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RESUMO
O acúmulo de resíduos sólidos nos ambientes marinhos, na costa e no mar, vem afetando a 
estética das praias, ameaçando a saúde de seus freqüentadores, trazendo prejuízos 
econômicos, riscos á fauna marinha, danos à pesca e à navegação. O presente trabalho teve 
como objetivo analisar, qualificar e quantificar os resíduos sólidos encontrados na praia do 
Caúra no município de São José de Ribamar, Maranhão. Foram feitas duas amostragens, uma 
no mês de novembro e a outra em dezembro. Quatro pontos de coletas foram utilizados de 
forma que todos os itens encontrados nestes foram coletados, quantificados, separados em 
categorias (plástico, vidro, metal, isopor e borracha) e pesados. Coletou-se 18,44Kg (856 itens) 
de lixo no mês de novembro e 25,97Kg (862 itens) em dezembro. Obteve-se maior 
porcentagem de lixo plástico em relação à quantidade de massa e a quantidade de itens, 
sendo que em novembro 64%(673 itens) e em dezembro 62,4%(643 itens). O ponto 4 nas duas 
coletas apresentou tanto maiores quantidades em relação a massa quanto na quantidade de 
itens,seguido pelo ponto 1, ponto 3 e por ultimo o ponto 2. 
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INTRODUÇÃO 
O lixo marinho é atualmente um dos principais problemas nos ambientes costeiros em 

todo o mundo (Tudor et al., 2002) e é constituído pelo tipo de resíduo produzido pelas 
sociedades através das inúmeras atividades econômicas, domésticas e de recreação.

Desde o início da fabricação de objetos a humanidade gera detritos, o que aumentou 
com o consumo imposto pelo modo de vida atual e a lenta decomposição das substâncias que 
compõem os produtos. O lixo produzido atualmente é diferente em quantidade e qualidade, em 
volume e em composição (ARAÚJO et al., 2000).

Estudos revelam que a presença de lixo marinho é comum tanto em regiões costeiras 
próximas a centros urbanos quanto em regiões isoladas da presença humana (Convey et al., 
2002). O presente trabalho objetiva analisar, quantificar e qualificar os resíduos sólidos 
coletados na praia do Caúra, São José de Ribamar, Maranhão, e terá continuidade durante o 
ano de 2010 a fim de verificar a variação anual da deposição de resíduos sólidos nessa praia.

MATERIAIS E MÉTODOS 
A pesquisa abrange a área da praia de Caúra (Fig.1) localizada na Baía de São José, 

na área litorânea do Golfão Maranhense, no município de São José de Ribamar,Maranhão. A 
área apresenta intensa atividade eólica, marinha e fluviomarinha,geradoras ondas e correntes 
que modelam falésias, manguezais e ilhas.(FEITOSA et al., 2006).

Este presente trabalho trata-se dos resultados do meses de novembro e dezembro de 
2009. As coletas foram realizadas pela manhã no período da maré baixa de quadratura em 
quatro pontos da praia do Caúra. Primeiramente em cada ponto foram delimitados dois 
transectos de 20m partindo da linha d’água e 20m de largura avançando para oeste, formando 
uma área de 400m².

Esta metodologia foi desenvolvida por (ARAÚJO et al., 2000) no litoral de 
Pernambuco. Posteriormente, o lixo coletado nas respectivas áreas foi depositado em sacos 
plásticos de 100L, foram quantificados, separados em categorias (plástico, vidro, metal, isopor 
e borracha) e pesados. Em seguida os dados foram tabulados e calculado os seus percentuais 
de quantidade(massa e itens) e categoria dos resíduos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
As duas amostragens realizadas nos quatro pontos definidos na praia do Caúra 

apresentaram um total de 44.410g de lixo. Nas amostras da coleta de novembro obteve-se 
18.440g distribuídos decrescentemente em  plástico (64%), borracha (27,1%), metal (6,7%), 
isopor (1,5%) e (0,7%), vidro (Fig.2). E as da coleta de dezembro com 25.970g distribuídos em 
ordem decrescente em plástico (62,4%), borracha (31,6%), vidro (3,3%), isopor (1,5%) e metal 
(1,2%) (Fig.2).

Figura 2- Porcentagem das quantidades de massa para as categorias de lixo das amostragens 
feitas na Praia do Caúra nos meses de novembro e dezembro.

Em relação a quantidade de itens obteve-se no total 1.718 unidades. Coletou-se 856 
itens em novembro e estes estavam distribuídos  em 673 itens(78,6%) de plástico, 2 (0,2%) de 
metal, 6 (0,7%) de vidro,105 (12,3%) de  isopor e 70 itens(8,2%) de borracha (Fig.3). Na coleta 
de dezenbro obte-se 862 itens distribuídos em 643 itens(74,6%) de plástico, 12 (1,4%) de 
metal, 6 (0,7%) de vidro,111 (12,9%) de  isopor e 90 itens(4,2%) de borracha (Fig.3).

Figura 3- Quantidades de itens para as categorias de lixo das amostragens feitas na Praia do 
Caúra nos meses de novembro e dezembro.

Observou-se uma maior porcentagem de plástico nas amostras das duas coletas em 
relação as outras categorias de lixo refletindo o padrão mundial corroborado por outros estudos 
em praias do Brasil e do mundo (ARAÚJO et al., 2000). Encontrou-se também quantidades 
consideráveis de borracha em relação quantidade de massa e consideráveis quantidades de 
unidades de isopor. 

Em relação à comparação entre os pontos, o ponto 4 (p4) nas duas amostragens 
apresentou tanto maiores quantidades em relação a massa quanto na quantidade de itens, 
seguido pelo ponto 1(p1), depois ponto 3(p3) e por ultimo o ponto 2 (p2) que apresentou 
diminuta quantidade de lixo. 

O ponto 4 apresentou em relação a massa 56,9%(475 itens) do lixo da primeira 
amostragem, seguido por 30,7% (329 itens) do ponto 1 e 9,9%(46 itens) e 2,4%(6 itens) do 
ponto 3 e ponto 2 respectivamente (Fig.4). 

Figura 4- Porcentagem da quantidade de massa e quantidade de itens por ponto de coleta de 
lixo da amostragem feita na Praia do Caúra no mês de novembro.
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Já na segunda amostragem o ponto 4 apresentou 6,2%(623 itens), seguido pelo ponto 
1 com 31,4% (itens 173), depois pelo ponto 3 com 5,6% (58 itens)da massa do lixo coletado e 
por ultimo, assim como na amostragem de novembro,o ponto 2 com 0,8%(8 itens)(Fig.5).

Figura 5- Porcentagem da quantidade de massa e quantidade de itens por ponto de coleta de 
lixo da amostragem feita na Praia do Caúra no mês de dezembro.

Os principais materiais encontrados foram embalagens de alimentos, descartáveis de 
plástico, borracha de calçados, utensílios de cozinha, garrafas de vidro e os muitos materiais 
associados á pesca como monofilamentos de nylon, light-sticks e cordas de nylon.

CONCLUSÕES 
Os materiais mais abundantes foram o da categoria plástico, não diferindo muito 

daqueles encontrados em outras praias ao longo do mundo.  A praia do Caúra não é muito 
visitada, ou seja, possui um fluxo de pessoas muito pequeno em relação a praias turísticas e 
urbanas. Sugere-se que uma porcentagem bem pequena destes resíduos sólidos seja liberada 
diretamente na praia pelos banhistas visitantes. 

A maior parte deste resíduo é trazida pelo mar de áreas distantes onde foram 
produzidos ou liberados através da ação das marés, são de origem de drenagem de rios ou 
descartados por embarcações. Isto acontece devido à grande capacidade de dispersão do 
plástico, borracha e isopor nos quais foram encontrados em maiores quantidades. E os 
materiais que tem maior dificuldade de dispersão como o metal e vidro apresentaram menor 
quantidade sugerindo que parte deles é deixada por banhista, moradores ou pescadores.

Em relação aos pontos de coleta, os pontos que apresentaram a maior quantidade de 
lixo foram àqueles pontos que se localizavam em áreas com menor declividade e que a forma 
da praia não a protegia das correntes que carreavam os resíduos sólidos.

O lixo modifica e prejudica o ambiente, contribuindo junto com outros impactos 
humanos para diminuição da biodiversidade e a diminuição da qualidade de vida de seres 
humanos.  Por isso, deve-se ter ações que visem primeiramente uma investigação de onde o 
lixo está sendo carreado para que se tenha ações para diminuir ou eliminar este problema, 
implantar sistema de coleta de todo o lixo que se acumula na praia do Caúra e por fim 
implantar programas de educação para que haja a conscientização dos pescadores e 
moradores para que estes sejam os próprios a  fiscalizarem e conscientizarem uns aos outros 
e visitantes.
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