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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é reunir e comentar os resumos sobre lixo marinho apresentados em 
todas as 3 edições anteriores do CBO’, além de traçar linhas gerais sobre o futuro do tema no 
congresso e sua efetiva contribuição na divulgação e atualização de estudos relacionados ao 
lixo marinho na América do Sul e no Oceano Atlântico. 

Palavras chave: resíduos plásticos, I Workshop Brasileiro sobre Lixo Marinho, tendências futuras.

INTRODUÇÃO
O Congresso Brasileiro de Oceanografia – CBO’ encontra-se na sua quarta edição, 

firmando-se como o mais importante evento técnico-científico em nível nacional, reunindo 
estudantes, pesquisadores e profissionais ligados a Oceanografia, suas grandes áreas de 
abrangência (física, química, geológica e biológica) e temas correlatos. A primeira edição do 
CBO’ (Itajaí, SC - 2004), reuniu mais de 2 mil congressistas, estabelecendo o porte que o 
evento teria dali para frente. Na segunda (Vitória, ES - 2005) e terceira (Fortaleza, CE – 2008) 
edições, novamente mais de 1.800 e 2.000 participantes consolidaram o formato do congresso, 
que reuniu congressistas procedentes de 12 países e 21 estados brasileiros 
(www.cbo2010.com/histórico). Em 2010, juntamente com as diversas atividades técnico-
científicas da quarta edição (CBO’IV), em Rio Grande, RS, serão comemorados ainda os 40 
anos (1970-2010) do ensino de Oceanografia em nível de graduação no Brasil. 

O lixo marinho é definido como qualquer resíduo sólido (plásticos, vidro, borrachas, 
metais, tecidos, isopor, matéria orgânica e madeira antropogênica) descartado, depositado ou 
abandonado nos ambientes marinho ou costeiro, por qualquer fonte (COE & ROGERS, 2000). 
Em mais de três décadas de estudos sobre o tema no Brasil, mais de 80 trabalhos científicos, 
publicados na forma de artigos em periódicos nacionais e internacionais, dissertações de 
mestrado, monografias e resumos em anais de congressos, foram realizados por 
pesquisadores brasileiros (IVAR DO SUL & COSTA, 2007). Desde 2004 o CBO’ também vem 
contribuindo na divulgação desse tema. Diferentes grupos de pesquisa de diversos estados 
brasileiros enviaram trabalhos e apresentaram resultados para a comunidade científica 
presente. Na última década (2000-2009), concomitantemente as edições do CBO’, houve o 
crescimento e consolidação de grupos de pesquisa voltados a estudos relacionados ao lixo 
marinho. Entretanto, estes grupos ainda encontravam, até 2009, barreiras de preconceito 
dentro de suas Universidades e comunidade acadêmica em geral para o desenvolvimento de 
linhas de pesquisa relacionadas ao tema. 

Buscando a valorização ainda maior do tema na comunidade oceanográfica, está 
sendo realizado durante o CBO’IV o I Workshop Brasileiro sobre Lixo Marinho. O Workshop é 
uma iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco e Associação Praia Local Lixo Global, 
com a intenção de atrair novos pesquisadores e planejar ações futuras. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Para reunir os resumos simples (2004) e expandidos (2005, 2008 e 2010) foram 

acessados os anais das edições do CBO’, sendo realizadas buscas pelas seguintes palavras-
chave: lixo marinho, resíduos sólidos e plásticos, além de suas correspondentes em inglês 
(marine debris, marine litter, solid waste e plastic). Foi ainda realizada uma pesquisa atualizada 
buscando-se informações sobre publicações posteriores dos resultados apresentados em 
periódicos nacionais e internacionais, na forma de trabalhos científicos com revisão pelos 
pares. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Em três edições do CBO’, 15 estudos diretamente voltados à temática do lixo marinho 

foram apresentados na forma de painel (Tab. 1), ilustrando a importância do evento para 
divulgação de resultados, encontro de pesquisadores da área, debate de idéias e formação de 
parcerias para a continuidade dos estudos nas diversas instituições. Estes estudos se 
direcionavam principalmente à presença de lixo em ambientes praiais (7), insulares (1) e 
manguezais (1), ingestão de plásticos (2) e enredamento (1) da biota marinha e percepção e 
conduta de usuários de praias (3). Estes estudos foram realizados por pesquisadores de sete 
Universidades Federais brasileiras, além de uma ONG (www.globalgarbage.org), responsável 
pela viabilização e financiamento das atividades de campo (Tab. 1). 

Os resumos apresentados no CBO’ representaram um ponto de partida para a 
publicação final dos estudos de 5 grupos de pesquisadores, incluindo revistas de relevância 
internacional como a Marine Pollution Bulletin e a Environmental Monitoring and Assessment. 
Um estudo também foi posteriormente divulgado através de uma coluna sobre lixo marinho em 
um site de desenvolvimento sustentável (www.ecodesenvolvimento.org/colunas/lixo-marinho).

CONCLUSÕES E O QUE ESPERAR PARA O FUTURO
O Congresso Brasileiro de Oceanografia vem se firmando como importante meio de 

divulgação de estudos voltados ao lixo marinho. Não há dúvidas que este seja, atualmente, o 
principal congresso escolhido por docentes e discentes (graduação e pós-graduação) para a 
divulgação de seus resultados. Para as próximas edições do CBO’ são esperadas ainda mais 
contribuições, tanto dos grupos de pesquisa já atuantes quanto de novos grupos que com 
certeza surgirão, estimulados pelo crescimento de linhas de pesquisa voltadas ao tema e pelo 
reconhecimento da comunidade acadêmica em geral. A publicação posterior de resumos 
apresentados durante o CBO’ enfatiza a literatura de qualidade que vem sendo produzida no 
Brasil. A partir da realização do I Workshop Brasileiro sobre Lixo Marinho, espera-se firmar 
parcerias entre os pesquisadores da área, que atualmente coordenam pesquisas voltados ao 
tema, alunos de pós-graduação e graduação, que vem desenvolvendo seus trabalhos na área, 
e outros profissionais engajados nos setores público, privado e terceiro setor.
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Tabela 1: Resumos apresentados nas três primeiras edições do CBO’, descando-se a edição 
de publicação, autores, instituição responsável e publicaçãoes geradas a partir destes 
resumos.
Edição Título do trabalho Autores Instituição Publicações posteriores

Análise quali-quantitativa do lixo total 
na baía de Tamandaré, PE, Brasil.

ARAÚJO, M.C.B., 
COSTA, M.F. UFPE

1. Journal of Coastal 
Research
2. Revista de 
Gerenciamento Costeiro 
Integrado

Poluição por lixo plástico: um estudo 
de ingestão desse poluente pela 
tartaruga verde Chelonia mydas no 
litoral do estado do Paraná.

GUEBERT, F.M., 
MONTEIRO-FILHO, 
E.L., KRUL, R. 

UFPR -

Geração de resíduos sólidos na Praia 
do Cassino (RS) durante o verão e a 
percepção dos seus usuários frente e 
esse problema.

IVAR DO SUL, J.A., 
TOURINHO, P.S., 
SANTOS, I.R., 
FRIEDRICH, A.C., 
WALLNER, M., 
FILLMANN, G.

FURG -

“Educação vai à praia”: Percepção de 
veranistas e turistas da praia do Pilar 
- Itamaracá/PE quanto à problemática 
do lixo. 

LEAL, M.M.V., LIMA, 
D.C.O. UFRPE -

A contaminação por resíduos sólidos 
pode ser um problema à Reserva 
Biológica Marinha do Arvoredo (SC)?

MACHADO, A.A., 
FILLMANN, G. FURG EcoDesenvolvimento 

Ocorrência de fitas plásticas
enroscadas no tronco de tubarões-
azuis (Prionace glauca), procedentes 
do lixo jogado no mar pelos barcos de 
pesca.

MONTEALEGRE-
QUIJANO, S., SOTO, J., 
VOOREN, C.M.

FURG -

C
B

O
’I

Lixo internacional em praias do litoral 
norte da Bahia.

SANTOS, I.R., 
FRIEDRICH, A.C., 
NEVES, D., BARRETO, 
F.P.

Local Beach 
Global 
Garbage

Marine Pollution Bulletin

C
B

O
’II

Avaliação da poluição visual causada 
por resíduos sólidos na Praia de Porto 
de Galinha, litoral sul de Pernambuco, 
em função do turismo.

COCENTINO, C.M. UFPE -

Disposição de lixo em manguezais na 
área de proteção ambiental de 
Algodoal - Maiandeua, Município de 
Maracanã – Pará.

FONSECA, A.V.G., 
SANTOS, A.P.E. UEPA -

Avaliação quali-quantitativa dos 
resíduos sólidos na Praia de Cabo 
Branco, João Pessoa – Paraíba.

QUERINO, L.A.C., 
TENÓRIO, G.D., 
CORDEIRO, C.A.M.M. 

UFPB -

Marine debris contamination along 
undeveloped tropical beaches from 
northeast Brazil.

SANTOS, I.R., 
FRIEDRICH, IVAR DO 
SUL, J.A.

Local Beach 
Global 
Garbage

Environmental 
Monitoring and 
Assessment

Microplastics on the strandline: 
snapshot of a BrazilIian beach. 

SPENGLER, A., SILVA-
CAVALCANTI, J.S, IVAR 
DO SUL, J.A, ARAÚJO,
M.C.B, COSTA, M.F., 
TOURINHO, P.S.

UFPE
Environmental 
Monitoring and 
Assessment

Estudo quali-quantitativo sobre 
resíduos sólidos na Praia da Pedra 
Branca, Pará – Brasil.

TORRES, I.K.A., 
ARAÚJO, K.N.O. UFPA -

Freqüência de ingestão e tipos de 
resíduos sólidos em tartarugas-verdes 
na costa do Rio Grande do Sul, Brasil: 
distribuição e fragmentação no trato 
gastrointestinal. 

TOURINHO, P.S., IVAR
DO SUL, J.A., 
FILLMANN, G. 

FURG Marine Pollution Bulletin

C
B

O
’II

I

Avaliação experimental da eficiência 
de cinzeiros portáteis na redução da 
contaminação de praias arenosas. 

WIDMER, W.M., REIS, 
R.A. UFPR -
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C
B

O
’IV Em realização! Esperam-se muitos trabalhos inscritos e apresentados durante o congresso na forma de 

painéis e apresentações orais.


