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Aspectos como sua persistência ambiental, grande demanda da sociedade 
moderna, ausência ou ineficácia de programas de gerenciamento de resíduos e 
aumento do aporte com o tempo tornam o lixo uma das principais formas de 
poluição marinha, juntamente com metais pesados, organohalogenados, petróleo 
e outros grupos de contaminantes. A flutuabilidade permite que os plásticos 
sejam transportados por grandes distâncias, tornando-o um poluente global de 
ampla distribuição geográfica, afetando a biota e comunidades costeiras em 
locais muitas vezes distantes de sua origem. Este trabalho descreve os 
resultados do monitoramento de embalagens internacionais realizado entre os 
anos de 2001 e 2004 nas praias da Costa dos Coqueiros, região pouco 
urbanizada e de grande interesse ambiental localizada no litoral norte do 
Estado da Bahia. Foram encontrados embalagens de 69 países, sendo Estados 
Unidos, Itália, África do Sul, Argentina e Alemanha os países fabricantes de 
embalagens com maior número de registros. Comparações com a bibliografia 
mundial evidenciam que esse é o registro com maior número de países já 
reportado em uma determinada região. Plásticos e metais são os tipos de 
materiais mais freqüentes. Alguns aspectos não deixam dúvidas de que a 
origem desses materiais são navios, como ausência de importadores 
brasileiros nos rótulos das embalagens e predominância de resíduos típicos 
de atividades marítimas (como garrafas de água mineral, caixas de bebidas 
longa vida, bebidas alcoólicas, inseticidas, entre outros). Os resultados 
demonstram violações na legislação internacional, que regula o descarte de 
lixo nos oceanos e proíbe o despejo de plásticos. A solução passa por ações 
locais, como adequação dos portos brasileiros para o recebimento do lixo dos 
navios, e internacionais, como punição dos responsáveis pelo descarte de 
lixo nos oceanos. O monitoramento das tendências de acumulação de resíduos 
em longo prazo é fundamental para o embasamento de medidas administrativas e 
de gerenciamento ambiental. 


