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RESUMO
O Clean Coast Index (CCI) é um índice que visa padronizar e quantificar a poluição por lixo 
marinho em praias, tendo o número de itens plásticos por metro quadrado como base de 
cálculo. O presente estudo procurou avaliar se o CCI é um bom índice para indicar a poluição 
por lixo na Costa dos Coqueiros, litoral norte da Bahia, ou se o fato de considerar apenas itens 
plásticos poderia subestimar esse tipo de poluição na região. Os resultados indicaram que, 
apesar de subestimar a poluição em alguns pontos, o CCI se mostrou eficiente em seu 
propósito de padronização.

Palavras chave: resíduos sólidos, Projeto Lixo Marinho, Monitoramento.

INTRODUÇÃO
A UNEP define o lixo marinho como todo resíduo sólido gerado por atividades 

humanas, exceto resíduos orgânicos encontrados no ambiente marinho, que inclui os resíduos 
flutuantes, submersos ou depositados em praias e outros ambientes costeiros (CHESHIRE & 
ADLER, 2009). O lixo marinho, e principalmente os itens plásticos, causam uma série de 
impactos à fauna e aos ecossistemas marinhos, como o emaranhamento, sufocamento e 
ingestão, causando o enfraquecimento e morte por inanição (LAIST, 1987). Outro impacto está 
associado à introdução de espécies invasoras em ambientes sensíveis (BARNES & MILNER, 
2005). Os efeitos da presença do lixo marinho também são sentidos nas atividades humanas. 
A pesca e navegação, por exemplo, podem ter seus petrechos e embarcações danificadas pela 
presença de resíduos flutuantes e submersos (NASH, 1992). A atividade turística sofre com a 
perda na beleza cênica e paisagística, sendo o lixo marinho associado a acidentes com 
banhistas e com a transmissão de doenças, representando um risco à saúde pública 
(CHESHIRE & ADLER, 2009). 

Apesar de todos os problemas associados ao lixo, sua quantidade continua 
aumentando tanto ao longo do tempo quanto espacialmente. Segundo estimativas recentes da 
UNEP (CHESHIRE & ADLER, 2009), o lixo marinho pode ser encontrado em todos os mares e 
oceanos, desde áreas próximas a grandes populações, até áreas afastadas de fontes óbvias, 
podendo ser considerado como um problema global. No Brasil, muitos trabalhos têm sido 
realizados para estimar as quantidades de lixo nas praias e outros ambientes (IVAR DO SUL & 
COSTA, 2007), mas ainda faltam metodologias de classificação padronizadas para permitir a 
comparação entre diferentes praias e regiões, o que também ocorre em outros países 
(CHESHIRE & ADLER, 2009). ALKALAY et al. (2007), em um esforço de padronização, 
realizado com o apoio do Ministério do Meio Ambiente de Israel, elaboraram um índice para 
indicar o grau de limpeza das praias (Clean Coast Index ou CCI), que considera a quantidade 
de itens plásticos amostrados por metro quadrado de praia, visto que os itens plásticos 
compõem a maior parte do lixo marinho.

O litoral da norte da Bahia, NE do Brasil, acumula uma série de publicações geradas 
pela atuação de pesquisadores e da ONG Global Garbage, sobre a presença, origem e os 
efeitos do lixo marinho na região. Estes estudos incluem abordagens não antes descritas pela 
literatura especializada como a presença de atratores luminosos ou lightsticks (IVAR DO SUL 
et al., 2009) e a presença de lixo internacional como evidência da poluição por navios 
(SANTOS et al.,2005). Visando a continuidade dos estudos, este trabalho propõe avaliar se o 
CCI é um bom índice para calcular a poluição por lixo marinho no litoral norte da Bahia, ou se o 
fato de considerar apenas itens plásticos poderia subestimar excessivamente a poluição por 
lixo na região.
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O presente estudo é parte do Projeto Lixo Marinho realizado pela Global Garbage e 
Associação Praia Local Lixo Global, que visa a implementação de um Programa Nacional de 
Monitoramento de Lixo Marinho (www.lixomarinho.org).

ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está situada na região conhecida como Costa dos Coqueiros (93km) 

localizada no litoral norte do estado da Bahia, entre os municípios de Praia do Forte, ao sul, e 
Mangue Seco, no extremo nordeste do estado, divisa com Sergipe. A área apresenta 
características diferenciadas no que diz respeito à morfologia, grau de ocupação e importância 
ecológica, como a presença um dos mais importantes bolsões de desova de tartarugas 
marinhas do Brasil. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
As coletas foram realizadas em transectos eqüidistantes, amostrados em intervalos de 

5 km a partir do quilômetro zero, marcados ao longo de todo o percurso com o auxílio de um 
GPS. Além destes, foram realizados transectos nas desembocaduras de rios ao longo do 
percurso. Esta metodologia permite amostrar detalhadamente o lixo marinho de fontes 
terrestres (i.e. os próprios rios). Os transectos, de 10 metros de largura (ALKALAY et al, 2007), 
eram delineados com o auxílio de trena, entendendo-se da zona de varrido (última linha de 
maré) até o primeiro obstáculo – dunas, embrionárias, cordão dunar, vegetação ou falésia. 
Neste sentido, a área amostrada variou de acordo com a largura da praia, amplitude de maré, 
entre outros. 

Todo o lixo presente na área delimitada foi coletado e separado de acordo com as 
categorias estabelecidas por CHESHIRE & ADLER (2009). A separação foi realizada com o 
auxílio de uma planilha, onde os diferentes tipos de materiais e seus tipos de itens mais 
comuns eram representados na forma de códigos. Para a proposta do presente trabalho foram 
consideradas duas classes principais: 

• Plásticos, que inclui todos os tipos de plástico. 
• Outros itens, que inclui vidro, cerâmica e louça, metal, papel e papelão, tecido, espuma 

(incluindo esponjas a espuma de embalagens/isolamento), borracha, madeira (desde 
que tenha sido processada/modificada pelo homem) entre outros.
O presente estudo considerou dois cálculos para determinar a quantidade de itens por 

área amostrada. O primeiro abrange todos os tipos de materiais encontrados no lixo marinho 
(incluindo o plástico), denominado de Índice Geral, e o segundo, para fins comparativos, foi o 
índice CCI (Clean Coast Index), exclusivo para itens plásticos (ALKALAY et al, 2007). Estes 
mesmos autores propõem ainda a multiplicação pelo coeficiente K=20 para obter números 
inteiros, mais apropriados ao índice. A Tabela 1 abaixo mostra o CCI e seus valores com e sem 
o coeficiente.

Tabela 1: Índice CCI, adaptado de ALKALAY et al. (2007).
CCI Muito 

Limpa Limpa Moderada Suja Extremamente 
Suja

Índice 
Numérico (K) 0 – 2 2 – 5 5 - 10 10 – 20 20+

Densidade 
(itens/m²) 0 – 0,1 0,1 – 0,25 0,25 – 0,5 0,5 – 1 >1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total foram amostrados 33 transectos, sendo 25 em pontos pré-determinados (a 

cada cinco quilômetros) e os demais nas desembocaduras de rios ao longo do percurso.
Os resultados (Gráfico 1) mostraram que, dos 33 pontos amostrados, apenas 5 

apresentaram classificações diferentes considerando-se os índices estudados. Essa diferença 
ocorreu entre as classes “muito limpa” e “limpa”, onde os pontos foram classificados como 
“limpa” pelo Índice Geral e “muito limpa” pelo CCI.
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Figura 1: Número de transectos por classificação, para o Índice Geral (todos os tipos de 
materiais) e CCI.

A diferença média no cálculo entre os índices foi de 0,01 itens/m², sendo o valor 
sempre maior para o Índice Geral. Nenhuma diferença no cálculo dos índices foi encontrada
em dezessete pontos. A maior diferença foi de 0,13 itens/m² no transecto na região do Baixio 
que apresentou uma quantidade atípica de carvão vegetal, originada de uma fonte pontual 
(usuário de praia).

Os resultados sugerem que o índice proposto por ALKALAY et al. (2007), por 
considerar apenas itens plásticos, pode subestimar a quantidade de resíduos sólidos em 
praias, principalmente na presença de fontes significativas, pontuais ou não, de outros tipos de 
materiais, como ocorreu no transectodo Baixio. No entanto, na maioria dos transectos 
amostrados não houve tal diferença no cálculo dos índices e na classificação final das praias.

CONCLUSÃO
O CCI proposto por ALKALAY et al. (2007), apesar de subestimar a quantidade de 

itens na área estudada, se mostrou um bom parâmetro para indicar a poluição por lixo marinho 
nas praias do litoral norte da Bahia.
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