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Atualmente os resíduos sólidos são reconhecidos como uma das principais formas de poluição marinha. Apesar do
impacto à populações de animais marinhos, riscos aos usuários de praias e importância para delimitação de planos de
gerenciamento costeiro, os estudos sobre a presença de resíduos sólidos em ambientes costeiros são muito incipientes em
comparação com outros grupos de contaminantes, como metais pesados, nutrientes e petróleo. O objetivo deste trabalho é
(i) quantificar o aporte de lixo associado ao turismo para o meio marinho e (ii) levantar as percepções dos usuários da
praia do Cassino sobre o lixo. Para isto, foram realizadas quantificações do lixo praial, determinação do nível de ocupação
da praia e entrevistas com os usuários da praia nos verões de 2001, 2002 e 2003. O aporte diário de lixo na praia do
Cassino foi definido como a diferença entre os resíduos observados antes da ocupação da praia e os observados após sua
ocupação. Em geral, os usuários culpam os outros freqüentadores pela contaminação da praia, não admitem que costumam
descartar seus resíduos inadequadamente, consideram os problemas relacionados ao ser humano os mais importantes
causados pelo lixo marinho e sugerem a colocação de mais lixeiras e atividades de educação para a diminuição do
problema. Pontas de cigarro (~40% do total) e plásticos (~24%) são os tipos de resíduos mais gerados. Fortes correlações
(p<0,01) entre a quantidade de lixo gerado e o nível de ocupação da praia demonstram que a geração de resíduos depende
do número de pessoas que a freqüentam. Na área freqüentada principalmente por diaristas com menor escolaridade e
renda familiar, a geração de resíduos é maior (teste−t; p<0,01) do que na área freqüentada por pessoas com maior
escolaridade e poder aquisitivo. Os resultados deste trabalho evidenciam a importância das atividades de educação
ambiental em praias turísticas e dão suporte ao gerenciamento ambiental da praia do Cassino. Os dados mostram um
aumento na ocupação da praia e geração de resíduos entre 2002 e 2003. Entretanto, isso não foi acompanhado por
evoluções no nível educacional dos veranistas, significando que os aportes e impactos do lixo marinho irão aumentar se
medidas preventivas não forem tomadas.
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