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RESUMO 
Os resíduos sólidos são atualmente um impacto negativo no ambiente marinho, ocasionado 
diversos prejuízos principalmente a biota marinha. Estudos que visem a avaliação destes 
resíduos nos ambientes costeiros são de grande importância para sensibilização e tomada de 
decisões. O presente trabalho teve como objetivo qualificar e quantificar os resíduos sólidos 
encontrados no estuário de Santos e São Vicente, litoral central do Estado de São Paulo, área 
caracterizada pela intensa atividade antropogênica. Por meio das metodologias de observação 
embarcada e dos quadrantes, foi possível estimar a abundância e densidade relativa dos 
resíduos, indicando ser o plástico o item de maior abundância ao longo do canal do estuário 
em São Vicente e a categoria madeira de construção o de maior densidade relativa no 
manguezal do Jardim São Manoel, Santos. Os itens encontrados em maior abundância foram 
justamente aqueles que não apresentam valor de revenda no mercado de reciclados, 
demonstrando que ações de conscientização, coleta e incentivo da reciclagem de todos os 
itens são de grande importância para diminuição do descarte inadequado de resíduos sólidos 
na região da Baixada Santista.
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INTRODUÇÃO
Resíduos sólidos são resíduos no estado sólido ou semi-sólido que resultam da 

atividade de origem, podendo ser doméstico, industriais, hospitalares, comercial, agrícola ou de 
serviços (Rocha, 2009). A disposição dos resíduos sólidos é uma ameaça global, devido 
principalmente ao tempo de persistência de seus componentes, em especial os plásticos 
(Rosso e Cirilo, 2002). As cidades de Santos e São Vicente estão inseridas dentro do complexo 
Baixada Santista, litoral central do Estado de São Paulo, área caracterizada pela intensa 
atividade humana, incluindo o maior porto exportador e importador da América Latina e o pólo 
industrial de Cubatão. A intensa atividade antropogênica e o grande adensamento demográfico 
faz com que esta área esteja sob grande impacto ambiental, sendo os resíduos sólidos uma 
grande preocupação, sendo produzindo diariamente nas cidades de Santos e São Vicente 
443,9 toneladas de resíduos (Cetesb, 2005). Atualmente os resíduos sólidos flutuantes são 
uma importante fonte de degradação do ambiente causando impactos não apenas cênico, mas 
ocasionado danos, injúrias e até mesmo a morte da biota (Araújo e Costa, 2002). Estudem que 
avaliem essa problemática são de grande importância para tomada de decisões sobre a 
destinação adequada desses resíduos.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Para o estudo dos resíduos sólidos flutuantes no estuário de Santos e São Vicente, 

Baixada Santista, SP foram utilizados 2 métodos para quantificação e qualificação dos 
resíduos: (1) observação embarcada e (2) análise de quadrantes. 

O método de observação embarcada foi realizado no estuário de São Vicente 
(23°58’19,2”S  46°24’52,1”W - 23°56’12,2” S  46°25’55” W) e consistiu na observação, 
qualificação e quantificação dos resíduos sólidos  com a embarcação em movimento por dois 
observadores na proa da embarcação. Os resíduos observados foram classificados em 5  
categorias (Tetra Pak, garrafa pet, plástico, isopor e outros) e posteriormente calculou-se o 
índice de abundância relativa, a partir do número de resíduos de cada categoria e o esforço de 
observação em minutos (52 minutos de observação). 

O segundo método utilizado foi a análise de quadrantes, adaptado de Cordeiro (2006), 
o qual foi empregado no manguezal do Jardim São Manoel, área continental de Santos, local 
de grande deposição de resíduos sólidos. Voluntários foram responsáveis pela ação de retirada 
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dos resíduos no manguezal, sem a utilização de metodologia e outro grupo foi responsável 
pela retirada dos resíduos nos quadrantes. Ao total foram realizados 4 quadrantes de 9 m² 
(3mx3m), sendo retirado desta área todos os resíduos, com exceção de madeiras de grande 
porte fora. Os resíduos foram acondicionados em sacos plásticos, divididos em categorias e 
pesados com auxílio de balança no local. A categoria plástico foi dividida em subcategorias 
plásticos alimentícios e não alimentícios os quais foram conduzidos ao laboratório para melhor 
análise. Os resultados obtidos nos quadrantes foram analisados através do cálculo da 
Densidade Relativa por quadrante e total.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A análise de resíduos sólidos por meio da observação embarcada no Canal de São 

Vicente apresentou maior abundância relativa para a categoria plástico (4,96 itens/minuto), 
seguida da categoria outros (madeira, pneu) (0,51 itens/minuto) (Fig.1). O plástico aparece 
como o principal detrito encontrado em praias (Frost e Cullen, 1997).

Fig. 1 – Avistagem por unidade de esforço de observação (itens/minuto) no canal de São 
Vicente, SP.

Os resultados obtidos pelos voluntários no Jardim São Manoel, Santos indicaram as 
categorias plástico e sapatos como os itens de maior peso amostrado (Fig.2). 

Fig.2 – Resíduos sólidos recolhidos no Jardim São Manoel, Santos, SP.

A análise dos resíduos pelo método do quadrante apresentou valor de densidade 
relativa elevada para o item madeira de construção, o qual não foi recolhido pelos voluntários, 
seguido das categorias plásticos (alimentares e não alimentares) e sapatos (Tab. 1). A 
densidade relativa total encontrada neste trabalho (9,4 kg/m2) foi muito superior ao encontrado 
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por Cordeiro (2006) para uma área de manguezal no estuário de São Vicente (0,129 kg/m2) 
fato que pode estar relacionado a presença de muitas madeiras de construção no Jardim São 
Manoel. 

Tab. 1 – Resultados Obtidos dos quadrantes realizados no Jardim São Manoel, itens recolhidos 
e suas densidades relativas
Itens Q1(kg/m²) Q2(kg/m²) Q3(kg/m²) Q4(kg/m²) Total
Borracha Vulcanizada 0,022 0,056 0,000 0,000 0,019
Papel Tetrapak 0,111 0,000 0,111 0,022 0,061
Higiene 0,111 0,167 0,444 0,222 0,236
Fragmentos de Isopor 0,167 0,222 0,056 0,222 0,167
Madeira 4,444 10,222 7,778 1,111 5,889
Calçado 0,556 0,278 0,444 0,222 1,000
Fragmento de Espuma 0,111 0,278 0,056 0,000 0,111
Vidro 0,111 0,100 0,056 0,233 0,125
Embalagem Alimentar 0,167 0,389 0,500 0,222 0,319
Embalagem Não Alimentar 1,667 1,278 1,611 1,000 1,389
Brinquedo 0,111 0,011 0,011 0,022 0,039
Outros 0,000 0,000 0,000 0,167 0,042

A análise das subcategorias plásticos alimentares e não alimentares em laboratório 
revelou que entre os não alimentares as sacolas plásticas não identificadas foram as mais 
abundantes seguida das sacolas de mercado (Fig. 3) e entre os alimentares as embalagens 
Tetra Pak e pacotes de biscoito, pão e macarrão os mais abundantes. As sacolas plásticas 
foram os itens de maior abundância em outros estudos em áreas costeiras (Cordeiro, 2006).

CONCLUSÕES 
Através das analises da poluição por resíduos sólidos flutuantes, pode-se dizer que há 

um maior acumulo de madeiras em locais com presença de palafitas. Seguida deste, o plástico 
é encontrado como o maior poluente do Canal de São Vicente e do Jardim São Manoel. 

É de fácil visualização que os itens sem nenhum valor comercial no mercado de 
reciclados são notados com mais abundancia. E de acordo com a pesquisa feita de que os 
itens com uma importância maior no seu valor comercial são quase 100% reciclados, para a 
obtenção de renda dos catadores. 

Para a diminuição do lixo e incentivo da reciclagem em todos os tipos de materiais, 
para uma menor degradação do meio ambiente, é necessário ações conjuntas de programas 
de conscientização, monitoramento ambiental, do governo e da sociedade, para que não haja 
um agravamento da situação.
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