Federal da Bahia. Salvador, 74p. 

O  Dique do Tororó é um reservatório 
alimentado pelas águas de fontes 
naturais e pelo escoamento pluvial 
originado em seu entorno. Em toda a 
sua história é notável o processo de 
enriquecimento nutricional pelo 
aporte de matéria orgânica. 
Atualmente, desde fevereirop de 
2004, o Dique apresenta floração da 
Cefanobactéria Sphaerocavum 
brasiliense, espécie dominante do 
ecossistema. Este evento 
prpvavelmente esta relacionado à 
etrofização, mesmo depois do aporte 
de efluentes domésticos ter sido 
interrompido há sete anos. Desta 
forma, os objetivos deste trabalho 
foram realizar um estudo no 
nictimineral, fazer uma revisão dos 
dados já coletados no ambiente e 
analisar a ofuolidade de água do 
escoamento pluvial que drenam para 
o Dique.   
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COUTINHO, S.L. Estudo Nictimeral e 
Análise Histórica de Parâmetro 
Limnológicos no Dque do Tororó, 
Salvador, Bahia, 74f. 

O Dique do Tororó é um reservatório 
urbano alimentado pelas águas de 
fontes naturais e pelo escoamento 
pluvial originado em seu entorno. Em 
toda a sua história é notavel o 
processo de enriquecimento 
nutricional pelo aporte de matéria 
orgânica. Atualmente desde fevereiro 
de 2004, o Dique apresenta floração 
da Cyanobactéria Sphaero cavium 
brasiliense espécie dominante no 
ecossistema. O objetivo deste 
trabalho foram realizar um estudo 
nictimeral, fazer uma revisão dos 
dados já coletados no ambiente e 
analisar a qualidade da água de 
escoamento pluvial que drenam para 
o Dique. Os resultados 
demonstraram que, com a 
temperatura variando entre 27 e 30° 
C, este ambiente apresentou-se com 
estratificação térmica por todos os 
momentos amostrados. A análise 
histórica dos parâmetros no Dique 
indica que desde 1990 foi registrado 
o processo de eutrofização neste 
ambiente. Após a retirada dos 
esgotos em 1997, o ambiente 
apresentou sinais de recuperação, 
como o aumento da transparência.  
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CRUZ, Andréa de Fátima, 
Monitoramento da Produção 
Pesqueira na estação de Piscicultura 
Joanes II. Bahia-Pesca S/A Camaçari 
Bahia. Monografia apresentada como 
requisito para obtenção de crédito na 
disciplina Ciências Ambientais. 
Salvador - BA 2000. 34p. 

A piscicultura é uma boa alternativa 
para as propriedades rurais, ocupa 
pequena área, pouca mão de obra e, 
adotando-se técnicas adequadas e 
cuidados no manejo é possível 
alcançar excelente rentabilidade. 
 
A Bahia-Pesca é uma empresa 
vinculada à Secretaria da Agricultura 
e tem como objetivo fomentar a 
piscicultura no estado da Bahia, 
prestando assistência técnica, 
produzindo alevinos, realizando 
projetos e pesquisas na área de 
piscicultura e peixamento em 
reservatórios públicos e particulares 

Biblioteca da 
Universidade 
Católica do 
Salvador (Campus 
de Pituaçu) 

 



(Bahia Pesca, 1999). 
 
Dentre as espécies cultivadas no 
Brasil e no mundo, a Tilápia (sp) vem 
conquistando seu merecido espaço 
como peixe ideal para pequenas e 
médias propriedades por uma série 
de características como: crescimento 
rápido, tolerância a alta salinidade, 
maturação sexual precoce e alta 
prolificidade, além de tolerar baixas 
concentrações de oxigênio dissolvido 
na água. O estudo se desenvolverá 
na estação de Piscicultura Joanes II - 
Bahia Pesca usando parâmetros que 
constituem a essência para um 
cultivo. 

DIAS, G.S. Comportamento de 
Sarcoramphus papa Linné (urubu-rei) 
durante o período reprodutivo no 
Parque Zoobotânico Getúlio Vargas 
Salvador-BA.1995. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas 
modalidade Recursos Ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 27 p. 

Com um trabalho de observação 
durante  54 horas, tornou-se possível 
estimar o sexo de três dos quatro  
espécimes de Sarcoramphus papa 
presentes no recinto do PZBGV, 
assim como registrar seu 
comportamento social, de 
higienização e reprodutivo, incluindo 
a postura de um ovo, uma vez que 
em anos anteriores a observação de 
cópulas e postura não obteve 
sucesso na  sua reprodução  e o 
sexo de cada espécime permaneceu 
desconhecido. 
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DIAS, M. C. Índice de Salubridade 
Ambiental em Áreas de Ocupação 
Espontânea: Estudo em 
Salvado.Salvador,2003. 1v. 160p. 
Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA BAHIA - ENGENHARIA 
AMBIENTAL URBANA 

Esta pesquisa tem como objetivo 
estudar as condições materiais e 
sociais em nove assentamentos do 
Munícipio de Salvador, com 
características de infra-estrutura 
sanitária diferentes, visando 
estabelecer um conjunto de 
indicadores que possa medir a 
salubridade ambiental. verificou-se 
as hipóteses de que: I) a salubridade 
ambiental em áreas de ocupação 
espontânea diz respeito às condições 
materiais e sociais tendo como 
fatores preponderantes a infra-
estrutura sanitária, as condiçoes de 
moradia, o nível de escolaridade e a 
condição de renda da população 
residente; e II) a salubridade 
ambiental pode ser medida por meio 
de um conjunto de indicdores 
relacionados às condições de 
saneamento ambiental 
(abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resíduos 
sólidos e drenagem urbana), de 
moradia, socioeconômico-culturais e 
de saúde, os quais podem compor o 
índice de Salubridade Ambiental para 
áreas de Ocupação Espontânea - 
ISA/OE. A construção de um ISA/OE 
pode contribuir no estudo da relação 
saneamentoo e saúde e como 
subsídio para a avaliação por parte 
do Poder Publico qiuanto à 
necessidade de implantação de 
medidas de saneamneto ambiental 
visando a promoção da qualidade 
ambiental urbana, podendo ser 
utilizado como instrumento de política 
de saneamento ambiental. 
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FADIGAS, J.C. Composição mineral 
da couve manteiga (Brassica oleracea 
v. achepala), consumida na cidade de 
Salvador, Bahia. 2002. Grupo de 
pesquisa em Química Analítica. 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 70 p. 

No presente trabalho foi determinada 
a composição mineral (cálcio, 
magnésio, ferro, cobre, manganês e 
zinco) da couve manteiga (Brassica 
oleracea v. achepala)  cultivadas em 
quatro cidades do estado da Bahia 
(Araçás, Amélia Rodrigues, 
Conceição do Jacuípe e Salvador). 
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FALCETTA, Jacinara Ferreira de 
Andrade; ANDRADE, Leila Henrique 
Santos; AZEVEDO, Sarajane Souza 
de. Educação Ambiental e Qualidade 
de vida: Uma experiência em escolas 
do bairro Mirantes de Periri em 
Salvador - Bahia. Monografia 
apresentada ao Programa de Pós 
graduação MBA em Gestão Ambiental, 
Faculdade Católica de Ciências 
Econômicas da Bahia - FACCEBA, 
Salvador, Bahia, 2005, 58 p. 

O presente trabalho foi desenvolvido 
para prática de educação ambiental 
em escolas do Bairro de Mirantes de 
Periri, no subúrbio da Cidade de 
Salvador - BA e buscou como 
objetivos abordar e considerar os 
aspectos físicos e biológicos e, 
principalmente, os modos de 
interação dos alunos com a natureza, 
por meio de suas relações sociais, do 
trabalho da ciência, da arte e da 
tecnologia; implantar um trabalho de 
educação ambiental que 
contemplasse as questões da vida 
cotidiana do aluno como cidadão e 
discutir algumas visões polêmicas 
sobre essa temática; implantar um 
trabalho de conscientização sobre  a 
importância em conservar o 
patrimônio físico da escola, da 
comunidade a sua volta e de seus 
lares; averiguar, junto a cada aluno o 
seu interesse pelo tema educação 
ambiental. 
 
Para realização dessa prática 
contou-se com a colaboração de 
professores, direção e funcionários 
para a conscientização dos alunos e 
a "fiscalização" para a conservação  
do ambiente escolar, buscando o 
incentivo para levarem preocupação 
com o ambiente para seus familiares 
e amigos e, conseqüentemente para 
seus lares. Os resultados foram 
obtidos através da produção de 
material didático - informativo e bate 
papos com os alunos. 
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FERNANDES, F.D. Perfil eletroforético 
de esterases em populações naturais 
do mosquito Aedes aegypti (Diptera-
culicidae) em Salvador-BA. 1997. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas, modalidade Recursos 
Ambientais). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 43 p. 

Populações de Aedes aegypti dos 
bairros Vasco  da Gama e Ondina, 
em Salvador-BA, foram analisadas 
com o objetivo de avaliar uma 
possível ocorrência de esterases 
fortes nos principais estágios do 
desenvolvimento, associadas com 
resistência à inseticidas. As amostras 
foram coletadas em fases larvais e 
mantidas em laboratório por duas 
gerações. 
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FERREIRA, L.M.S.L. Modificação na 
composição química e anatomia da 
folha de Avicennia schaueriana Stapf 
e Leechman do manguezal da Baía de 
Aratu e Baía de Iguape - Baía de 
Todos os Santos. 2002. Dissertação 
(mestrado em Ciências Biológicas). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 57p. 

O estudo foi realizado nas faixas de 
manguezal da Baía de Aratu, 
localizada na Região Metropolitana 
de Salvador (12° 48' S, 38° 28' W) e 
na Baía de Iguape, localizada na 
região Recôncavo Sul (12° 47' S, 38° 
55" W) ambas inseridas na Baía de 
Todos os Santos, no estado da 
Bahia, no mês de março de 2000. O 
principal objetivo deste trabalho foi 
investigar os distúrbios causados por 
tensores antrópicos, aos tecidos das 
folhas de Avicennia schaueriana em 
manguezais da Baía de Aratu e de 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 



Iguape. 

FERREIRA., P. A., Biologia da 
Polinização de Pachina Aquatica 
(Bombacaceae) por morcegos 
(MAMALIA; CHIROPTERA) em 
fragmentos urbanos de Mata Atlantica 
em Salvador, Bahia, 64 p. 

A polinização é um processo 
ecológico chave nos ecossistemas 
terrestres, crucial para produtividade 
e biodiversidade global e vitae para o 
sucesso reprodutivo das 
angiospermas. Este trabalho enfoca 
a biologia da polinização de Pachina 
aquatica Aulb. (Bombaceae) na área 
urbana de salvador Bahia em dias 
áreas antigas de Mata Atlântica com 
forte pressão antrópica: Campus da 
UFBA e Parque Zoobotânico Getúlio 
Vargas. Buscou-se elucidar a 
biologia reprodutiva de P. aquatica 
envolvendo o pool de vistantes e seu 
papel na organização natural das 
comunidades vegetais e animais. 
Foram estudados 20 espécimes de 
P. aquática. Os visitante e / ou 
polinizadores foram observados 
capturados e identificados. A espécie 
Phyllostomus discolor, da Familia seu 
tamanho, comportamento pela 
presença de pólen de P. aquatica 
nafilogenia esta podem ser 
considerados os principais 
polinizadores da P. aquatica nestes 
ambientes. Este quadro pode 
segnificar que, mesmo em ambiente 
antropizado a planta tem sucesso 
reprodutivo garantido, e há dispõe 
áreas. Assim a planta pode ser 
considerada importante nestas áreas 
por permitir a manutenção de 
espécies animais que podem realizar 
ou completar processos ecológicos 
chave dentro dos fragmentos de 
mata urbanas como polinização e 
dispersão de sementes. 
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FIGUEIRÊDO, J.G. Análise qualitativa 
dos foraminíferos da Bahia de Todos 
os Santos: uma abordagem 
sedimentológica. 2000. Dissertação 
(mestrado em geologia costeira 
sedimentar). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 125p. 

A Baía de Todos os Santos foi 
dividida em seis áreas, designadas 
de estações N, M, C, I, S e P, 
selecionadas em função das 
variações físico-químicas e da 
granulometria do sedimento de 
fundo, com objetivo de avaliar a 
distribuição quali-quantitativa das 
espécies de foraminíferos e 
relacioná-los com o substrato. 
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FILHO, A.L.G. Emissário submarino do 
Rio Vermelho. Estudos biológicos 
(revisão bibliográfica). 1999. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas na modalidade Organismos 
Aquáticos) Universidade Federal da 
Bahia, Salvador,  75 p. 

Este trabalho é fruto da compilação 
de informações contidas em diversos 
trabalhos realizados na baía de 
Todos os Santos, dando enfoque 
principal à vertente oceânica de 
Salvador, pois nesta região encontra-
se localizado o emissário submarino 
do Rio Vermelho, que foi construído 
na década de 70, com o objetivo de 
melhorar as condições de 
balneabilidade das praias da orla de 
Salvador, assim como melhorar 
também as condições de 
saneamento básico da cidade. 
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FILHO, Pedro gadas. Sistemas de 
gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde: proposições para a 
sua efetividade como instrumento de 
promoção da saúde e manutenção da 
salubridade ambiental.2003. 
Dissertação (Mestrado). Universidade 

Esta pesquisa pretendeu investigar o 
processo de gerenciamento de 
resíduos de  saúde no Brasil, em 
particular na capital e em outros 
municípios do interior  da Bahia, 
formando um juízo critico sobre os 
métodos de gestão, bem como sob o 
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do Estado da Bahia e Unidade Baiana 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
Lauro de Freitas,Bahia. 

ponto de vista sanitário e ambiental. 
O foco principal desta pesquisa, 
priorizou a seguinte seqüência de 
manejo: a não geração, a 
minimização, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento e a 
destinação final. 

FREITAS, M. Informações 
preliminares sobre a atividade 
pesqueira da colônia de pesca Z-1, 
Rio Vermelho, Salvador, Bahia. 1995. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas, na área de Recursos 
Ambientais, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 64 p. 

A colônia de pesca Z-1, Reio 
Vermelho, reúne pescadores que 
atuam em diferentes pesqueiros e 
diferentes distâncias da costa de 
Salvador. Utilizam vários tipos de 
embarcações como: catraias, 
saveiros, jangadas e outros. Foram 
realizadas medições das 
embarcações e anotadas suas 
características e meios de propulsão, 
assim como apetrechos de pesca 
utilizados. As espécies foram 
anotadas, de acordo com informação 
obtida dos próprios pescadores 
filiados à colônia. Algumas espécies 
foram coletadas, medidas, pesadas, 
fotografadas e identificadas para 
comprovação de ocorrência. 
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GIUDICE, D.S. Impactos ambientais 
em área de ocupação espontânea - o 
exemplo do Calabar - Salvador - BA. 
1999. Dissertação (mestrado em  
Geografia). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 102 p. 

O crescimento desordenado em 
Salvador, provocou um acelerado 
processo de afavelamento, causado 
pelo déficit de moradia e pela 
valorização da terra. O Calabar é 
uma dessas áreas, onde a ocupaçaõ 
espontânea provocou impactos 
ambientais intensos e diversificados. 
Este trabalho, além de visar a 
identificação destes impactos, 
procura investigar o processo 
perceptivo da população com relação 
ao meio e os problemas ali 
existentes. 
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GIUDICE,Dante Severo. Impactos 
ambientais em áreas de ocupação 
espontãnea: o exemplo do calabar - 
Salvador/Ba.1999.101p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Mestrado). 
Instituto de Geociências, Universida 
Federal da Bahia, Salvador, 1999. 

A cidade do Salvador, nas últimas 
décadas, crersceu muito e de 
maneira desordenada. Esse 
crescimento provocou um acelerado 
processo de afavelamento, causado 
pelo défcit de moradia e pela 
valorização da terra. O Calabar, é 
uma dessas áreas, onde a ocupação 
espontânea provocou impactos 
ambientais intensos e diversificados. 
Este trabalho, além de visar a 
identificação desses impactos, 
procura investigar o processo 
perceptivo da população, com 
relação ao meio ambiente e os 
problemas alí existentes. Para tal 
foram elaborados mapa de 
declividade, mapas de ocupação do 
solo, trabalhos de campo, análise da 
potabilidade da água, cujos 
resultados foram sintetizados numa 
matriz de impactos que originou o 
mapa de impactos ambientais. 
Pretende-se oferecer com os 
resultados obtidos, subsídios para 
que os órgãos que atuam na área, 
possam efetuar melhorias, que 
venham influir na qualidade de vida 
da população, bem como comtribuir 
para o aprofundamento da pesquisa 
acadêmica. 
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da diversidade e abundância dos 
bivalves do sedimento infralitoral da 
Baía de Todos os Santos e suas 
associações. 2003. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas 
área de concentração: Ecologia de 
Comunidades) Universidade Federal 
da Bahia, Salvador, 58 p. 

da biodiversidade, ou seja, detectar 
regularidade na variação do número 
de espécies no espaço e no tempo, 
bem como identificar as causas 
determinantes destes padrões, 
possibilitam uma melhor 
compreensão do ecossistema e 
viabilizam previsões de modificações 
no mesmo. O presente trabalho teve 
como objetivos avaliar o padrão 
espacial de distribuição da 
diversidade e da abundância de 
bivalves do sedimento infralitoral da 
Baía de Todos os Santos e sugerir 
associações. 
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GOMES, Adailton de Oliveira. 
Influência dos Argilominerais nas 
Propriedades das Argamassas de 
Revestimento em Salvador: Uma 
Contribuição à Qualidade Ambiental. 
Salvador, 2000. 1v. 248p. Mestrado. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
- ENGENHARIA AMBIENTAL 
URBANA 

Este trabalho busca analisar a 
relação entre a extração de materiais 
contendo argilominerais - arenoso e 
caulim - e o impacto causado ao 
meio ambiente na Região 
Metropolitana de Salvador (RMS). 
Em sentido geral, examina a 
pertinência do uso desses materiais 
em argamassas de revestimento. Faz 
uma breve abordagem sobre o 
crescimento das cidades, seus 
efeitos sobre a qualidade de vida das 
pessoas e a importância dos 
revestimentos neste contexto. 
Apresenta a evolução dos 
revestimentos na cidade de Salvador 
e o tratamento que recebem por 
parte dos construtores, assim como 
as principais propriedades das 
argamassas de revestimento e dos 
seus materiais constituintes. Expõe 
sobre a legislação que trata da 
exploração dos argilominerais e 
constata a maneira inadequada pela 
qual a lavra vem sendo praticada 
nessa região. Em sentido particular, 
detém-se sobre a jazida de arenoso 
situada nas proximidades da Lagoa 
da Paixão, destacando-se a 
influência causada ao meio ambiente 
pela remoção da vegetação, com 
consequente retirada da comanda 
superficial do solo fértil, provocando 
erosão do solo e carreamento deste 
para o depósito aqüífero. Procede 
uma reflexão sobre a possibilidade 
de se elaborar um plano diretor de 
exploração, que contemple 
simultaneamente a extração mineral 
e uma eventual ocupação ou 
utilização futura da área. Apresenta o 
estudo experimental realizado com 
seis amostras de adições, sendo três 
de arenoso e uma de caulim da RMS 
e duas outras de arenoso 
procedentes de Fortaleza e Aracaju, 
compreendendo metodologia, 
resultados dos ensaios das 
argamassas no estado fresco e 
endurecido, assim como dos seus 
materiais constituintes. Por fim, 
analisa os resultados obtidos e 
conclui pela pertinência do uso dos 
argilominerais, desde que obedeça a 
certos critérios de preservação do 
meio ambiente. 
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GOMES, R.C.T. Plantas medicinais 
comercializadas na feira de São 
Joaquim. 1997. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade Recursos Ambientais) 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 38 p. 

O presente trabalho visou inventariar 
as plantas medicinais 
comercializadas na feira de São 
Joaquim, registrar seus atributos 
terapêuticos, partes utilizadas e 
formas de uso, bem como conhecer 
e avaliar o processo de 
comercialização destas. 
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GOULART, Helga Educação 
Ambiental proposta à Comunidade de 
Pescadores do Parque Metropolitano 
de Pituaçu. Monografia apresentada 
como pré requisito para obtenção de 
credito parcial à disciplina BIO 375 
Ciências Ambientais. Salvado-BA 
2002, 48p. 

O homem é o único ser capaz de 
romper com suas ações o equilíbrio 
da natureza, utilizando recursos de 
forma inadequada modificando 
profundamente os ambientes 
naturais. Diante deste quadro, uma 
das soluções mais viáveis para 
resolver o problema atual é aplicar 
um novo modelo de desenvolvimento 
econômico: o desenvolvimento 
sustentável, onde os recursos são 
utilizados, mas de maneira que não 
sejam esgotados, garantido-os para 
gerações futuras. O Parque 
Metropolitano de Pituaçu, por possuir 
alguns recursos naturais de interesse 
para a população local, como a 
vegetação remanescente de Mata 
Atlântica e a lagoa com sua 
ictiofauna, vem sendo muito 
explorada. Devido a este fato faz-se 
necessário, como uma das 
estratégias para a conservação do 
parque, o desenvolvimento de um 
programa de Educação Ambiental 
para orientá-los a usar esses 
recursos de forma sustentável; no 
caso deste trabalho a aplicação de 
questionários, produzindo resultados 
preliminares, para conhecer melhor 
esse público alvo, além de fazer um 
levantamento da ictiofauna presente 
e dos métodos de pesca utilizados na 
lagoa. Através deste trabalho 
pretende-se sensibilizar os 
pescadores para que estes utilizem 
os recursos de forma racional e 
despertem para uma melhor 
percepção do meio sentindo-se co-
responsáveis pela sua conservação. 

Biblioteca da 
Universidade 
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GUIMARÃES, K.S. Identificação de 
ácaros da poeira domociliar  na cidade 
de Salvador-BA: Estudo preliminar. 
1998. Monografia (graduação em 
Ciências Biológicas, modalidade 
Organismos Aquáticos). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 52 p. 

Trabalho teve como objetivo a 
identificação da fauna acarina 
presente na poeira domiciliar na 
cidade de Salvador-Bahia. As 
amostras de poeira foram coletadas 
em 50 residências na cidade de 
Salvador, entre os meses de março a 
abril de 1998, através de aspirações 
em colchões e travesseiros, numa 
área de 1 m², durante 2 minutos. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

JESUS, L.R.V. A educação ambiental 
no ensino formal: percepções e 
práticas de professores da rede 
municipal  de ensino da cidade de 
Salvador. 2005. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade Ecologia - Recursos 
Ambientais). Universidade Federal da 
Bahia. Salvador, 84 p. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, 
realizada a partir da aplicação de um 
questionário aos docentes de 9 
escolas do ensino fundamental da 
rede municipal de ensino. A 
sistematização e análise dos dados 
obtidos demonstraram que os 
professores possuíam um certo 
conhecimento, ainda que superficial, 
do que sejam problemas ambientais, 
meio ambiente, educação ambiental, 
interdisciplinaridade e 
transversalidade, numa perspectiva 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 



ecológica-preservacionista. 
JUNIOR,José Luciano fiuza; 
CORDEIRO,Célia Maria Ferreira. A 
questão ambiental, a problemática do 
lixo e o incremento da taxa de 
materiais recicláveis. 2004. Trabalho 
de conclusão de curso 
(Especialização) - Departamento de 
ciências humanas, campus I, 
Universidade do Estado da Bahia, 
Salvador. 

O estudo reflete sobre o meio 
ambiente, a produção do lixo, a 
coleta seletiva, a reutilização dos 
materiais e a economia em relação 
aos serviços da limpeza urbana. 

Biblioteca Central - 
UNEB  

LACERDA, OassémPaula Freitas (de); 
LEITE, Rita de Cássia, Aspectos 
preliminares da alimentação de Saimiri 
sciureus (Linnaeus 1758) no 
fragmento  de Mata Atlântica do 
Parque Zoobotânico Getúlio Vargas - 
Salvador Bahia, Monografia 
apresentada para obtenção de credito 
parcial na disciplina Ciências do 
Ambiente. Salvador-BA, 2003 30 p. 

O macaco de cheiro, Saimiri sciureus 
(Linnaeus 1758), é um primata 
neotropical, da família Cebidae, que 
se distribui na Amazônia e parte da 
América Central. Essa espécie 
apresenta uma alimentação 
frugívora-insectívora e andam em 
grupos familiares grandes em torno 
de 20 a 50 indivíduos. Na década de 
80, cerca de 09 indivíduos da 
espécie foram introduzidos no 
fragmento florestal do Zoológico de 
Salvador (Parque Zobotanico Getulio 
Vargas - PZBGV). Atualmente a área 
do Parque possui uma população 
com mais de 20 indivíduos, e com 
isso foi levantada a necessidade de 
estudar como a espécie está 
utilizando os recursos de uma área 
que não é característica de sua 
incidência, sobretudo, se seus ítens 
alimentares preferidos estão 
disponíveis. Outro aspecto a ser 
levantado é o papel do S. sciureus na 
predação de pequenos vertebrados e 
invertebrados e na competição com 
outros primatas da região, como o 
Callitrix jacchus. O trabalho foi 
realizado a partir de pesquisa 
bibliográfica e de dados de campo. O 
comportamento alimentar foi 
acompanhado através do método Ad 
Libitum realizando observações 
sobre o avistamento, número de 
animais e mais precisamente os itens 
alimentares utilizados. Também feito 
registro das ofertas alimentares por 
parte dos visitantes que circulam o 
parque. As árvores utilizadas na 
alimentação do grupo foram 
identificadas pela responsável do 
setor de botânica do parque. A partir 
da coleta de dados em campo, é 
observado que a preferência 
alimentar do S. sciureus consiste na 
sua maioria de frutos e insetos, 
porem é visto que animal forrageia  
 
para o parque na busca de novas 
ofertas de alimento. Os dados 
apresentados neste trabalho, apesar 
de preliminares, são fundamentais 
para que os futuros trabalhos 
possam fornecer informações mais 
precisas sobre a ecologia da espécie 
na região. 

Biblioteca da 
Universidade 
Católica do 
Salvador (Campus 
de Pituaçu) 

 

LESSA, Sandra Ribeiro. Avaliação 
ambiental na bacia hidráulica da 
barragem do joanes I. 2005. Trabalho 
de conclusão de curso 

Este estudo tem como objetivo 
identificar os principais fatores de 
degradação ambiental à montante da 
barragem joanes I. Constatou-se que 

Biblioteca central - 
UNEB  



(Especialização) - Universidade do 
Estado da Bahia, Salvador, 2005. 

a maior degradação na área à 
montante da barragem joanes I se 
deve ao lançamento de esgotos 
domésticos " in natura" e efluentes 
industriais. Alem disso, verifica-se o 
avanço de áreas urbanas, de 
atividades agropastoris e 
desmatamentos sobre as Faixas de 
Preservação Permanentes, área 
destinada à proteção de mananciais. 
Portanto este estudo recomenda 
entre outras medidas, a 
implementação de programa de 
recuperação e preservação do rio 
joanes I. 

LIMA JÚNIOR, A.S.S. Análise de 
viabilidade do uso de gás natural em 
substituição à lenha na indústria de 
cerâmicas vermelhas da Região 
Metropolitana de Salvador. 2003. 
Dissertação (mestrado em Engenharia 
de Produção). Universidade Federal 
da Bahia, Salvador, 142 p. 

A indústria de cerâmica estrutural da 
Região Metropolitana de Salvador 
utiliza, tradicionalmente , a madeira 
como principal combustível no 
processo de fabricação de blocos 
cerâmicos estruturais. Neste trabalho 
avalia-se a viabilidade de 
substituição deste combustível pelo 
gás natural. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

LIMA, A.B. et al. Catálogo das aves do 
zoológico de Salvador - Bahia. 1997. 
Universidade Federal da Bahia, 122 p. 

Catálogo de aves do zoológico de 
Salvador. Elaborado por alunos da 
disciplina Zoologia IV, sob a 
orientação da professora Rejane 
Maria Lira-da-Silva. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

LOURENÇO,R. R. S. Gestão 
Ambiental Participativa: Análise de 
Proposta e Dificuldades para a Sua 
Adoção no Parque São Bartolomeu 
em Salvador-Bahia.Salvador,2003. 1v. 
125p. Mestrado. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA - ENGENHARIA 
AMBIENTAL URBANA 

O Parque metropolitano Pirajá e o 
Parque São Bartolomeu, localizados 
na Rregião Administrativa do 
Subúrbio Ferroviário de Salvador-
Bahia, são considerados uma das 
últimas remanescentes da Mata 
Atlântica encontrada em área urbana 
do Brasil. Nos seus 1.550ha, o 
Parque Metropolitano Pirajá, onde 
75ha pertencem ao Parque São 
Bartolomeu, apresenta florestas, rios, 
e belíssimas cachoeiras, porém o 
abandono do mesmo e das áreas do 
seu entorno, é a expressão da 
atuação do Poder Público diante das 
questões ambientais na ciadade de 
Salvador. A pesquisa analisa as 
propostas e limitações existentes 
para a adoção da gestão ambiental 
participativa para o Parque São 
Bartolomeu, partindo-se da 
identificação e análise dos planos de 
gestão propostos pelo Poder Público 
municipal e das propostas da 
sociedade civil organizadas, durante 
o período de 1978 a 2002. Para tal 
utilizou-se o método qualitativo com a 
aplicação de entrevistas abertas, 
técnica de abordagem de Grupo 
Focal e a construção do Discurso do 
Sujeito Coletivo. Desta forma, por 
meio da aplicação da metodologia 
qualitativa, infere-se que as ações ou 
intervenções se executadas de forma 
isolada, a ausência de um Poder 
Público atuante e a ausência de 
política de gestão ambiental para 
florestas urbanas, são fatores que 
dificultam a adoção de gestão 
ambiental participativa para o Parque 
São Bartolomeu. 

MEAU  

LÚCIO, A. M. et al. Catálogo de Catálogo de mamíferos em cativeiro Biblioteca Central  



mamíferos do Jardim Zoológico de 
Salvador-BA. 1997. Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 40 p. 

encontrados no Parque Zoobotânico 
Getúlio Vargas, Salvador-BA. 
Elaborado por alunos da disciplina 
Zoologia IV, sob a orientação da 
professora Rejane Maria Lira-da-
Silva 

Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

LYRA, G. M. Distribuição abundância 
e fenologia de sete espécies 
simpátricas de Gracilaria na praia de 
Stella Maris, Salvador, Bahia 

O nordeste brasileiro apresenta os 
maiores bancos naturais de algas 
produtivas do mundo, mas apesar 
disto o conhecimento sobre a 
biologia e ecologia destas algas é 
bastante escasso. Os estudos 
realizados nas ultimas décadas tem-
se acentuado em espécies de  em 
regiões de clima temperado. O 
presente estudo caracteriza as 
espécies de gracilaria de ocorrencia 
na praia de Stella Maris e discutir a 
distribuição destas e de outras 
espécies do mesmo gênero nas 
macrorregiões econômicas da Bahia 
e nos Estados do litoral do Brasil. As 
amostragens realizadas nas 
estações seca e chuvosa do ano 
foram feitas em 20 pontes de cada 
um dos microhabitats do ambiente 
recifal (zona batida, zona protegida e 
poça), coletando-se as algas dentro 
da área de um círculo de 20 m de 
diâmetro, lançado aleatoriamente. O 
Nordeste Brasileiro destaca-se pela 
grande rio, com dezoito espécies. 
Dentre macrorregiões econômicas da 
Bahia a região metropolitana de 
Salvador apresentou o maior número 
de espécies (dezesste). As espécies 
Gracilaria cuenata e G. dominensis 
apresentam ampla distribuição na 
Bahia, sendo encontradas em todas 
as macrorregiões, enquanto que G. 
panciramosa apresenta-se restrita à 
região metropolitana de Salvador. G. 
cornea e G. domingensis não as 
mais amplamente distribuídas no 
litoral brasileiro. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

MAIA, M. S.S.2005. Educação 
Ambiental em Intervenções de 
Saneamento: a experiência do 
programa Bahia Azul na comunidade 
da Bacia de Alto Pituaçu. 161fls. : il.  

Este trabalho buscou avaliar a 
contribuição do Projeto de Educação 
Ambiental (PEA) do Programa Bahia 
Azul na construção de 
conhecimentos e no desenvolvimento 
de valores e atitudes relativos ao 
meio ambiente e saneamento junto 
aos agentes multiplicadores, bem 
como caracterizar o processo de 
monitoramento e avaliação do projeto 
junto aos gestores e especialistas 
envolvidos na sua execução, 
fornecendo subsídios para a 
definição de indicadores de 
acompanhamento e avaliação de 
projetos desta natureza.As análises 
dos dados obtidos possibilitou 
constatar que as ações educativas 
do PEA proporcionaram a construção 
de conhecimento sobre meio 
ambiente saúde e saneamento, os 
quais por sua vez, resultaram no 
desenvolvimento de atitudes e 
valores, que se expressam através 
do desenvolvimento da comunidade 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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na melhoria e manutenção da 
qualidade ambiental. A carência de 
monitoramento e avaliação do PEA 
impossibilita a continua alimentação 
de dados e a respectiva análise, 
inviabilizando a utilização dos 
resultados obtidos como parâmetros 
para planejamento e implementação 
de um próximo programa. 

MARCHI, Cristina Maria Dacach 
Fernandez; Universidade Salvador - 
UNIFACS. Análise do Programa de 
Saneamento ambiental da Baía de 
Todos os Santos enquanto uma 
política pública e seus efeitos em uma 
área de baixa renda de Salvador. 
2002. 119 f. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Salvador - UNIFACS, 
Curso de Mestrado em Análise 
Regional. 

Este trabalho tem como objetivo 
geral investigar a situação do 
programa de saneamento Ambiental 
da Baía de Todos os Santos (BTS), 
realizado pelo Governo do Estado da 
Bahia com a participação de 
financiamentos de organismos 
bilaterais e multilaterais, no que 
concerne aos seus efeitos em 
comunidades de baixa renda da 
cidade de Salvador. Verifica-se a 
dimensão social que a 
implementação de rede de esgoto 
não convencional, o sistema 
condominial, teve em uma 
comunidade carente a repercussão 
de ações deste tipo na melhoria da 
qualidade de vida daquela 
população. São apresentados e 
analisados alguns resultados da 
pesquisa de campo realizada nos 
meses de setembro e outubro de 
2001, cujos instrumentos 
identificaram comportamentos e 
percepções quanto ao impacto das 
modificações ocorridas nas 
condições sanitárias e ambientais, 
trazidas pelo Programa BTS, sobre 
uma comunidade localizada na sub-
bacia do Camurugipe, no bairro de 
São Caetano e, finalmente, investiga-
se a ação do sub-projeto de 
Educação Ambiental, um dos 
componentes do Programa, viabilizou 
socialmente as obras. 

Biblçioteca da 
UNIFACS - 
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MARQUES, A.C.N. Utilização de 
Pithecellobium dulce (Mimosaceae) 
por aves em  uma área urbana no 
município de Salvador, Bahia.1998. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 38 p. 

Trabalho investigou a importância de 
Pithecellobium dulce junto à avifauna 
urbana no município de Salvador, 
Bahia. Foram feitas observações no 
campus da Federação da 
Universidade Federal da Bahia, de 
cinco indivíduos de P. dulce, entre 
julho e novembro de 1997, 
totalizando 40 horas de trabalho de 
campo. Registrou-se quais as 
espécies de aves que utilizaram P. 
dulce como sítio de alimentação, 
reprodução e pouso. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

MARTINS, P.D.D. Abelhas e vespas 
solitárias que nidificam em cavidades 
préexistentes em fragmentos urbanos 
da mata secundária em Salvador, 
Bahia. Dissertação (mestrado em 
Ecologia e Biomonitoramento). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 102 p. 

O estudo aborda a relação  entre as 
modificações estruturais do habitat 
na composição das faunas de vespas 
e abelhas que nidificam em 
cavidades préexistentes, em 
fragmentos de Mata Atlântica 
Secundária. Não foram analisados os 
efeitos do tamanho,  da forma e do 
isolamento da área e sim a possível 
influência das mudanças em nível de 
microhabitat, com ênfase na 
estrutura da vegetação, provocadas 
pela redução das áreas verdes, 
sobre a diversidade de abelhas e 
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vespas que nidificam em cavidades 
pré existentes. 

MATTA, C.B.Representações sociais 
dos policiais da COPPA SSA-BA; 
subsídios para o planejamento e 
implementação de propostas de curso 
de capacitação. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade Recursos Ambientais) 

O presente trabalho visa analisar as 
representações sociais dos policiais 
militares da Companhia de Polícia de 
Proteção Ambiental (COPPA) sobre 
a amplitude e importância do trabalho 
que realizam no âmbito  da 
sociedade e do meio ambiente, de 
modo a fornecer subsídios para o 
planejamento e implementação de 
cursos de capacitação. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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MELO, A.M.C. Relação entre 
modificações estruturais do habitat e a 
diversidade de abelhas da subtribo 
Euglossina (Hymenoptera-Apidea) em 
remanescentes urbanos de mata 
atlântica, Salvador, Bahia. 2003. 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 46 p. 

O trabalho investigou a relação entre 
a estrutura do micro habitat e a 
riqueza e abundância das abelhas da 
subtribo Euglossina, e de que forma 
estas populações estariam 
respondendo às mudanças nesta 
estrutura. Para isso, foram 
mensuradas sete variáveis 
ambientais (densidade de plantas 
lenhosas; densidade do sub-bosque; 
densidade de folhagem nos estratos 
0 - 5 m, 5 - 10 m, 10 - 20 m e 20 m; 
exposição das armadilhas ao sol) e 
amostrou-se a fauna de abelhas da 
subtribo Euglossina no campus da 
Federação/Ondina e no Parque 
Zoobotânico Getúlio Vargas. 

Biblioteca Central 
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MENDONÇA, P. A. O. Reuso de água 
em edifícios públicos o caso da escola 
politécnica.Salvador, 2004. 
Dissertação (Mestrado em 
Gerenciamento e Tecnologias 
Ambientais no Processo Produtivo) - 
Departamento de Engenharia 
Ambiental, Universidade Federal da 
Bahia 

Este trabalho tem por objetivo 
mostrar conceitos teóricos e técnicas 
aplicadas ao reuso de água em 
vasos sanitários e como essa prática 
pode contribuir na busca da 
sustentabilidade dos recursos 
hídricos. No seu desenvolvimento 
são abordados: as crises da água 
como elemento propulsor dos 
avanços nessa área, as 
possibilidades do reuso e suas 
principais aplicações, os tratamentos 
requeridos para a aplicação do reuso 
e as atuais discussões sobre os 
requisitos de qualidade da água para 
essa aplicação. A pesquisa 
apresenta um estudo de caso que 
consiste na implantação do reuso de 
água no edifício da Escola 
Politécnica da UFBA, envolvendo as 
etapas de instalação, operação e 
monitoramento de uma estação 
biológica compacta para o tratamento 
dos efluentes provenientes de 
sanitários e avalia os resultados do 
monitoramento por meio de análises 
laboratoriais dos principais 
parâmetros de operação da estação 
e de resultados através de gráficos 
estatísticos. Para complementar o 
estudo, este trabalho estabelece uma 
comparação entre os resultados da 
pesquisa feita nas instalações 
sanitárias da Escola Politécnica da 
Universidade Federal da Bahia e os 
resultados obtidos em três Shopping 
Centers instalados na Cidade de 
Salvador, pesquisa esta executada 
no âmbito do Programa TECLIM -
Programa de Tecnologias Limpas e 
Minimização de Resíduos do 
Departamento de Engenharia 

TECLIM  



Ambiental da Politécnica e que 
buscou identificar a qualidade da 
água existente nos vasos sanitários 
desses edifícios. O estudo faz ainda 
uma avaliação da viabilidade 
econômica para a implantação de um 
sistema de reaproveitamento para 
uma população não residente de 
2.500 pessoas, mediante a captação 
de efluente primário e secundário, a 
aplicação de um tratamento biológico 
e posterior reuso em bacias 
sanitárias, lavagem de áreas 
externas do edifício e 
 
irrigação de jardins. 

MENEZES, Clara Miranda. Análise do 
potencial turístico e da viabilidade da 
implementação do turismo no parque 
são Bartolomeu. Salvador, 2004. 122 f. 
Monografia apresentado como 
exigência para obtenção do título de 
graduação em turismo nas faculdades 
Jorge Amado. Salvador, 2004. 122 f 

A presente monografia é uma análise 
situacional do parque São 
Bartolomeu e sua comunidade de 
entorno, bem como das relações 
entre as duas partes. Tem como 
principal objetivo, análise do 
potencial turístico do parque e a 
viabilidade da implementação do 
turismo no local como atividade 
geradora de renda para a 
comunidade. Para a realização do 
estudo, verifica-se uma base teórica 
sobre turismo e desenvolvimento 
local, e ecoturismo e sua prática. 
Faz-se uma descrição física da 
região englobando aspectos e 
problemas. Todo potencial do 
parque, é descrito, nas suas três 
vertentes: Ecológico, religioso e 
histórico. As relações sociais, 
culturais, religiosas e econômicas 
que a população do entorno mantém 
com o parque são delineadas para 
uma maior compreensão do quanto 
este é importante e quais os maiores 
problemas que o afetam. A análise 
da viabilidade do turismo no local, 
engloba uma apreciação de toda 
situação estudada e da visitação que 
já ocorre dentro do parque através da 
cooparquetur, onde busca mostrar 
que a comunidade pode, através de 
iniciativas próprias dar continuidade a 
esse trabalho da cooperativa, 
buscando incrementar a atividade 
turística na área de forma 
independente. 

Biblioteca das 
Faculdades Jorge 
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MONTINO, Elaine Cristina Costa; 
DIVINO, Elisete Santana do Amor; 
SANTOS, Martinho Lutero dos. 
Acidentes com Serpentes Peçonhetas 
na cidade do Salvador, Salvador-BA 
2000, 37p. 

Dentre acidentes por animais 
peçonhentos, os causados por 
serpentes são os principais, devido a 
sua freqüência e gravidade 
(MINISTERIO DA SAÚDE, 1998). 
 
Esse grupo de animais exerce um 
papel para o equilíbrio ecológico, 
fazendo parte da cadeia alimentar, 
principalmente no controle de 
roedores.  
 
Tendo a cidade do Salvador sofrido 
grandes modificações no seu 
ambiente devido ao crescimento 
populacional seguido de ocupação 
desordenada, houve sério 
comprometimento de diversas 
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espécies animais. Dentre essas 
espécies muitas serpentes tiveram 
parte do seu habitat destruído o que 
proporcionou a ocorrência de 
acidentes ofídicos com humanos, 
tornando-se um problema de saúde 
pública.  
 
Em Salvador, através de dados 
notificados no CIAVE (Centro de 
Informações Anti- 
 
veneno), no período de Janeiro de 
1997 a Dezembro de 1999, esse 
Gênero liderou como principal 
causador de acidentes nesta cidade. 

MOTA, Maria Lúcia reis. Educação 
ambiental e desenvolvimento 
sustentável no ensino médio. 2002. 
Trabalho de conclusão de curso 
(Especialização em metodologia do 
ensino) - Departamento de educação, 
Campus I, Salvador, Bahia. 

O objetivo deste trabalho é analisar 
as diretrizes educacionais e 
compreender o desenvolvimento do 
processo pedagógico no ensino 
médio nas escolas públicas sobre a 
educação ambiental e o 
desenvolvimento sustentável, 
conforme as políticas públicas 
ambientais visando uma melhoria da 
qualidade de vida em Salvador, 
especificamente no Colégio Estadual 
Edvaldo Brandão Correia. 

Biblioteca Central - 
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NETO, Eliana Machado. Ponderação 
de valores antropológicos ambientais 
para um desenvolvimento sustentável. 
Salvador, 2004. 62 p. Faculdades 
Jorge Amado, curso de direito. 
Dissertação apresentada às 
faculdades Jorge Amado como 
requisito parcial para obtenção do grau 
para bacharel em direito. 

O estudo da ponderação de valores 
antropológicos e ambientais tem 
maior relevância quando acontece 
um conflito entre princípios 
constitucionais, que possuem raiz 
axiológica nesse valores. A técnica 
de ponderação de interesses ainda 
não é muito utilizada do Brasil. Tendo 
em vista o elevado dogmatismo nos 
tribunais, apesar da constituição 
federal ter caráter eminentemente 
aberto, permitindo aos julgadores um 
senso mais filosófico de sua 
interpretação, que deve ir além da 
mera subsunção da norma ao fato. A 
técnica de ponderação de interesses 
ainda é muito criticada, pois autorga 
ao magistrado a mesma prerrogativa 
que possui os legisladores - a criação 
do direito na ausência de norma 
regulamentadora. Esse tipo de crítica 
serve para melhor fundamentar a 
técnica de ponderação pois os juizes 
, através da exposição de motivos, 
garantem legitimidade a atuação 
prestada, dando segurança jurídica 
aos juridicionados e a sociedade. 
Existem determinados critérios para a 
ponderação de valores, assegurando 
que essa somente será emprestada 
quando não vitima de tal forma o 
principio deixado de fora na solução 
do caso concreto, permitindo a sua 
sobrevivência dentro do 
ordenamento jurídico. Os recursos 
ambientais são escassos por sua 
própria natureza e esse fator torna a 
decisão do magistrado uma escolha 
trágica, pois qualquer principio que 
seja prestigiado, deixará um outro 
fora da solução do caso concreto. O 
desenvolvimento sustentável é o 
melhor critério para orientar o 
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magistrado da resolução da lide, 
juntamente com o princípio da 
dignidade da pessoa humana, do 
princípio da proporcionalidade e da 
razoabilidade, pois o juiz deverá 
empregar os seus valores e suas 
convicções, de forma a respeitar o 
meio ambiente e garantir o 
desenvolvimento econômico e social. 

NETO, Jorge Fook Gan Fon; BRITO, 
Jurema Oliveira. Avaliação dos níveis 
de risco do Campus de Pituaçu na 
unidade de conservação - Parque 
Metropolitano de Pituaçu (PMP) - 
Salvador BA. Monografia apresentada 
para obtenção de crédito parcial na 
disciplina Ciências do Ambiente. 
Salvador-BA 2003, 104 p. 

O Campus de Pituaçu da 
Universidade Católica do Salvador é 
uma área de 40 ha desmembrada do 
Parque Metropolitano de Pituaçu 
(PMP). 
 
Devido à proximidade com o PMP é 
importante o estudo e o 
monitoramento mais aprofundado de 
sua infra-estrutura e da ação 
antrópica nessa área. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar os níveis 
de risco que o Campus causa na 
Unidade de Conservação (PMP). 
Para tanto, foram realizadas 
pesquisas bibliográficas sobre a área 
em questão, visando agrupar dados 
referentes à sua implantação, 
histórico e documentação, bem como 
visitas ao Programa de Educação 
Ambiental (PREAM) desenvolvido 
pela própria  Universidade Católica 
do Salvador (CONDER) e ao setor de 
Engenharia de Obras da UCSal, no 
qual foram identificados alguns 
documentos importantes da gestão 
do Campus: Plano Diretor, Avaliação 
de Impacto Ambiental e alguns 
mapas da área do Campus e do 
PMP.  A partir dos dados coletados e 
observações diretas na área do 
Campus foram identificados segundo 
critérios próprios, alguns problemas: 
a questão do lixo, o ruído, as pinturas 
dos prédios, degradação pelos 
usuários, o uso de insumos químicos, 
efluentes líquidos, a pavimentação, 
as plantas exóticas e as construções. 
Com base nessas observações 
atribuísse valores de importância de 
risco de 0 a 1 para as diversas 
categorias listadas a fim de que se 
pudesse avaliar os níveis de risco 
que cada uma representa para o 
PMP. 

Biblioteca da 
Universidade 
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NETO, R.J.S. Morcegos e área 
urbana: aspectos reprodutivos e 
alimentares de Phyllostomus discolor 
(Chiroptera; Phyllostomidae) em 
Salvador, Bahia. 2000. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 67 p. 

Este trabalho trata do estudo de uma 
colônia de Phyllostomus discolor que 
habitava o oco de uma paineira 
(Ceiba sp) na Escola de Belas Artes 
(UFBA), bairro do Canela, Salvador-
BA, com o objetivo de explicar a 
ocorrência desta espécie em área 
urbana, enfocando os aspectos 
reprodutivos e alimentares. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

Nogueira, G.N.C, 1997. Restinga Stela 
Maris - Plantas Angiospermas, p.32 

O objetivo da pesquisa é um estudo 
da flora e vegetação teórica e 
experimental, com perspectivas 
ecológicas e botânicas sobre a 
restinga. Durante 10 meses, entre 
novembro de 1996 e agosto de 1997, 
à Restinga Stela Maris, localizada 30 
km ao norte de Salvador Bahia a 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

Roskilde Universidade 
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cerca de 13° 1 lat. S e 38° 4 lat. W foi 
pesquisada. A restinga de Stela 
Maris fica no nordeste do Brasil no 
Estado da Bahia, 30 Km ao norte do 
centro de Salvador, bem próxima do 
mar. A área é tropical com clima 
super úmido, com tempereatura 
média de 25° C e chuvas e min. 2500 
mm /ano. A área pesquisada na 
restinga Stela Maris é limitada por 
cerca de 50 m X 195 m, onde foram 
coletadas 24 espécies de plantas. 
 
A vegetação ou a restinga da praia 
começa acerca de 0 metro da maré 
cheia. A praia de Stela Maris é uma 
das praia preferidas pelos surfistas 
em Salvador, e bem protegida por 
rochas e recifes que cobrem quase 
toda a costa de Stela Maris  

NOVAES, W. (COORD). 2000. 
Agenda 21 brasileira - bases para 
discussão. Brasília MMA/PNUD. 

Trabalho elaborado a partir de seis 
documentos temáticos produzidos 
durante o primeiro semestre de 1999, 
quando foram realizados oficinas de 
trabalhos e seminários sobre  temas 
escolhidos, com a participação de 
aproximadamente 800 
representantes de diferentes setores 
da sociedade de todas as regiões do 
país. 

Acervo biblioteca 
FMLF  

OLIVEIRA, A.L.M. Pesca predatória 
com uso de explosivos na baía de 
Todos os Santos 1996 

Na Baía de Todos os Santos  a 
problemática da pesca predatória 
com o uso de explosivos existe 
desde 1930, e atualmente são várias 
as localidades em que pesca com 
explosivo se faz presente. As 
conseqüências da explosão de um 
artefato desta natureza no ambiente 
marinho são diversas e atinge, 
indiscriminadamente, qualquer 
organismo. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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OLIVEIRA, A.S. Ocorrência de 
bromofenóis em Lutjanus synagris 
(Linnaeus, 1758) e Ocyurus chrysurus 
(Bloch, 1791) (teleostei, perciformes, 
lutjanidae).2004. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade ecologia: recursos 
ambientais) Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 56 p. 

Este trabalho teve como objetivo 
principal avaliar a ocorrência de 
bromofenóis em duas espécies da 
família Lutjanidae:Lutjanus synagris e 
Ocyurus chrysurus. Os espécimes (3 
para cada coleta) foram adquiridos 
na colônia de pesca Z-1 (Rio 
Vermelho). 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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OLIVEIRA, Denílson Barbosa. 
Levantamento de Arecaceae (Palmae) 
utilizadas do paisagismo de cinco 
logradouros da Cidade do Salvador - 
Bahia. Monografia apresentada como 
pré-requisito para obtenção de crédito 
parcial à disciplina BIO 375 Ciências 
Ambientais. Salvadora, Bahia, 2004, 
40 p. 

A família Arecaceae (Palmae) é 
constituída pelas belas palmeiras, 
que se destacam no Reino Vegetal 
pelo norte altaneiro e elegante. 
Pertencem à Classe das 
Monocotyledoneae e Ordem 
Príncipes da Sistemática Vegetal. O 
estudo fundamentou-se na 
identificação e quantificação das 
espécies de Arecaceae, assim como 
no levantamento do número de 
indivíduos por espécie, utilizadas no 
paisagismo de cinco logradouros da 
cidade do Salvador - BA. Os 
resultados obtidos registraram a 
presença de espécies nativas e 
exóticas, com predominância dessas 
ultimas. Foram levantados um total 
de 1.022 indivíduos distribuídos em 
16 espécies e 12 gêneros: Aiphanes, 
Borassus, Caryota, Cocos, Dypsis, 
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Elaeis, Euterpe, Pritchardia, 
Ptychosperma, Roystonea, Syagrus 
e Veitchia. 

OLIVEIRA, O. R. Variabilidade 
genética no loco Pgi em populações 
de Crassostrea rhizophorae e Macoma 
contricta na baía de todos os santos. 
1998. Monografia (graduação em 
Ciências Biológicas, modalidade 
recursos ambientais). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 42 p. 

Populações de Crassostrea 
rhizophorae e Macoma contricta da 
Baía de Todos os Santos - BA, foram 
analisadas com o objetivo de 
detectar a variação gênica para a 
enzima fosfoglicoisomerase, 
integrante da via glicolítica. As 
amostras foram coletadas em cinco 
estações: Mataripe, Ilha das Fontes, 
Ilha de Madre de Deus, Ilha do Pati e 
Jiribatuba, levadas ao laboratório e 
mantidos em freezer a - 50°. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

OLIVEIRA, P.C.C. Comportamento 
social e reprodutivo de Iguana iguana 
em cativeiro, no parque zoobotânico 
Getúlio Vargas.1997.  Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 83 p. 

A Iguana iguana é uma espécie de 
lagarto que pertence à família 
Iguanidae. São animais herbívoros, 
que se distribuem desde o México 
até o sul do Brasil, possuem hábito 
arborícola e habitam as matas 
próximas à uma fonte de água. O 
presente trabalho objetivou estudar o 
comportamento de Iguana iguana, 
possibilitando maior conhecimento 
dos aspectos sociais e reprodutivos 
desta espécie, em cativeiro, já que 
são animais de grande importância 
ecológica, pelo fato de serem 
herbívoros e tornarem-se dispersores 
de sementes, além de serem 
indicadores do desmatamento em 
seu ambiente natural, quando há 
redução de indivíduos. O trabalho foi 
realizado no jardim zoológico do 
Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, 
Ondina, Salvador-BA. Foram 
utilizados 15 exemplares da espécie 
Iguana  iguana, distribuídos em 
recinto aberto, localizado na ala de 
répteis. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

OLIVEIRA, S.M.P. Aspectos 
comportamentais da interação de um  
casal de Cebus apella xanthosternos 
(macaco-prego-do-peito-amarelo) em 
cativeiro no PZBGV. 1997. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade Recursos Ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 36 p. 

No Parque Zoobotânico Getúlio 
Vargas (PZBGV), localizado no bairro 
de Ondina, Salvador, existe um casal 
de Cebus apella xanthostermos, 
primata endêmico da região Sudeste 
da Bahia, e que encontra-se 
seriamente ameaçado de extinção. 
Com um trabalho de observação de 
90 horas destes animais entre os 
meses de fevereiro à outubro de 
1996, utilizando os métodos Ad 
Libitum e Grupo Focal, tornou-se 
possível estabelecer aspectos 
comportamentais, tais como 
posicionamento no recinto, forrageio, 
procura de alimento e reação de 
alerta, além de interação entre o 
casal de macacos-prego, tais como o 
assédio ao parceiro, cotação, contato 
físico e negação de contato que 
foram quantitativamente tabulados. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

OLIVEIRA, T.A. Ciclos populacionais 
Eulaema nigrita (hymenoptera, apidae, 
euglossini) em fragmentos de mata 
atlântica, Salvador, Bahia. 2003. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas, modalidade ecologia: 
recursos ambientais). Universidade 
Federal da Bahia. Salvador, 88 p. 

Neste trabalho a estrutura etária das 
populações dos machos de Eulaema 
nigrita (Hymenoptera, Apidae, 
Euglossini), de quatro fragmentos de 
Mata Atlântica em Salvador, Bahia, 
foi avaliada através das "idades 
alares", das estimativas do tempo de 
vida e do período de nidificação. Os 
dados foram  relacionados à 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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qualidade dessas porções de habitat, 
em especial o grau de antropização. 
Foram observados exemplares de 
machos amostrados em campo, com 
essências atrativas, entre os meses 
de março a novembro de 2000, nos 
seguintes fragmentos: CIA-Aeroporto 
(MB), localizado na APA Joanes-
Ipitanga e em três fragmentos 
localizados na Avenida Luiz Viana 
Filho. 

OLIVEIRA, V.L. Reordenamento 
paisagístico da Baixa do Bonfim, 
Salvador, Bahia.1995. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, Bahia, 58 p. 

Este trabalho aborda a utilização do 
paisagismo como um meio de 
amenizar as alterações dos 
ecossistemas causadas pela 
civilização urbana-industrial, 
melhorando a qualidade de vida, 
através do ordenamento integrado 
dos quatro elementos construção, 
homem, flora e fauna. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

OLIVEIRA,Vitória Régia Alves. Abaeté: 
um ecossistema em degradação. 
1992.63p. trabalho de conclusão de 
curso (Especialização) - Universidade 
Católica do Salvador, Instituto de Meio 
Ambiente de Recursos Naturais, 
Centro de Recursos Ambientais, 
Salvador,1992. 

A realização deste estudo teve como 
objetivo principal reunir elementos 
que possam subsidiar o 
desenvolvimento de projetos para 
Área de Proteção Ambiental do 
Parque das Lagoas do Abaeté, no 
Estado da Bahia, aponta a autora da 
necessidade de mais fiscalização a 
fim de proibir a retirada das areias 
das dunas. Sugere também medida 
para a preservação da flora e da 
fauna local, evitando o 
desmatamento que vem provocando 
o desaparecimento de espécies 
animais e vegetais na área de 
proteção do ecossistema. Outras 
sugestões são inseridas para 
controle dos lançamentos de esgotos 
domésticos na lagoa, através da 
execução do monitoramento pelo 
órgão ambiental responsável, bem 
como, um trabalho de 
conscientização da comunidade 
local. Pode-se, assim, evitar a 
degradação ambiental, seja pelo 
cumprimento das leis específicas, 
seja pela Educação Ambiental da 
população assentada na área, 
visando o seu engajamento e 
participação no processo de um 
Planejamento Ambiental para o 
Parque. 

Biblioteca 
NEAMA/CRA  

OMENA, A.C.A. Alterações 
limnológicas na Lagoa do Abaeté, em 
1990 e 1995, Salvador, Bahia. 1995. 
Dissertação (mestrado em Produção 
Aquática). Universidae Federal da 
Bahia, Salvador, 70 p. 

O trabalho teve como objetivo 
mostrar as alterações lomnológicas 
que ocorreram no corpo aquático da 
Lagoa do Abaeté, nos anos de 1990 
e 1995, no que se refere aos 
parâmetros físico-químicos, 
biológicos e na composição do 
fitoplâncton, comparando-a com a 
Lagoa do Abaeté-Catu. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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PASSOS, Edvana dos Santos 
Ferreira. Estudo da presença do 
caramujo do gênero Biomphalaria em 
localidades sem saneamento básico 
na cidade do Salvador. Monografia 
apresentada à coordenação do curso 
de pós de graduação em 
Gerenciamento Ambiental, como parte 
dos requisitos necessários à obtenção 
do grau de Especialista em 

A esquistossomose mansoni constitui 
um dos maiores problemas de saúde 
pública em nosso território. 
 
A disseminação é observada em 
larga escala por fluxos migratórios q 
que esta ocorre quando existe a 
possibilidade de reunião de 
populações humanas infestadas e 
planorbídeos susceptíveis. 
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Gerenciamento Ambiental. Salvador, 
Bahia, 2002 60 p. 

 
Na cidade de Salvador a prevalência 
de pasitose é baixa, entretanto 
estudos realizados pela fundação 
Nacional de Saúde (FNS) 
comprovam a existência de 
"criadouros" do Planorbídeos com 
condições de sobrevivência ideais, o 
que possibilita a disseminação da 
doença. 
 
Além da presença do Planorbídeos, a 
questão do saneamento básico é 
ponto fundamental para 
disseminação não só da 
esquistossomose, como outras 
doenças ocasionadas por fontes 
hídricas. 
 
Diversas localidades da cidade de 
Salvador apresentam condições 
habitacionais precárias e contato 
direto com esgoto e, ainda, 
apresenta áreas de contato direto 
esgoto- água de uso diário. 
 
O presente estudo visa demonstrar a 
possibilidade de presença de 
caramujo nas áreas sem saneamento 
básico na cidade de Salvador, o que 
facilita a disseminação desta 
parasitose. 

PASSOS, S.D. Biologia reprodutiva de 
Bothrops leucurus Wagler, 1924 
(serpentes; visperidae) 
acompanhamento de ninhadas em 
cativeiro. 2000. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 75 p. 

O presente trabalho trata de um 
estudo da biologia reprodutiva de 
Bothrops leucurus, referente ao 
acompanhamento pós-natal de 11 
ninhadas obtidas em cativeiro, 
visando contribuir para ampliar os 
conhecimentos nesta área, inclusive 
quanto à curva de crescimento. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

PEDRÃO, Mauricio West. Melhorias 
Ambientais como Fator de Exclusão 
Social. O caso da implantação do 
Sistema Condominial de Esgoto na 
Bacia de Campinas, Salvador - BA. 
Monografia apresentada como 
trabalho final de curso de 
especialização em Gerenciamento 
Ambiental da Universidade Católica do 
Salvador e Centro de Recursos 
ambientais. Salvador, Bahia, 1998, 35 
p. 

Analisa-se o caso da bacia de 
esgotamento sanitário de Campinas, 
em Salvador, onde foi implantado o 
sistema condominial de esgotamento 
sanitário. As reais implicações de tais 
investimentos representam o objeto 
central deste trabalho. 
 
Durante este trabalho de campo, 
realizado nas Bacias do Baixo 
Camurugipe, Campinas e 
Pernambués, foi possível vivenciar 
um pouco da realidade desta 
comunidade. Assim, a percepção de 
algumas das implicações da 
interferência das obras de 
esgotamento na vida dos moradores, 
levou às seguintes reflexões: que 
conseqüências trarão tais 
intervenções? Como se dará o 
processo de adaptação dos 
moradores à nova realidade que se 
apresenta? 
 
Este trabalho não visa responder 
categoricamente às questões acima 
formuladas. Na verdade, busca-se 
formular novas questões mais 
específicas, para testar uma hipótese 
básica, e assim gerar parâmetros 
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para pesquisas ainda mais profundas 
sobre esse tema. 

PELLEGRINO, M.G. Fungos 
micorrízicos associados à alguns 
gêneros de plantas da família 
Asteraceae das dunas do parque da 
lagoa do Abaeté, Salvador, Bahia. 
1999. Universidade Federal da Bahia, 
Salvador. 

Foi feito levantamento de algumas 
espécies de fungos micorrízicos 
vesículo-arbusculares em associação 
com alguns gêneros de plantas da 
família Asteraceae das dunas 
costeiras do Parque da Lagoa de 
Abaeté, litoral norte do estado da 
Bahia. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

PEREIRA, Ana Lúcia 
Gantois.Impactos ambientais 
resultantes da implantação de 
empreendimentos residenciais na 
margem direita do Rio Joanes - trecho 
entre a Ba - 009 e a foz.2003. 
Dissertação (Mestrado em gestão 
integrada) - Convênio Universidade do 
Estado da Bahia e Unidade Bahiana 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
Salvador, Bahia. 2003. 

O presente trabalho busca avaliar os 
impactos ambientais nos manguezais 
pela implantação de 
empreendimentos residenciais na 
margem direita do Rio Joanes trecho 
entre a Ba 009 e a foz. 

Biblioteca Central - 
UNEB  

PEREIRA, C. F. Estrutura das 
comunidades bentônicas no costão 
rochoso da praia do Rio Vermelho 
(Salvador - Bahia - Brasil) após a 
conclusão do programa de 
saneamento ambiental Bahia Azul. 
2005. Monografia (graduação em 
Ciências Biológicas modalidade 
recursos ambientais). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 61 p. 

O presente estudo objetivou a 
comparação da estrutura de 
distribuiçãa das comunidades 
bentônicas das costas rochosas, 
entre a praia do Rio Vermelho e a 
praia da Mariquita, antes do 
programa Bahia Azul e após a sua 
conclusão. Foram realizadas coletas 
de algas em todo o costão rochoso, 
no período de julho a novembro de 
2004. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
Costa (UFBA) 

 

PEREIRA, Maíra Cordeiro; OLIVEIRA, 
Fabiane Costa. Comunicação, lixo e 
cidadania.2004.Trabalho de 
Conclusão de Curso (Especialização) - 
Universidade do Estado da Bahia. 
Departamento de Educação -  Campus 
I, Universidade do Estado da Bahia, 
Salvador. 

Este projeto consiste num processo 
de comunicação, planejado com o 
objetivo de sensibilizar as pessoas 
da comunidade da Engomadeira e 
Tancredo Neves em relação a 
problemática do lixo, suas 
conseqüências e possíveis 
alternativas em prol da minimização 
dos problemas que lhe são 
causados. 

Biblioteca Central - 
UNEB  

PERES, Marcelo César Lima; 
TINOCO, Moacir Santos. Estudo da 
composição das comunidades de 
Aracnídeos (Chelicerata; Arachnida) 
de folhiço do Parque Metropilitano de 
Pituaçu. Salvador - Bahia - Brasil - 
Uma avaliação preliminar - Monografia 
apresentada como pré-requisito para 
obtenção de crédito parcial à disciplina 
BIO 375 Ciências Ambientais. 
Salvador, Bahia, 2004, 40 p. 

A conservação da biodiversidade 
representa um dos maiores desafios 
atuais, devido ao alto nível de 
perturbações antrópicas, onde uma 
das principais conseqüências é a 
fragmentação de ecossistemas 
naturais. Por tanto é necessário o 
desenvolvimento de estratégias de 
conservação e uso sustentado dos 
fragmentos remanescentes. Contudo, 
para a implementação destas 
estratégias exige-se conhecimentos 
básicos sobre biodiversidade, 
principalmente espécies de pequeno 
porte como os invertebrados, que 
são pouco estudados. A classe 
Arachnida  é um grupo bastante 
diverso, onde, a maioria é terrestre e 
predador e controladores de várias 
populações de insetos, além de 
muitos serem sensíveis a diversos 
fatores ecológicos. Este trabalho tem 
por objetivo de estudar as 
comunidades de aracnídeos dos 
pontos amostrais, e analisar se há 
correlação entre a abundancia dos 
aracnídeos e a estrutura física do 
local de estudo. Depois da coleta dos 
aracnídeos o material foi triado e 
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identificado no Centro ECOA. Não 
houve diferença entre as áreas com 
relação à abundância, algumas áreas 
teve o índice de similaridade alto e 
outras tiveram baixo grau de 
semelhança. A regressão múltipla 
mostrou que a estrutura física 
influenciou na abundancia de 
aracnídeos. Sugere-se que este 
resultado está relacionado a pequena 
amostragem ou que a área de estudo 
não tenha diferença na estrutura 
física. 

PETITINGA, S.S. Floração de 
cianobactérias na lagoa Pituaçu, 
Salvador, Bahia. 2005. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas) 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 37 p. 

O presente estudo identificou a 
comunidade fitoplanctônica, relatou a 
ocorrência de florações de 
cianobactérias e detectou a presença 
de cianobactérias (microcistina) em 
amostras de água na Lagoa de 
Pituaçu, Salvador, Bahia. As 
espécies de cianobactérias foram 
identificadas e quantificadas entre 
janeiro e junho de 2003. A 
microcistina foi analisada e 
quantificada através do método 
ELISA. 
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PETRIC, E.G. Avaliação do potencial 
para desenvolvimento da agricultura 
de rodofíceas no litoral norte baiano e 
Baía de Todos os Santos. 2005. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas, modalidade recursos 
ambientais) Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 58 p. 

Este trabalho avaliou o potencial para 
o desenvolvimento da agricultura de 
rodofíceas no litoral entre a divisa 
com o estado de Sergipe e no limite 
sul da Baía de Todos os Santos. A 
metodologia utilizada neste trabalho 
foi o levantamento de dados 
secundários de variáveis inerentes 
ao cultivo. O setor Litoral Norte e o 
setor Salvador/Baía de Todos os 
Santos do estado da Bahia 
analisados no presente trabalho 
apresentam áreas com condições 
adequadas para o desenvolvimento 
da maricultura de rodofíceas. 
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PINTO, Carime de Souza, Programa 
de Educação Ambiental Proposta à 
Comunidade do Parque Metropolitano 
de Pituaçu. Monografia apresentada 
como pré-requisito para obtenção de 
crédito parcial à disciplina Ciências 
Ambientais. Salvadora, Bahia, 2002, 
50 p. 

O Parque Metropolitano de Pituaçu, 
abriga uma grande área verde na 
cidade de Salvador, possuindo uma 
vegetação nativa remanescente de 
Mata Atlântica. Possui riquezas 
naturais e uma importante área de 
lazer para a população, tornando-o 
muito atrativo  para visitação. Atingi 
aos finais de semana um público 
bastante significativo que acaba 
utilizando os recursos do Parque de 
forma insustentada, contribuindo 
para a sua degradação. Este trabalho 
tece como objetivo principal a 
elaboração de um programa de 
Educação Ambiental voltado para a 
comunidade de pescadores que 
usufrui da lagoa, para que 
posteriormente possa ser 
sensibilizada para conservação da 
mesma. Foram feitas pesquisas 
bibliográficas através dos acervos de 
algumas instituições, consulta ao 
diagnóstico para montar o programa 
de educação ambiental para 
minimizar os impactos causados pela 
atividade pesqueira no Parque. 
Diante deste programa fica evidente 
a necessidade da UCSal, como 
instituição propagadora da pesquisa 
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e extensão, interagir através do 
Instituto de Ciências Biológicas, com 
a comunidade do Parque 
Metropolitano de Pituaçu, produzindo 
estratégias para a melhoria da 
qualidade de vida da população local 
e conservação dos recursos naturais. 

PIRES, Leanderson Bispo. Tamanho 
da área de vida, uso de exsudato e 
fruto por um grupo de sagüis (Callithrix 
jacchus) no Parque Metropolitano de 
Pituaçu. Monografia apresentada 
como pré-requisito para obtenção de 
crédito parcial à disciplina Ciências 
Ambientais. Salvador, BA, 2004, 37 p. 

O Parque Metropolitano de Pituaçu - 
PMP localizado dentro da área 
urbana de Salvador possui 425 
hectares com remanescentes de 
Mata Atlântica em estágio médio de 
regeneração que abriga o sagüi 
comum (Callithrix jacchus), que é um 
primata neotropical, da familia 
Callitrichdae. Este apresenta tufos 
circum-auriculars brancos, mancha 
branca mediano presente na testa. A 
diferença no tamanho da área de 
vida e no padrão do uso do espaço 
em primatas parece ser uma 
resposta a variáveis ambientais e 
sociais como abundancia de fontes 
de alimentos. O C. jacchus apesar de 
ser um animal comum no PMP não 
se sabe sobre o tamanho da área de 
vida e a alimentação deste animal, 
sobretudo, em um ambiente que 
sofre uma forte ação antrópica. Este 
trabalho objetiva verificar como as 
fontes alimentares exsudato e fruto 
influenciam o tamanho  da área de 
vida. 
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QUEIROZ ,Cléa Teresa. Poluição 
Atmosférica Veicular-Panorama dos 
Dados da Cidade do 
Salvador.Salvador,2002. 1v. 3409p. 
Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA BAHIA - ENGENHARIA 
AMBIENTAL URBANA 

Neste trabalho é apresentado o 
panorama geral das pesquisas 
realizadas acerca da poluição 
atmosférica veicular na Cidade do 
Salvador, bem como, os mapas 
representando os dados existentes 
das concentrações dos compostos 
no ar soteropolitano. No inventário 
das pesquisas foram encontrados 
dez estudos que resultaram em 
muitas publicações, ou seja, em 
teses, dissertações e trabalhos 
publicados, todos eles realizados por 
pesquisadores do Instituto de 
Química da UFBa, focalizando os 
parâmetros característicos do 
ombustível utilizado no Brasil e da 
composição natural característica de 
ambiente costeiro. Assim, os dados 
existentes referem-se às seguintes 
espécies: formaldeído, acetaldeído, 
etanol, metanol, SO2, 3, HPA, n-
alcanos, (C11 - C32), íons no 
material particulado em suspensão 
(NO3- , Na+, Cl- , SO4= e XSO4=) e 
íons (H+, NO3- , K+, Ca2+, Mg2+, 
NH4+, HCO3- , CO3=, Na+, Cl- , 
SO4= e XSO4=) nas deposições 
úmida e total. De posse dos 
trabalhos, foi feito um resumo de 
cada um, apresentada uma síntese 
dos dados para Salvador e para as 
estações background - Arembepe, 
Itacimirim e Praia do Forte -, e 
confeccionados três mapas 
representando os dados coletados: 1. 
Alguns parâmetros de poluição 
atmosférica veicular em Salvador; 2. 

MEAU  



Potencial corrosivo da "maresia" de 
Salvador; 3. composição iônica 
predominante da chuva e do material 
particulado atmosférico de Salvador. 
Não foi possível avaliar integralmente 
a qualidade do ar da Cidade do 
Salvador por falta de dados para 
cinco dos parâmetros legislados 
nacionalmente. Por outro lado, os 
critérios nacionais estabelecidos são 
insuficientes frente aos estabelecidos 
em outros países. Então, as 
avaliações foram realizadas 
comparando-se à concentração dos 
compostos estudados com: a) os 
padrões nacionais de qualidade do 
ar, para o SO2 e O3; b) as 
concentrações de referência 
estabelecidas pela EPA, para o 
acetaldeído e formaldeído; c) o valor 
diretriz de qualidade do ar 
recomendado pela WHO, para o 
formaldeído; d) as concentrações nas 
estações background para os 
demais. A partir da análise dos dados 
dos ompostos, pH da chuva e das 
características de Salvador (físico-
espacial, sócio-econômicas, uso e 
ocupação do solo, clima, frota de 
veículos, sistema viário e tráfego) 
concluiu-se que, apesar da cidade, 
de um modo geral, não apresentar 
grandes problemas de poluição do ar 
e acidez da chuva, é necessária a 
implantação de uma rede de 
monitoramento em locais 
estrategicamente posicionados para 
avaliação de poluentes específicos, 
não necessariamente convencionais; 
e a realização de pesquisas 
sistemáticas da poluição do ar com 
enfoque no sistema de transporte e 
tráfego urbano 

RAMOS, Jacema; COSTA, Robson 
Luiz Calmon. Educação Ambiental: 
Trilhando novos caminhos na 
educação de jovens e adultos no 
Colégio Estadual Hamilton de Jesus 
Lopes. Monografia apresentada como 
pré-requisito para obtenção de crédito 
parcial à disciplina Ciências 
Ambientais. Salvador, BA, 2003, 60 p. 

A grande crise ecológica que se vive 
nos dias atuais tem sido identificada 
como uma das evidências da 
decadência social, haja vista a 
estruturação do sistema capitalista 
que vem continuamente promovendo 
ações dos indivíduos em relação a 
natureza que, ao modificar o 
ambiente físico onde vivem, realizam 
interferências a médio e a longo 
prazo. Neste contexto surge a 
Educação Ambiental com o intuito de 
garantir a execução de programas 
educativos que venham abordar e 
promover a melhoria do ambiente e 
da qualidade de vida dos sujeitos. 
Este é um trabalho monográfico que 
tem como objetivo observar a 
aplicabilidade de projetos sobre 
Educação Ambiental numa escola 
pública a fim de minimizar as 
agressões que a ação antrópica vem 
trazendo a natureza uma vez que 
esta tem explorado o meio ambiente 
natural sem a preocupação em 
utilizar racionalmente os recursos, 
visando assim o desenvolvimento 
sustentável. Tais indivíduos quando 
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sensibilizados pelas questões 
ambientais  tornar-se-ão capazes de 
identificar problemas referentes a 
esta questão, propondo soluções 
para minimização dos mesmos. 
Assim, a Educação Ambiental é um 
instrumento que procura trabalhar os 
aspectos ligados à inter-relação da 
espécie humana com o seu ambiente 
natural e com os demais seres vivos 
a fim de conservar os recursos 
biológicos para as gerações futuras. 
 
Assim, este trabalho tem como 
objetivo rever algumas questões 
locais referentes à temática social, 
cultural e ambiental, onde os dados 
observados e analisados serviram de 
subsídio norteador para a elaboração 
desta pesquisa monográfica. 

ROCHA, Edílson Lopes; 
MACEDO,José Alberto Castro; 
CAJADO, Maria Augusta Velloso. 
Comprometimento ambiental do sítio 
histórico de Pirajá/ Parque de São 
Bartolomeu, Salvador-Bahia. 
1992.110p. Monografia apresentada 
como requisito parcial para conclusão 
do curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Planejamento e 
Administração de Recursos 
Ambientais - VII CURPLAN. 
Universidade Católica do Salvador, 
Salvador,1992. 

Objetiva-se com este trabalho 
analisar a problemática do sítio 
histórico de Pirajá/Parque de São 
Bartolomeu, com a finalidade de 
levantar alguns pontos críticos que 
constituem o problema da 
conservação daquela área quanto a: 
condições naturais mantidas pelo seu 
uso legal e o nível de degradação 
ambiental da área por força da 
interferência nociva da ação do 
homem. Optou-se por uma pesquisa 
descritiva-analítica, com abordagens 
metodológicas que incluíssem o 
elemento humano com informante 
natural. A inadequada utilização do 
sítio, o não cumprimento da 
legislação vigente e a falta de política 
ambiental para área, levou o sítio a 
situação atual de degradação, cujas 
atividades predatórias vão desde o 
desmatamento até o despejo de 
resíduos industriais nos corpos 
d´água locais, contribuindo para o 
comprometimento ambiental. 
Recomenda-se para área medidas 
que contemplem saneamento 
ambiental; infra-estrutura básica; 
fiscalização; remanejamento de 
invasões e atividades comerciais; 
preservação da flora local, 
mananciais de encostas acima de 
30% e principalmente um programa 
de educação ambiental. Reconhece-
se que o poder de decisão para 
solução dos problemas do sítio está 
nas mãos dos governantes, porém 
cabe a sociedade civil organizada 
pressionar esses dirigentes para que 
medidas eficazes sejam tomadas, 
assumindo a própria sociedade a sua 
parcela de responsabilidade. 
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ROCHA, S. A. N. 2003. 
Biogesdisponibilização de nutrientes 
em manguezais da Baía de Todos os 
Santos - Nahia/Brasil. Dissertação de 
mestrado em Biologia vegetal, 
Universidade Federal da Bahia. 
Salvador, 99p.                                                                                                                                            

Verifica-se a necessidade de serem 
geradas informações cientificas 
relacionadas à interação do 
ecossistema manguezal da Baía de 
aratu, no que concerne a relação dos 
microorganismos do sedimento e 
metais pesados, com os impactos 
oriundos da consolidação de um 
complexo insdustrial em suas 
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cercanias ou de outros, que por 
ventura venham a ser detectados.  
 
Partindo desse pressuposto, 
objetivou-se neste trabalho, avalair o 
potencial poluidor dos metais 
pesados, por meio de indicadores 
microbiológicos e da distribuição 
química de metais pesados, 
identificar a provável fonte de 
poluição do ambiente estudado e o 
nível de perturbação, permitindo 
fornecer subsídios a estudos de 
recuperação da área. 

RODRIGUES, Igor Leonardo Pereira; 
SOUZA, Leila Cristiane S. V. 
Avaliação Microbiológica e física-
quimica da água utilizada nas culturas 
de hortaliças em uma comunidade 
produtora de hortifrutis na avenida São 
Rafael - Salvador/Bahia, Monografia 
apresentada como pré-requisito para 
obtenção de crédito parcial à disciplina 
BIO 375 Ciências Ambientais. 
Salvador, Bahia 2002, 50p. 

O presente ensaio monográfico 
fundamenta-se na avaliação 
microbiológica e físico-químico da 
água utilizada no cultivo de hortaliças 
numa comunidade produtora de 
hortifrutis situada na avenida São 
Rafael, com a finalidade de avaliar a 
qualidade da água utilizada nas 
principais etapas da produção. 
Foram analisadas 25 amostras de 
água tratada provenientes dos 
tanques de lavagem das hortaliças, 5 
amostras do ponto de entrada da 
rede de abastecimento e 4 amostras 
de hortaliças produzidas no local. 
Realizou-se a contagem de 
Coliformes Totais e Termotolerantes 
(fecais), e as determinações físicas 
químicas cloro residual, ph, aspecto, 
odor, turbidez e cor aparente 
preconizados pelo Standart Methods 
foi Water and Wastewater 20 edition, 
durante os meses de outubro e 
novembro 2002. As amostras de 
hortaliças apresentaram contagens 
de Coliformes Termotolerantes 
(fecais) dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação em 
vigor, com a identificação de 
Escherichia coli e ausência de 
Salmonella sp. Concluímos que a 
água oferecida pela empresa de 
abastecimento local apresenta 
qualidade para produção de 
hortaliças, porem o procedimento de 
lavagem em tanques leva à 
contaminação das mesmas, 
aumentando o risco de proliferação 
de microorganismos como a 
Escherichia coli nas hortaliças. 
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SACRAMENTO, Daniel Tadeu 
Alves.Gestão ambiental em área de 
entorno: o caso da universidade do 
estado da 
Bahia.2003.198p.Dissertação de 
mestrado. Universidade de Brasília, 
Centro de Desenvolvimento 
Sustentável, Brasília,2003. 

Este trabalho apresenta uma reflexão 
sobre a gestão ambiental na área de 
entorno da Universidade do Estado 
da Bahia - UNEB, a partir de uma 
máxima do movimento ambientalista 
que é -pensar globalmente e agir 
localmente-. Ao adentrar do terceiro 
milênio, já se percebe uma verdade 
inconteste na realidade urbana 
mundial, mais da metade da 
população já é urbana; logo, os 
problemas ambientais afetam mais 
diretamente as pessoas que se 
encontram no entorno dos grandes 
centros urbanos. Por outro lado, a 
capacidade do estado brasileiro para 
reduzir as desigualdades sociais tem 
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ampliado, dia-a-dia, a faixa de 
exclusão e, em conseqüência, o 
aumento da degradação ambiental 
urbana pela falta de planejamento e 
gestão eficaz. Assim, neste trabalho 
procura-se analisar questões da área 
de entorno da UNEB, sob o prisma 
da gestão ambiental urbana, 
envolvendo aspectos da 
Urbanização, planejamento e normas 
legais, não apenas através de uma 
abordagem analítica, mas adotando 
uma proposta metodológica de 
aplicação local de gestão ambiental 
urbana, inspirada nos roteiros da 
Agenda 21 local / Cidades 
sustentáveis, do DAUP - Diagnóstico 
Ambiental Urbano Participativo / 
PNUD, Guia PNUD/AL de 
capacitação em gestão ambiental e 
na metodologia do sistemas de 
gestão ambiental. Para tanto, foram 
aplicados 123 questionários, 
efetivando trabalho de campo 
exploratório e estudos bibliográficos 
extremamente necessários para 
fundamentação teórica voltada para 
execução de uma adequada gestão 
urbana ambiental sustentável. 
Apesar de não se pretender criar um 
modelo, o ultimo capitulo deste 
estudo dedica-se a uma proposta de 
intervenção em parceria com a 
própria comunidade com o objetivo 
de torná-la sustentável, pois acredita-
se que a cidadania sedimenta-se e 
produz transformações eficazes, a 
partir de experiências bem sucedidas 
que, envolvendo acordos entre 
atores e gestores, servem de base 
no ordenamento urbano e na 
preservação do meio ambiente. 

SALES, Liliam Souza Sales; 
CAMPELO, Ana Paula Barros. 
Estudos Etnobotânicos da APA 
Lagoas e Dunas do Abaeté, Salvador - 
BA. Monografia apresentada como 
pré-requisito para obtenção de crédito 
parcial à disciplina Ciências 
Ambientais. Salvador, BA, 2003, 69 p. 

Atualmente os recursos naturais têm 
sido estudados para se conhecer 
formas de usufruir os benefícios para 
o bem estar e a qualidade de vida 
das comunidades humanas, mas 
também não esquecendo a influência 
de se obter informações científicas 
suficientes para o manejo sustentável 
e a conservação da biodiversidade. 
Reconhecida a grande necessidade 
de estudos no âmbito da 
etnobotânica, este trabalho tem por 
finalidade realizar um levantamento 
das plantas utilizadas pela 
comunidade do Abaeté, seja na 
medicina popular, rituais religiosos ou 
na alimentação. Esta pesquisa foi 
realizada em uma Área de Proteção 
Ambiental - APA Lagoas e Dunas do 
Abaeté - criada pelo Decreto n 352, 
de 22/09/1987, localizada em 
Salvador - BA, com uma área total de 
1.800 ha. Inicialmente, foram feitas 
consultas a bibliografias específicas, 
depois entrevistas informais foram 
realizadas a um grupo ecológico - 
Nativos de Itapuã - que desenvolve 
trabalhos de Educação Ambiental 
com meninos da própria comunidade. 
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Os resultados desta investigação 
serão divulgados na comunidade 
local, como uma atividade de 
Educação Ambiental que venha 
melhorar as relações dessa 
comunidade com a APA, bem como 
uma contribuição ao conhecimento 
científico da Etnobotânica e 
Taxonomia Vegetal. 

SALVADOR, SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE, 1995. Planejamento 
ambiental para Salvador: documentos 
preliminares, Salvador. 

O objeto principal do Programa de 
Diagnóstico e Gestão Ambiental para 
Salvador é dar início a uma nova 
concepção de planejamento urbano, 
em que os condicionantes ambientais 
são norteadores. 
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SANCHES, Maria Cristina Gomes. 
Valoração do serviço de destinação 
final dos resíduos gerados pela 
indústria da construção civil no 
município do Salvador-Ba. 2004. 221p. 
Dissertação de Mestrado -
Universidade de Brasília, Centro de 
Desenvolvimento 
Sustentável,Brasilia,2004 

A proposta desta dissertação foi 
estudar o setor da construção civil no 
município do Salvador - BA e os 
determinantes da disponibilidade a 
pagar pelo serviço público de 
disposição final dos resíduos da 
construção civil (RCCs) no município, 
estimando a sua demanda por meio 
da aplicação do método de valoração 
contingente. Adicionalmente, foi 
descrito o processo de gestão 
diferenciada desses resíduos em 
Salvador, caracterizadas as 
percepções socioeconômicas e 
ambientais do setor, analisados os 
aspectos da sustentabilidade 
decorrentes daquela gestão e 
sugeridos valores de cobrança pelo 
serviço público de disposição final 
dos RCCs no município. O trabalho 
apresenta o panorama atual da 
gestão dos resíduos da construção 
civil em alguns países e no Brasil, 
demonstrando a evolução da 
importância dada à criação de novas 
tecnologias e procedimentos que 
minimizem a geração dos resíduos 
da construção civil. O diagnóstico do 
setor da construção civil no Estado 
da Bahia e a caracterização dos 
resíduos gerados pela atividade no 
município do Salvador são 
apresentados. O histórico da gestão 
desses resíduos no município é 
descrito, nos últimos vinte e quatro 
anos. A metodologia utilizada 
consistiu na coleta de dados 
secundários por meio de pesquisa 
bibliográfica, documental e 
observação direta. Os dados 
primários foram obtidos de coleta de 
informações por meio de entrevistas 
estruturadas, com a aplicação de 
questionário de pesquisa, dirigidas 
aos agentes das construtoras que 
atuam no município do Salvador. Os 
dados obtidos foram cadastrados, 
sistematizados e analisados 
quantitativa e qualitativamente. Duas 
hipóteses foram estabelecidas no 
trabalho: I) em que medida a 
determinação de um valor pelo uso 
do serviço de disposição final dos 
resíduos da construção civil, em 
Salvador, implicará na diminuição 
dos impactos socioeconômicos e 
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ambientais? ; II) a gestão 
diferenciada desses resíduos, 
atualmente implantada no município, 
tem contribuição efetiva na busca de 
uma gestão sustentável? A partir 
destas hipóteses, foi possível 
caracterizar atitudes capazes de 
influenciar a estimativa da disposição 
a pagar de uma amostra de 
construtores do setor de edificações 
em geral e captar as percepções 
socioeconômicas e ambientais 
desses construtores. Como 
resultado, foi estimado um valor de 
uso pelo serviço de destinação final 
dos resíduos da construção civil e 
constatado que a gestão desses 
resíduos no município do Salvador 
não atende, na prática, a princípios 
do desenvolvimento sustentável, 
devendo ser reformulado conforme 
constatado nas análises sobre as 
dimensões da sustentabilidade do 
modelo de gestão. 

SANTANA, Lidia Maria Leal; 
PEDRÃO, Fernando; Universidade 
Salvador - UNIFACS. Lazer náutico na 
Baía de Todos os Santos: uma 
perspectiva de valorização sócio-
ambiental e de promoção regional . 
2001. 210 f. Dissertação apresentada 
ao Colegiado do Mestrado em Análise 
Regional da Universidade Salvador 
como parte dos requisitos para 
obtenção do título de mestre em 
Análise Regional 

O trabalho analisa as condições em 
que operam os segmentos do lazer 
náutico na Baía de Todos os Santos 
identificando condicionantes e 
potencialidades para o 
desenvolvimento sustentável do 
setor, mostrando que o ambiente é 
favorável à expansão de um pólo 
náutico internacional da região. 
Debate, também, os principais 
requisitos para a valorização e 
promoção regional a partir dos 
efeitos sociais, econômicos e 
ambientais advindos da 
intensificação de um complexo de 
atividades modernas introduzindo em 
uma região subordinada a longo 
processo de exclusão. Pretende 
contribuir para o preenchimento de 
uma lacuna em vista da ausência de 
um enquadramento regional para o 
conjunto de ações que se 
desenrolam em torno da náutica de 
lazer apesar do interesse público e 
privado na exploração do potencial 
náutico-turístico da baía. A análise 
baseia-se em observações de 
campo, dados indiretos e entrevistas 
com segmentos e praticantes da 
navegação de recreio. A revisão 
bibliográfica recupera o debate 
teórico acerca do fenômeno de lazer 
náutico e do desenvolvimento 
sustentável do ambiente costeiro. A 
partir da análise teórico-conceitual da 
contextualização dos processos em 
curso, concluiu-se que a 
sustentabilidade do lazer náutico 
depende, fundamentalmente, de uma 
estratégia para a Zona Costeira que 
tem como pré-requisito um 
reposicionamento institucional e 
empresarial, e que a introdução de 
um processo de planejamento e 
gerenciamento costeiro integrado 
poderia responder aos desafios da 
modernização da economia regional. 
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SANTANA, Vanessa Andrade, Análise 
Preliminar de Protozoários Ciliados 
Sedentários ocorrentes na Lagoa do 
Parque Metropolitano de Pituaçu - 
Salvador - BA. Monografia 
apresentada como pré-requisito para 
obtenção de crédito parcial à disciplina 
BIO 375 Ciências Ambientais. 
Salvadora, Bahia, 2004, 42p. 

O presente trabalho visa determinar 
a ocorrência e a importância dos 
protozoários ciliados sedentários 
(sésseis), na lagoa do parque 
metropolitano de pituaçu, Sabe-se 
que os protistas são 
importantíssimos pois, fazem parte 
da cadeia trófica de ecossistema 
aquático, estando portanto, incluídos 
na massa zooplanctônica. 
 
Ao longo de muitos anos a lagoa de 
pituaçu recebeu e recebe efluentes 
domésticos e pluviais sofrendo um 
grande processo de degradação 
ambiental, o que serviu para acelerar 
o seu processo de eutrofização. 
Hoje, ações de educação ambiental e 
de recuperação da lagoa através de 
análise da água visam reconstituir 
esta área. 
 
Portanto a presença destes protistas 
neste ecossistema é de suma 
importância pois eles agem como 
remineralizadores e recicladores de 
substâncias, atuando na 
desintoxicação do meio ambiente. 
 
A análise preliminar ocorreu através 
da realização de coletas em três 
estações A, B, C, e registro de ph e 
temperatura em cada estação. O 
resultado foi satisfatório com a 
presença de um gênero da ordem 
Heterotrichida e seis gêneros da 
ordem Peritrichida, são eles 
respectivamente: Stentor, Vorticella, 
Carchesium, Zoothamnium, 
Opercularia, Epistylis e Vaginicola. 
Em destaque os gêneros Vorticella e 
Stentor. 
 
Portanto, apesar das ações de 
recuperação do parque e da lagoa de 
pituaçu. Esta ainda apresenta-se 
degradada, e isto reflete-se no 
resultado da pesquisa, que 
determinou a presença marcante 
destes protistas. É necessário então 
que muitas pesquisas sejam 
realizadas para que se possa ter 
mais informações sobre a 
importância destes como 
bioindicadores e para a recuperação 
dos ecossistemas lacustres e 
aquáticos em geral. 
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SANTOS, Antônio Carlos Marques; 
FONSECA,Joselice Leoni Lima. Poda 
de árvore em conflito com a rede 
elétrica - como administrar sem 
prejudicar. Salvador, 2005.42f. 
Faculdade de Tecnologia e Ciências, 
Núcleo de Praticas Ambientais, 
Programa de Pós-Graduação lato 
SENSU, II Curso em Planejamento e 
Gestão do Meio Ambiente de Pós-
Graduação. 

A poda de árvores, em conflito com a 
rede elétrica, efetuada pela 
concessionária de energia elétrica, 
Coelba, é uma atividade que 
preocupa bastante os órgãos 
envolvidos, comunidades e 
trabalhadorese, por isso é necessário 
desenvolver metodologias de 
trabalho eficaze capazes de 
minimizar os conflitos gerados com a 
arborização, além de monitora-los 
com o intuito de reduzir os impactos 
ambientais. 
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O presente estudo foi concebido no 
âmbito do processo de 
desenvolvimento do sistema de 
gestão ambiental da Coelba, com o 
objetivo de contribuir para a 
redefinição de conceitos e padrões 
de arborização, que viabilizasse uma 
redução de conflitos com as redes de 
distribuição de energia elétrica. O 
elemento balizador na elaboração 
desta pesquisa foi a visão de que 
uma arborização planejada e com 
espécies adequadas poderia 
contribuir para a redução dos 
conflitos decorrentes das podas que 
são efetivadas para garantir 
distancias de segurança em relação 
as redes de distribuição. 

SANTOS, Elísio Souza, Levantamento 
de Plantas invasoras existentes nos 
jardins do Campus de Pituaçu, 
Monografia apresentada como pré 
requisito para obtenção de crédito 
parcial à discplina BIO 375 Ciências 
Ambientais, Salvador-BA 2002 48p. 

Planta invasora é qualquer vegetal 
que cresce onde não é desejado, e 
que espontaneamente, desenvolvem-
se em locais onde sua presença não 
se deu por vontade do homem sejam 
cultivadas ou silvestres. O trabalho 
objetiva identificar as espécies 
vegetais existentes nos jardins do 
Campus de Pituaçu, apresentar 
orientação e manejo de plantas no 
intuito de ressaltar o trabalho 
paisagístico realizado, pois as 
plantas invasoras quando crescem 
juntamente com outros vegetais 
interferem no seu desenvolvimento. 
 
É de grande interesse reduzir 
infestações de plantas invasoras, 
pois elas representam um dos 
principais problemas das plantas de 
jardins. É certo de que o efeito 
alelopático provocado, em alguns 
casos, do desenvolvimento de 
plantas cultivadas e de importância 
econômica não é desejável. A 
determinação da atividade biológica 
dos compostos contribuirão de forma 
significativa para a aquisição de 
conhecimentos que conduzirão à 
manutenção do equilíbrio ambiental. 
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SANTOS, J.S. As espécies da família 
Anacardiaceae da região 
metropolitana de Salvador e Litoral 
Norte, encontradas no acervo do 
herbário Alexandre Leal Costa e 
herbário da EBDA. 2002. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 32 p. 

O presente trabalho teve como 
objetivo levantar e caracterizar as 
espécies da família Anacardiaceae 
da Região Metropolitana de Salvador 
e Litoral Norte, Bahia, incorporadas 
no Herbário Alexandre Leal Costa 
(ALCB) - Instituto de Biologia da 
Universidade Federal da Bahia e no 
herbário da EBDA (Empresa Baiana 
de Desenvolvimento Agrícola) 
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SANTOS, Luciana hamburgo dos; 
OLIVEIRA, Lourenço Ricardo. 
Controle das populações de 
Cathartideos (urubus) em áreas de 
risco Aeronáutico. Panorama atual. 
Estudo de caso Aterro de Canabrava. 
Monografia apresentada como pré-
requisito para obtenção de crédito 
parcial à disciplina BIO 375 Ciências 
Ambientais. Salvadora, Bahia 2002. 30 
p. 

A área metropolitana de Salvador 
apresentou um crescimento 
urbanístico desordenado sem um 
planejamento urbanístico, 
principalmente no tocante a 
destinação dos resíduos no entorno 
da área urbana da cidade com um 
aumento da concentração de aves, 
aumentando o risco de acidentes 
aéreos, consequentemente trazendo 
uma séria ameaça ao tráfego de 
aeronaves, principalmente pela 
proximidade de lixões, aterros 
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sanitários e pontos de lixo do 
Aeroporto Internacional Luis Eduardo 
Magalhães, que recentemente 
passou por uma avaliação e controle 
das populações de Urubu- cabeça-
preta Coragyps atratus (Bechstein, 
1783), em Salvador e região 
metropolitana, as rotas de 
aproximação das aeronaves civis e 
militares. Tem como objetivo 
apresentar um panorama atual da 
situação de risco aeronáutico na 
cidade do Salvador e região 
metropolitana, nas rotas de 
aproximação das aeronaves civis e 
militares, descrevendo os programas 
e estratégias de controle, no tocante 
ao risco de colisões e aeronaves. 

SANTOS, M. S. S., 2003 - Relação 
abelha-flor em comunidade de restinga 
tropical: Sistemas polinizadores de 
flores melitófilas especializadas. 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador 147 p.  

Os estudos da fauna de Apoidea e 
sua associação coma  flora têm 
contribuído para o conhecimento da 
estrutura das comunidades em 
diversos ecosistemas da Faixa 
Tropical Atlântica. A caracterização 
dos sistemas polinizadores e das 
síndromes florais ajudam a identificar 
as principais categorias funcionais, 
níveis de interdependência e 
possíveis relações chaves para a 
estrutura da comunidade. Tais 
informações, fornecem subsidios 
para preservação dos processos 
reprodutivos da flora nos diversos 
ecossistemas e, indiretamente, para 
o manejo das áreas de proteção 
ambiental. Este estudo tem como 
objetivos: 1- estudar a estrutura da 
comunidade de abelhas da restinga 
do Parque Metropolitano em Pituaçu 
(Salvador - Bahia), comparando-a 
com outras comunidades na faixa 
Tropical Atlântica; 2- avaliar a 
ocorrência de relações preferenciais 
entre abelhas e flores, detectando 
síndromes de melitofilia, discutindo 
como relação abelha-flor influencia, 
na organização estrutural da 
comunidade; 3- avaliar as 
consequências dos tipos de interação 
(difusas-generalizadas ou estreita-
especializada) sobre a biologia 
reprodutiva de elementos 
selecionados da flora do Parque 
Metropolitano de Pituaçu. 
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SANTOS, T.F.S.S.A. Variação 
morfométrica em Hyla albomarginata 
(Spix, 1824) (Amphibia, Anura, 
Hylidae) ao longo da costa atlântica 
brasileira. 2005. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 33 p. 

O presente trabalho buscou 
identificar, caracterizar e determinar 
diferenças morfométricas entre 
diversas amostras populacionais de 
Hyla albomarginata (Amphibia, 
Anura, Hylidae). 
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SANTOS, Verena Paes Cardoso, 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
no Campus de Pituaçu da 
Universidade Católica do Salvador. 
Monografia apresentada como pré-
requisito para obtenção de crédito 
parcial à disciplina BIO 375 Ciências 
Ambientais. Salvadora, Bahia, 2000, 

Apesar da CONDER não considerar 
mais o Campus como parte 
integrante do Parque Metropolitano 
de Pituaçu, a UCSal o julga inserido 
e integrado a esse espaço, área de 
utilidade pública determinada pelo 
Decreto 23 666 de 1973 (Ucsal - 
1993). Além disso o campus 
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28 p. apresenta em seus espaços um 
quadro de exuberante beleza natural, 
onde, apesar dos desmatamentos e 
queimadas, ainda encontram-se 
espécies vegetais e animais nativas 
e formações secundárias de 
espécies frutíferas introduzidas por 
sitiantes. Desta forma é importante 
que a Ucsal busque uma gestão 
integrada dos resíduos por ela 
gerada, visando organizar a coleta, o 
tratamento e a disposição final deste 
resíduo para que no futuro com o 
aumento de quantidade de usuários, 
o lixo gerado não venha a 
desencadear em conseqüências 
danosas para o meio ambiente 
universitário e para o Parque 
Metropolitano de Pituaçu. 
 
Diante destes fatos, e pelo fato da 
UCSal ser um centro de ensino 
superior comprometida com a ética 
educacional, que pode fomentar 
pesquisas na área ambiental, cabe 
ela incentivar a conscientização com 
relação aos problemas causados 
pela geração do lixo e do 
desenvolvimento de tecnologias 
voltadas para as questões de 
tratamento do lixo 

SANTOS, W.V.B. O polimorfismo 
c677t no gene da enzima 
metilenotetrahidrofolato redutase 
(MTHFR) e a mutação G20210A no 
gene da protrombina em pacientes 
com anemia falciforme da cidade de 
Salvador-BA.2005. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais). 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 40 p. 

O presente estudo investigou um 
grupo de pacientes portadores de 
anemia falciforme (SS) de Salvador-
BA, com o objetivo de determinar a 
prevalência destes polimorfismos 
através das técnicas PCR e RFLP. 
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SEPLAM/FMLF, 1998. Projeto de 
recuperação ambiental e urbanização 
do vale da Mata Escura, Salvador. 

O trabalho constitui uma análise 
preliminar dos aspectos gerais da 
sub-bacia hidrografica da Mata 
Escura, numa análise da vegetação 
predominante, das formas de 
ocupação, do perfil da população no 
entorno, do sistema viário, da 
legislação incidente, da propriedade 
da terra, das recentes intervenções 
na área e demais elementos 
referenciais. 

Acervo biblioteca 
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SILVA, B.A.W. Dinâmica da população 
de Eichornia crassipes Solmis da 
Lagoa dos Frades e sua relação com o 
fósforo e o nitrogênio presentes na 
água. Perspectivas de uma 
abordagem caótica. 1995. 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 41 p. 

O trabalho teve como objetivo 
estabelecer o padrão de crescimento 
da população de Eichornia crassipes 
da Lagoa dos Frades e a relação 
desta população com as mudanças 
de concentração de alguns nutrientes 
como o fósforo e o nitrogênio. 
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SILVA, Dália Márcia da. Degradação 
Ambiental Generalizada na Península 
de Itapagipe na Cidade de Salvador. 
Uma realidade cruel. Monografia 
apresentada para obtenção de credito 
parcial na disciplina Ciências do 
Ambiente, Salvador-BA, 2002. 60 p. 

Este trabalho apresenta  inicialmente 
, o conhecimento de generalidades 
da área em estudo, tanto nos seus 
aspectos geográfico-topográfico, 
histórico-espacial, sócio-cultural e 
ambiental. Em seguida 
desenvolveram-se coleta de dados 
especificamente  pertinentes ao meio 
ambiente, momento em que se 
procurou um maior entendimento ao 
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meio ambiente,  acerca dos 
posicionamentos e expectativas da 
comunidade da Península de 
Itapagipe , diante da devastação 
ambiental que campeia nos seus 
bairros, tais como a inominável 
agressão ecológica à Enseada dos 
Tainheiros, a dragagem de areia do 
mar nas praias da Ribeira, o depósito 
irregular de contêineres contendo 
materiais químicos de alta 
periculosidade, reciclagem química 
de resíduos industriais tóxicos 
diretamente na maré, além do 
gravíssimo despejo de lixo, 
residencial e industrial nas águas da 
península , contribuindo para a 
inaceitável poluição de toda a baía 
de Todos os Santos. 
 
Foram apresentados 
detalhadamente, vários indicativos de 
ações concretas que podem e devem 
ser adotadas pelo Poder Público, 
com o propósito de, senão extinguir, 
pelo menos minimizar 
consideravelmente, a cruel realidade 
da Península de Itapagipe da Cidade 
de Salvador. 

SILVA, Deraldo Antonio Moraes. 
Sistema de signos ambientais para 
unidades de conservação: a 
experiência do parque de pituaçu, 
Salvador/Bahia.2003.265p.Dissertação 
de mestrado. Universidade de Brasília, 
Centro de Desenvolvimento 
Sustentável, Brasília,2003. 

No Brasil, a legislação ambiental é 
muito descumprida, sobretudo nas 
unidades de conservação, o que 
consequentemente, aumenta a 
degradação ambiental. Este fato 
ocorre também por desconhecimento 
da lei, que é pouco socializada, pois 
o modelo de publicidade adotado é 
restritivo, e por falta de acesso do 
povo a educação e informação. 
Neste estudo, foi investigado como a 
socialização da legislação e da 
educação ambiental, através da 
utilização de recursos instrucionais 
simbólicos e lúdicos, poderão 
contribuir para diminuir a 
degradação. Propõe identificar os 
problemas ambientais, correlacioná-
los com os dispositivos previstos na 
legislação ambiental brasileira que 
poderão ser transformados em 
signos, e desenvolvê-los. Para tanto, 
foi construido de forma participativa 
um sistema de signos ambientais 
para unidades de conservação com 
comunidades locais, tomando como 
experiência o parque Metropolitano 
de Pituaçu, em Salvador, Bahia, e 
utilizando-se a metodologia da 
pesquisa - ação (THIOLLENT, 1988; 
BARBIER, 1996). Este sistema foi 
experimentado com as comunidades 
e visitantes do parque, visando aferir 
a sua compreensão, tem o objetivo 
de ampliar o entendimento das 
pessoas, analfabetas e alfabetizadas. 
O estudo permite concluir que a 
utilização do sistema de signos 
ambientais, como estratégia 
participativa de conservação e 
recurso educacional, é uma 
alternativa relevante, pois poderá 
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auxiliar e ampliar as políticas 
públicas ou privadas de conservação 
ambiental e os recursos instrucionais 
de educação ambiental. Contribuindo 
para a socialização das leis de meio 
ambiente - seu objetivo principal - e 
para a sensibilização da sociedade 
ao cumprimento da legislação 
ambiental de forma consciente, e, 
conseqüentemente para mitigar os 
graves problemas ambientais que 
atualmente preocupam a todos. 

SILVA, F.O. Distribuição, densidade e 
biologia de ninhos de abelhas do 
gênero Xylocopa (Latreille) 
(Hymenoptera, Anthophoridae) em um 
fragmento de dunas litorâneas do 
Abaeté, Salvador, Bahia. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais) 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 47 p. 

O padrão de distribuição espacial, a 
densidade e a biologia de ninhos de 
abelhas do gênero Xylocopa 
(Latreille) foram estudadas em uma 
área de dunas litorâneas com 
vegetação de  restinga, na Área de 
Proteção Ambiental (APA) do 
Abaeté, Salvador, Bahia. 
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SILVA, Maria do Socorro Fialho da; 
Universidade de Barcelona. Itapagipe : 
nicho urbano de valor sócio-cultural e 
ambiental. 2001. 111 f. Tese 
(Doutorado) - Universidade Salvador - 
UNIFACS/ Universidade de Barcelona-
UB, apresentada ao Departamento de 
Geografia Física e Análise Geográfica 
Regional 

Este trabalho tem como objetivo dar 
inicio a um processo de investigação 
sobre o motivo pelos quais o núcleo 
mais antigo da Peninsula de 
Itapagipe vem resistindo, como um 
NICHO URBANO DE VALOR 
SOCIOCULTURAL E AMBIENTAL, à 
destruição e substituição desses 
valores, a despeito de um processo 
de degradação econômica e 
ambiental que se abateu sobre toda 
região desde a década de 1940 com 
a terceirização do seu portal de 
entrada, o bairro da Calçada, e o 
inicio das invasões de Alagados, 
tendo alcançado seu ápice na 
decada de 1970, com a instalação da 
política de modernização de 
Salvador, promovida pelo 
direcionamento para o Vetor Norte 
dos investimentos em infra-estrutura 
urbana. 
 
o estudo, de caráter exploratório, 
utilizou como referência 
metodológica a pesquisa qualitativa. 
Foram levantados e analisados 
documentos que ofereceram dados e 
informaçãoes sobre os aspectos que 
permeiam o cotidiano das cidades: 
as normas urbanísticas, a 
socioeconomia e o meio fisico-
ambiental, além de dois aspectos de 
suma importância em razão das 
características locais: o peso dos 
seus símbolos e a força representada 
pela relação de identidade que 
impulciona a ação coletiva de seus 
moradores. 
 
Não se trata de uma análise 
conclusiva, mas do inicio de um 
trabalho para atender a lógica de um 
processo em que, paradoxalmente, 
uma área pode ter conseguido 
manter os traçõs mais significativos 
de sua cultura ao escapar da ação 
demolidora dos agentes da 
modernização que alcançou outras 

Biblioteca da 
UNIFACS - 
Iguatemi 

 



áreas de igual valor nas cidades 
brasileiras, entre elas Salvador e, 
quem sabe, para suscitar o interesse 
na busca de alternativas de 
desenvolvimento econômico, social e 
ambiental, sem a necessidade de 
descaracterizá-las. 

SILVA, T.R. 2003, Ações antrópicas e 
seus impactos negativos nas lagoas 
do loteamento Praias do Flamengo. 
Monografia apresentada ao curso de 
bacharelado em urbanismo da 
Universidade do Estado da Bahia 
UNEB, Salvador. 

Estudo dos impactos negativos 
sofridas pelas Lagoas do Flamengo 
durante a formação e expansão do 
bairro, tomando conhecimento do 
grande envolvimento e participação 
da comunidade local, bem como a 
postura do Poder Público diante da 
situação de risco pela qual encontra-
se aquele ambiente. 

Acervo biblioteca 
FMLF  

SILVA, V.R.F. Estudo sobre a 
comunidade ictioplanctônica da 
corrente do Brasil entre Salvador-BA e 
Aracaju-SE. 1997. Monografia 
(graduação em Ciências Biológicas, 
modalidade recursos ambientais) 
Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 60 p. 

Nos primeiros dois perfis, da primeira 
campanha do projeto REVIZEE - NE 
I, realizada entre 02 e 11 de agosto 
de 1995, foram coletadas 30 
amostras de ictioplâncton distribuídos 
em 8 estações oceanográficas na 
área oceânica entre Aracaju-SE e 
Salvador-BA. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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SILVA,L. A. C. Morro Acima, Morro 
Abaixo: Antecedentes, Problemas e 
Tendências da Ocupação de Encostas 
em Salvador, o caso da Gaboa de 
Baixo. Salvador,2002. 1v. 151p. 
Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA BAHIA - ENGENHARIA 
AMBIENTAL URBANA 

Este estudo focaliza o processo de 
ocupação de encostas em Salvador 
como alternativa habitacional para as 
populações de baixa renda . 
Primeiramente estuda as encostas 
como habitat. Em seguida procura 
estabelecer as efetivas relações 
entre ocupação de encostas e 
acidentes, principal argumento 
contrário à manutenção destes 
assentamentos. Mostra como a 
estruturação do espaço urbano 
capitalista industrial contribuiu para 
segregar as camadas mais pobres, 
excluindo-as do mercado formal da 
habitação, num primeiro momento as 
empurrando morro acima, morro 
abaixo e depois ainda querendo 
expulsa-las daí. Analisando também 
a importância da participação popular 
para legitimação. Neste sentido, 
procura-se investigar a gênese da 
ocupação dessas áreas, 
aparentemente impróprias para 
habitação, estabelecer um paralelo 
entre os impactos decorrentes destas 
ocupações , as questões de políticas 
urbanas e as intervenções do 
Estado. O referencial geográfico da 
investigação é o sítio urbano da 
cidade do Salvador, a partir do qual 
se busca ilustrar as diversas 
variáveis envolvidas no processo de 
ocupação das encostas salientando, 
sempre que possível, a influência da 
estrutura econômica, da organização 
social, da base físico-territorial, e, 
principalmente da mobilização 
popular para a permanência e 
manutenção dos assentamentos. 

MEAU  

SOARES, I.R.C. A reciclagem de 
resíduos sólidos: a qualidade de vida 
na cidade de Salvador.2004. Trabalho 
de conclusão de curso ( 
especialização) - Universidade do 
Estado da Bahia, Departamento de 
Ciências Humanas, Campus I, 

Este trabalho se propõe a informar à 
sociedade a respeito da problemática 
do destino final do resíduo sólido na 
cidade de salvador, dentro da atual 
política governamental de saúde e 
meio ambiente. 

Biblioteca central - 
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Salvador. 

SOBRINHO, J.L.S. Estudo 
comparativo das estratégias de 
sobrevivência de comunidades 
pesqueiras sob o efeito da 
urbanização no município de Saubara 
e no bairro do Rio vermelho, uma 
abordagem etnoecológica. 1997. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas, modalidade recursos 
ambientais). Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 102 p. 

O presente trabalho visa comparar 
estratégias de sobrevivência em 
comunidades pesqueiras, localizadas 
no município de Saubara (Recôncavo 
Baiano) e no bairro do Rio Vermelho, 
Salvador, diferenciadas em inclusive, 
de impactos muito distintos de 
modernização e da expansão 
urbana. Valendo-se de uma 
abordagem etnocientífica, efetuou-se 
levantamento de dados relativos à 
cultura e ao modo de apropriação 
dos recursos pesqueiros das duas 
comunidades, que se encontram em 
diferentes estágios de urbanização  e 
de fatores decisivos na manutenção 
ou reconfiguração do "corpus" de 
conhecimentos dos grupos. 

Biblioteca Central 
Reitor Macedo 
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SOBRINHO, Lirandina Gomes. Analise 
do processo de degradação sócio-
ambiental da APA lagoas e dunas do 
abaeté.2005. Trabalho de conclusão 
de curso (Especialização) - 
Universidade do Estado da Bahia, 
Salvador,2005. 

Este trabalho trata sobre os fatores 
responsáveis pelo processo de 
degradação, destruição da APA 
lagoas e dunas do abaeté, 
vislumbrando a educação ambiental 
como estratégia de conservação 
capaz de promover mudanças 
significativas no comportamento e 
atitudes dos diferentes atores sociais 
que atuam na área. 

Biblioteca central - 
UNEB  

SOUTO, Carolina Magalhães, Estudo 
da Lagoa Aerada Mocambo 
(Trobogy/Paralela) como processo de 
tratamento eficiente de esgoto 
doméstico. Monografia apresentada 
para obtenção de credito parcial na 
disciplina Ciências do Ambiente. 
Salvador-BA 2003, 25p. 

Este estudo tem como objetivo 
analisar a eficiência do tratamento da 
Lagoa Aerada Mocambo/Trobogy, 
que é operada pela EMBASA 
(Empresa Baiana de Água e 
Saneamento do Estado da Bahia), 
através dos resultados 
bacteriológicos. Esta pesquisa do 
estudo da Lagoa Aerada 
Mocambo/trobogy tem relevância 
social e científica, legitimando o 
referido projeto como trabalho 
científico, visto que, no que tange a 
área social a falta de tratamento dos 
esgotos e condições adequadas de 
saneamento podem contribuir para a 
proliferação de inúmeras doenças 
parasitárias e infecciosas além da 
degradação do corpo da água e da 
necessidade de preservar o meio 
ambiente. 
 
Através de uma retrospectiva 
histórica sobre os tipos de tratamento 
de esgoto detecta-se que surgiram 
processos destes tratamentos 
direcionados à comunidades de 
menor porte, pois a medida que a 
poluição se reduz, procura-se dispor 
os efluentes urbanos em instalações 
mais simples, com menos custos, 
embora ocupando áreas extensas. 

Biblioteca da 
Universidade 
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SOUZA, Geneci Braz .Valoração 
econômica de ativos naturais urbanos: 
o caso do parque metropolitano de 
pituaçu, salvador - 
Bahia.2004.176p.Dissertação de 
mestrado - Universidade de Brasília, 
Centro de desenvolvimento 
Sustentável,Brasília,2004. 

A conexão entre meio ambiente e 
qualidade de vida vem se tornando 
especialmente crítica no meio 
urbano. Nessas áreas, a criação e 
manutenção de espaços públicos 
destinados à preservação ambiental 
e aos usos de recreação e lazer tem 
sido um dos desafios enfrentados 
pelos gestores públicos, tendo em 
vista o surgimento de uma demanda 
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de novos espaços para atender ao 
processo de crescimento das 
cidades, decorrendo, em muitos 
casos, desequilíbrios 
socioeconômicos e ambientais que 
tem repercutido no bem-estar da 
sociedade. Localizado em uma área 
de expansão urbana de Salvador, o 
Parque Metropolitano de Pituaçu, 
contando com uma expressiva área 
verde destinada ao uso público da 
cidade, está sujeito a indicadores de 
risco ambiental, tornando-se um ativo 
natural frágil. O objetivo do presente 
trabalho está em estimar o valor para 
manter as funções do Parque de 
Pituaçu, com uso do Método de 
Avaliação Contingente (MAC), por 
intermédio da aplicação de um 
survey composto de variáveis 
socioeconômicas e atitudinais. Este 
método é bastante utilizado na 
valoração de bens públicos que, por 
não possuírem preços de mercado, 
são estimados com o uso de 
mercados hipotéticos. Neste caso, 
caracteriza-se por estabelecer um 
mercado hipotético, onde os usuários 
do Parque foram questionados sobre 
as suas disposições a pagar (DAP) 
pela manutenção das funções do 
ativo natural em duas situações: a) 
por meio de uma pergunta 
espontânea e b) por meio de uma 
pergunta induzida, para os usuários 
que eliciaram valores nulos para a 
primeira questão, 
independentemente do motivo. Para 
a DAP espontânea 55,2% dos 
usuários estavam dispostos a pagar 
um valor médio de R$ 6,48/mês, 
correspondendo a um montante 
anual de R$ 2.286.144,00. A partir da 
pergunta induzida, onde se construiu 
um cenário hipotético e temporal, 
obteve-se um incremento de 8,2% 
nas respostas de disposição a pagar, 
indicando uma DAP média de R$ 
7,72, resultando em um valor anual 
agregado para os usuários do PMP 
equivalente a R$ 2.723.616,00, o que 
resulta em uma diferença de R$ 
437.472,00 ou 19,1%. A análise 
estatística utilizada permitiu 
identificar que as variáveis atitudinais 
foram determinantes das DAPs dos 
usuários. Considerando os benefícios 
que foram estimados pelo MAC, os 
valores de disposição a pagar 
suportaram os custos de operação 
para manter as funções do Parque. 
Apesar das limitações do método, a 
obtenção de um valor de referência 
para o Parque Metropolitano de 
Pituaçu poderá fornecer subsídios ao 
poder público no sentido de orientar 
o processo de gestão do referido 
ativo, servindo ainda de parâmetro 
para a aplicação de instrumentos 
econômicos, como forma de 
compensar economicamente pelos 



danos socioambientais, caso estes 
venham ocorrer. 

SOUZA, Laumar Neves;MENDONÇA, 
Joseanie; LOURENÇO, Roberta. 
Florecendo solidariedade Bahia 
Analise & Dados. Salvador: SEI, 
v.12,n.1, p.93-101, junho 2002. 

Este artigo tem como objetivo 
apresentar as principais iniciativas 
que estão em fase de implantação no 
âmbito da economia solidária na 
Região Metropolitana de Salvador. 
Privilegiou-se as experiências 
relacionadas à prática da 
preservação ambiental, procurando 
identificar quais os principais 
desafios e problemas a serem 
superados para que essas iniciativas 
alcancem êxito. Como suporte 
teórico buscou-se contextualizar o 
surgimento dessas práticas a partir 
da evolução do conceito de 
desenvolvimento. Além disso, 
procurou-se evidenciar as diferenças 
existentes entre as ações 
desenvolvidas dentro da lógica 
capitalista e as levadas a cabo no 
plano da economia solidária. 

Biblioteca da SEI  

SOUZA, Marcia Moreira de Carvalho; 
Universidade Salvador - UNIFACS. 
Desenvolvimento sustentável nas ilhas 
do frade e de Bom Jesus dos Passos: 
aspectos sócio-econômicos e 
ambientais. 2004. 187 f. Dissertação 
(Mestrado). Curso de Análise 
Regional. Universidade Salvador - 
UNIFACS. 

As ilhas do Frade e de Bom Jesus 
dos Passos situam-se na Baía de 
Todos os Santos e fazem parte do 
município de Salvador. Apesar de 
estarem separadas geograficamente 
(distancia inferior a 2 km), foram um 
objeto de pesquisa único em virtude 
da interação existente quanto aos 
aspectos sócio-econômico, cultural e 
administrativo. A Ilha do Frade é uma 
das ilhas mais preservadas em 
termos ecológicos da baía de Todos 
os Santos, no entanto possui sérios 
problemas de infra-estrutura 
destacando-se o saneamento básico. 
Desenvolver com sustentabilidade as 
Ilhas é um grande desafio, para isto é 
necessário valorizar os aspectos 
sociais, econômicos e ambientais, de 
forma que amplie alternativas que 
serão sugeridas. Social, pois a 
população é o principal agente da 
preservação ou degradação do meio 
ambiente em função da cultura que 
possui, sendo fundamental a 
melhoria do sistema educacional da 
ilha para que os moradores adquiram 
habilidades que permitam a inserção 
em um novo contexto de 
desenvolvimento; econômico, pois é 
preciso ampliar e desenvolver 
opções de atividades econômicas 
para o sustento de sua população; e 
ambiental, já que os dois aspectos 
anteriores não podem degradar o 
meio-ambiente e sim contribuir para 
a sua preservação. Esta pesquisa 
visa elaborar um projeto 
cientificamente embasado de 
desenvolvimento sustentável para as 
Ilhas do Frade e de Bom Jesus antes 
que a pressão populacional e 
econômica decorrente da 
proximidade dos grandes centros 
urbanos venha degradar o delicado e 
preservado ecossistema existente. 

Biblioteca da 
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SOUZA, Niere Fernanda de Almeida. 
Estudo do aporte antrópico de resíduo 

Este trabalho tem como objetivo 
identificar os pontos de entrada dos 
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sólido e líquidos lançados por 
comunidades circunvizinhas à lagoa 
do parque metropolitano de pituaçu. 
Trabalho de conclusão de curso 
(Especialização) - Universidade do 
Estado da Bahia, Salvador, 2004. 

resíduos sólidos e líquidos na lagoa 
do PMP oriundo das comunidades 
circunvizinhas. Para tanto foi feita 
uma pesquisa bibliográfica seguida 
de visitas à localidade para aplicação 
de questionário na comunidade e 
tabulação de dados referentes a 
estes. 

SOUZA, P.M.M. Distribuição e 
abundância das larvas de peixe da 
família scaridae, na zona econômica 
exclusiva, entre Recife-PE e Salvador-
BA, durante o Revizee Nordeste II. 
1999. Monografia (graduação em 
Ciências Biológicas, modalidade 
recursos ambientais). 

A presença de larvas de  Sacaridae 
em muitas amostras  coletadas 
durante a operação REVIZEE - 
Nordeste II induziu a realização do 
presente estudo, cujos objetivos 
foram identificar as larvas de 
Scaridae, realizar estimativas de 
densidade, abundância relativa e 
freqüência de ocorrência  das larvas 
de scarídeos e representar a 
distribuição espacial da família 
Scaridae, entre Recife-PE e 
Salvador-BA (pernada 7), durante o 
REVIZEE - Nordeste II, de 7 a 13 de 
abril de 1997. 

Biblioteca Central 
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SOUZA, Paulo Fernando de Almeida. 
Análise de indicadores de 
sustentabilidade ambiental: o exemplo 
do transporte marítimo de 
hidrocarbonetos na Baía de Todos os 
Santos.2003.153p. Dissertação de 
mestrado - Universidade de Brasília, 
Centro de Desenvolvimento 
Sustentável, Brasília,2003. 

O caminho para o desenvolvimento 
sustentável impõe mudanças-chave 
no entendimento e na capacidade de 
percepção das condições de 
equilíbrio dos ecossistemas. A 
identificação da presença ou 
ausência de sustentabilidade em 
ambientes naturais requer, 
principalmente,a adoção de um 
conjunto de indicadores que 
possibilite o acesso a informações 
sobre seu estado e suas tendências 
sistêmicas. Neste sentido, propõe-se, 
no âmbito desta pesquisa, uma 
análise qualitativa de modelos de 
indicadores de sustentabilidade, 
tomando-se como caso de estudo a 
caracterização do problema de 
poluição por hidrocarbonetos, 
especialmente o decorrente do 
transporte destas substâncias por via 
marítima, elegendo-se como área de 
investigação a região da Baía de 
Todos os Santos, em Salvador. Os 
impactos deste tipo de poluição no 
processo de desenvolvimento das 
populações humanas têm 
prejudicado gravemente sua 
viabilidade sócio-econômica, seus 
costumes e suas práticas culturais e 
religiosas. Ademais o ambiente 
marinho, que abriga espécies 
essenciais para todo planeta, tem 
sido agredido de modo descontrolado 
pela inserção de poluentes, 
ameaçando as cadeias alimentares, 
a interdependência entre as espécies 
e, conseqüentemente, sua 
capacidade evolutiva. 
 
Diante disso, propõe-se um modelo 
especifico de indicadores para 
ecossistemas costeiros e analisam-
se, principalmente, os aspectos de 
sustentabilidade relacionados ao 
ambiente, à sociedade, à economia e 
às instituições ligadas à proteção 
ambiental. Para tanto, alguns 
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parâmetros são adotados na análise 
de viabilidade dos sistemas 
estudados, partindo-se do exemplo 
das condições de sustentabilidade na 
região da Bahia de Todos os Santos. 
Por fim ,apresentam-se, graficamente 
as interpretações dos aspectos 
caracterizadores dos impactos 
ecológicos, bem como as forças e 
ameaças à sustentabilidade do meio 
ambiente, buscando-se, sobretudo, 
estratégias que traduzam com mais 
clareza as relações e os limites entre 
natureza e sociedade. Uma 
importante  conclusão desta 
pesquissa revela que os riscos 
associados ao transporte de 
hidrocarbonetos não representam o 
problema mais relevante a ser 
monitorado na região estudada. 
Especialmente as condições de 
esgotamento sanitário, pesca 
predatória, ocupação desordenada 
de áreas de preservação, alem do 
uso e manejo inadequados dos 
recursos naturais foram identificados 
como graves ameaças à viabilidade 
do ambiente da BTS. 

SOUZA, Sólon Guimarães Xavier (de), 
Ecologia de Nidificação das Abelhas 
sem ferrão (Hymenoptera, Apidae, 
Meliponina) no Campus Universitário 
Federação/Ondina - UFBA, Salvador, 
Bahia. Monografia apresentada para 
obtenção de credito parcial na 
disciplina Ciências do Ambiente. 
Salvador-BA 2003 25p. 

As Meliponina são abelhas 
eussociais que constroem seus 
ninhos nos mais variados substratos, 
mas a maioria geralmente é 
encontrada nidificando em ocos de 
árvores. O crescimento urbano 
desordenado tem provocado a 
redução no numero de áreas verdes 
nas cidades, diminuindo a oferta de 
substrato naturais para a nidificação 
dessas abelhas. Assim, o presente 
estudo pretende responder: Quais as 
espécies (riqueza) de Meliponina que 
mantêm populações residentes no 
Campus da Federação/Ondina - 
UFBA, Salvador Bahia, Brasil? Qual 
a abundância relativa dos ninhos 
dessas espécies? Qual  a densidade 
desses ninhos? Qual a diversidade 
dessas espécies residentes no 
campus? Quais os tipos de 
substratos predominantemente 
ocupados por essas abelhas? Quais 
as características desses substratos? 
Para isso, foir realizado durante três 
meses um levantamento dos ninhos 
das abelhas Meliponina no Campus 
Federação/Ondina da Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, BA (CFO 
- UFBA). Foram encontrados 94 
ninhos. Foi encontrada uma 
densidade de ninhos de 1,6 
ninhos/ha índice de diversidade 
H’=0,83 e J’=0,51. A maioria das 
espécies foi encontrada nidificando 
em muros de pedra no entorno no 
Instituto de Geociências. A existência 
de cavidades pré existentes artificiais 
e de vastas áreas verdes 
heterogêneas no CFO - UFBA, está 
favorecendo a manutenção de 
algumas espécies de abelhas sem 
ferrão, principalmente T. s. 
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angustula. Mas, em contrapartida, 
pode está, também, contribuindo 
para a baixa diversidade na área. 

SOUZA,J.D.A. Campanha de 
educação ambiental: reciclando 
atitudes. 1995. Trabalho de conclusão 
de curso(Bacharelado) - Centro de 
Educação Técnica da Bahia, Campus 
I, Universidade do Estado da 
Bahia,Salvador. 

Este trabalho é um planejamento em 
relações públicas para a LIMPURB - 
empresa de limpeza urbana do 
Salvador, que visa através de uma 
campanha de educação ambiental 
despertar e desenvolver a 
consciência ecológica na população 
da Pituba, Itaigara e Caminho das 
Arvores e subsidiar a coleta seletiva. 
Este projeto optou por uma política 
de relações públicas a ser 
desenvolvida num período de um 
ano. 

Biblioteca Central - 
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SOUZA,L.A. 1999. Caracterização 
ambiental: da calçada a enseada dos 
cabritos. Salvador - Circulação Interna. 

O trabalho elabora a caracterização 
ambiental do trecho que compreende 
a área do Terminal  Marítimo de São 
Joaquim/Calçada a Enseada dos 
Cabritos, subsidiando na elaboração 
do Master Pan da Área do Subúrbio 
de Salvador 

Acervo biblioteca 
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TELES, A. M. Flora do Parque 
Metropolitano de Pituaçu e seus 
arredores, Salvador, Bahia: 
Compositae. (Flora of the Metropolitan 
Park of Pituaçu and their Suroudings, 
Salvador, Bahia: Compositae). 
Salvador, 2001. 54 p. Monografia 
(Licenciatura em Ciências Biológicas) - 
Departamento de Fundamentos e 
Métodos, Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Católica do 
Salvador. 

O Parque Metropolitano de Pituaçu 
conta com uma área de ca. 430 ha 
recoberta por Mata Atlântica 
Secundária em estágio de 
regeneração inicial, médio e 
avançado, com vegetação Ombrófila 
Densa e formações de Restinga, 
formando um Ecotono. Também foi 
considerada para este estudo, o 
campus da Universidade Católica do 
Salvador, que é uma área de 40 há. 
O objetivo do trabalho é o 
levantamento florístico da família 
Compositae, apresentação das 
espécies listadas por tribo, com 
chaves de identificação para tribos e 
espécies, descrição das mesmas 
com fotografias, assim como 
referencia ao material estudado. 
Foram realizadas coletas periódicas 
por toda a área de estudo. O material 
estudado foi herborizado segundo as 
normas usuais e faz parte do acervo 
do Herbário RADAMBRASIL (HRG). 
Os resultados abordam o material 
coletado e o levantamento realizado 
no HRB. O material foi identificado 
e/ou revista identificação com chaves 
de identificação apropriada e com 
bibliografia especifica para grupos. 

Biblioteca da 
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TELES, Luiz Jorge Silva. Águas de 
lastro e sustentabilidade: identificação 
de áreas para deslastre por 
geoprocessamento.2004.73p - estudo 
de caso na baía de todos os santos - 
Ba. Dissertação de mestTrado - 
Universidade de Brasília, Centro de 
Desenvolvimento Sustentável, 
Brasília,2004. 

O estudo trata do problema potencial 
da poluição e contaminação ligada a 
fatores primários de trânsito oceânico 
costeiro por meio da água de lastro e 
sedimentos. A partir de uma revisão 
bibliográfica com experiências de 
gerenciamento da água de lastro em 
vários países  do mundo, toma-se a 
Baía de Todos os Santos, Bahia - 
Brasil como estudo de caso para 
identificar, por geoprocessamento, 
áreas com potencial de risco de 
contaminação ambiental por águas 
de lastro e áreas recomendadas para 
deslastre em situações excepcionais, 
dentro das 200 milhas náuticas da 
costa, na ótica do desenvolvimento 
sustentável. A partir da montagem de 

Biblioteca do 
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um banco de dados 
georreferenciado, com base em 
dados secundário disponíveis, 
procedeu-se à definição de áreas de 
exclusão baseadas na identificação 
de potencial de risco a áreas 
urbanas, áreas de manguezais e 
Unidades de Conservação, tomando-
se como parâmetro a velocidade de 
deslocamento das águas no interior 
da baía. Cruzando-se o mapa de 
potencial de risco á contaminação 
por água de lastro, com os mapas de 
velocidade das águas e a batimetria, 
chegou-se ao mapa final de áreas 
recomendadas para deslastre de 
navios, em situações excepcionais. A 
identificação destas áreas permite 
viabilizar, do ponto de vista técnico, 
os deslastre que estão previstos para 
aquelas situações especiais cujas 
embarcações e/ou viajantes 
encontram-se em situação de risco, 
conforme prevê a Convenção 
Internacional sobre Água de Lastro e 
Sedimentos da IMO, adotada pelo 
Brasil e países afiliados. Desta 
forma, apresenta-se como 
contribuição para buscar conciliar os 
interesses de prevenção de 
ocorrências  de epidemias e da 
preservação da fauna e flora daquele 
ambiente marinho, os interesses de 
salvaguardar a segurança de navios 
e tripulantes e os interesses de 
causar mínimo impacto econômico 
nas operações portuárias de carga 
dos navios, buscando um 
gerenciamento sustentável destas 
atividades portuárias. 

TELES, Patrícia Figueiredo. Seguro 
ambiental: instrumento de prevenção e 
reparação do dano ao meio ambiente. 
Salvador, 2004 112 f. Monografia 
apresentada as Faculdades Jorge 
Amado, como requisito parcial para 
obtenção do grau para Bacharel em 
direito. 

O presente estudo aborda uma 
análise a cerca do seguro ambiental, 
como um instrumento de efetivação 
dos princípios da preservação do 
poluidor pagador. Isso porque, a 
seguradora tem interesse de prevenir 
o dano ao meio ambiente, 
focalizando a atividade da segurada 
e exigindo dela, um rígido controle da 
sua gestão ambiental. Porém, 
ocorrido o sinistro e a imputação da 
responsabilidade civil objetiva sobre 
assegurada, o contrato de seguro 
ambiental, tem como um dos seus 
escopos, reparar o dano segurado. O 
trabalho trata, dessa forma, sobre os 
institutos da responsabilidade civil e 
do contrato de seguro sobre uma 
perspectiva do direito ambiental. 
Adentra ainda nas especificidades do 
seguro ambiental, inclusive como 
instrumento de preservação da 
atividade econômica, a despeito de 
ressaltar a sua função de 
preservação ambiental. 
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VARGENS, M.M.F. Ecologia de 
Tropidurus hygomi (Sauria: 
Tropiduridae) na restinga do Abaeté - 
Salvador - Bahia - Brasil. 2003. 
Monografia (graduação em Ciências 
Biológicas, modalidade recursos 

Neste estudo foram avaliados 
diferentes parâmetros da ecologia 
(dieta, ecologia térmica, atividade e 
uso de micro-habitat) de Tropidurus 
hygomi, lagarto abundante na 
restinga do Abaeté, Salvador, Bahia. 
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ambientais) Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 44 p. 

A espécie se alimentou 
principalmente de artrópodes, além 
de materiais vegetais. 

VICENTE, Fábio Burity. A eficácia da 
educação ambiental para o 
funcionamento da construtora J 
Vicente LTDA: destinação adequada 
dos resíduos sólidos. Salvador, 
2004.48f. Faculdade de Tecnologia e 
Ciências, Núcleo de Práticas 
Ambientais, Programa de Pós-
graduação Latu SENSU, II Curso em 
planejamento e Gestão do Meio 
Ambiente. 

Este trabalho teve como objetivo, 
investigar a importância da educação 
ambiental para os funcionários das 
obras da Construtora J. Vicente, da 
cidade de Salvador, no processo de 
implantação de projetos voltado à 
destinação adequada dos resíduos. 
O método de levantamento 
bibliográfico foi usado para reforçar a 
análise e conclusão dos dados 
obitidos com os questionários 
distribuidos na empresa, para ver o 
grau de conscientização ambiental 
dos trabalhadores da empresa e 
assim, conclui-se que a educação 
ambiental na construtora J Vicente 
LTDA, é importantíssima e poderá 
transformar e conscientizar os 
funcionários desta empresa, pois 
interfere de forma direta com hábitos 
e atividades dos cidadãos. 

Biblioteca da FTC  

VILASBOAS, J. M. L. DURABILIDADE 
DAS EDIFICAÇÕES DECONCRETO 
ARMADO EM SALVADOR: UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA A 
IMPLANTAÇÃO DA 
 
NBR 6118:2003.Salvador,2004. 229p. 
Dissertação (Mestrado em 
Gerenciamento e Tecnologias 
Ambientais no Processo Produtivo) - 
Departamento de Engenharia 
Ambiental, 
 
Universidade Federal da Bahia. 

Com a publicação das normas NBR 
6118:2003 e NBR 14931:2003, 
espera-se que ações 
 
concernentes à durabilidade das 
estruturas sejam implementadas 
desde a elaboração do 
 
projeto até a fase de uso e 
manutenção das instalações. O 
estado de degradação atual das 
 
edificações atesta o quanto é 
necessário um enfoque mais incisivo 
sobre esta propriedade.O presente 
trabalho tem como objetivo analisar 
como a aquisição do concreto é feita 
junto aos fornecedores, além de 
propor melhorias que podem ser 
implementadas nesta fase, 
decorrentes das recentes 
recomendações prescritas em 
normas brasileiras. Em função disto, 
encontram-se descritos os requisitos 
a ser atendidos pelos projetistas, 
quando da especificação do 
concreto, bem como os cuidados 
relacionados às etapas de produção 
deste material, por parte do 
construtor. 
 
Adicionalmente, foram identificadas 
as principais patologias nas 
estruturas de concreto das 
edificações situadas em Salvador, 
com as suas prováveis causas e 
freqüências, além de associá-las às 
fases do processo construtivo e aos 
locais de implantação de obras. 
 
Em função de a durabilidade 
depender das camadas superficiais 
do concreto da estrutura, foram 
efetuados ensaios de penetração de 
água em corpos-de-prova, com a 
finalidade de averiguar a influência 
da consistência, relação água-
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cimento e consumo de cimento na 
permeabilidade do material. Com o 
propósito de identificar as áreas de 
Salvador expostas ou não à ação da 
névoa salina, é apresentado, como 
sugestão, um mapa que expressa a 
correlação entre as diferentes 
classes de agressividade ambiental e 
os bairros dessa capital. 

VOLTA, Iara Amaral de Almeida. 
Mercado de Peixes Ornamentais na 
Cidade de Salvador. Monografia 
apresentada como pré-requisito para 
obtenção de crédito parcial à disciplina 
Ciências Ambientais. Salvador, Bahia, 
2003, 70 p. 

Estudos acerca do mercado de 
peixes ornamentais na cidade do 
Salvador, Estado da Bahia - Brasil, 
são insipientes. Por outro lado, a 
difusão da aquarofilia como hobby 
tem demonstrado bastante interesse, 
tanto nos aspectos marinhos como 
nos de água doce. O estudo foi 
realizado, mediante a aplicação de 
questionários junto aos proprietários 
de alguns estabelecimentos 
comerciais do ramo da aquarofilia.  O 
mercado de peixes em Salvador, 
quanto ao fornecimento de peixes e 
produtos industrializados é 
dependente em 76,93 % de um único 
fornecedor, sendo o restante das 
compras, no atacado, feita por 
fornecedores de estados do Sudeste 
do Brasil, além de outros 
fornecedores informais. Quanto a 
mão de obra, esta não tem 
qualificação específica. A maioria, 
cerca de 78,37 %, tem um nível de 
escolaridade média, 13,51 % possui 
escolaridade superior completa ou 
em fase de conclusão e cerca de 
8,10 % não ultrapassou o ensino 
fundamental. Assim, por seu caráter 
preliminar, recomenda-se maior 
aprofundamento nos estudos 
sistemáticos acerca do mercado 
varejista e atacadista do negocio de 
peixes ornamentais na cidade do 
Salvador, visando, desta forma, 
entender melhor as relações 
mercadológicas em sua plenitude. 
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