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Percep«;oes sobre 0 Lixo na Praia do Cassino (RS, Brasil)
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Resull10 - ESle lrabalho avalia as percepc;:oes dos usuarios do Balne:\rio Cassino (RS - Brasil) sobre a cont;ll11inaC;ao
da praia par resfduos s61idos, considerando que este tipo de informac;ao e fundamental p;Jra 0 gercnciamento do lixo
e idealizac;ao de programas de educaC;ao ambienlal. Para isto foram feitas 224 enlrevislas aplicando-se Cjuestionarios
COI11perguntas pre-estabelecidas. De forma geral, as enlrevistados possuem elevada escolaridade. considcram a
praia limpa, atribuem a presenc;:a de lixo aos pr6prios freqUentadores da praia, nao admitem tel' h{lbito de abandonar
lixo na praia, consideram que os prejufzos aos seres humanos sao 0 principal prohlem:1 causado pelo lixo c sugerem
a colocac;ao de mais lixeiras para a diminuic;:ao da contaminac;:ao da praia. Atividadcs de cducac;:ao ambiental sao
sugeridas como soluc;:ao para a reduc;:ao da presenc;:a de resfduos solidos em amhieilic Pl.lial, enfocando
principal mente os prublemas socioambienlais-economicos causados pelo lixu marinho e lJ alenando sabre a
necessidade de condutas que prezem a reduc;:ao na gerac;:ao de resfduos.
]Ja[m'ras-chal'e: /ixo IIwrinho, questiol/{irio, educa{'(lo alllbien/al, percep{'(/o, gerellci(/lIlelllo cos/eiro.

Perceptions about litter at Cassino Beach (RS, Brazil)
Abstract - The present work assesses the perceplions of Cassino Beach (RS - Brazil) llsers about the contamination
of the beach with solid waste, considering that this kind of information is key for waste management and the
creation of environmental education programs. Thus, 224 interviews were carried out with previously prepared
questionnaires. Generally speaking, the interviewees have a high level of schooling; considcr the heach to be clean;
;Ittribu!c the presence of trash to the beach users themselves; do not admit to littering on the beach; consider that
hazards for humans arc the main problems caused by littering; and suggest more trash bins for reducing beach
contamination. Environmental education activities are suggested as a solution for reducing the presence of solid

\I':I~IC upon the beach environmel1l, focusing particularly on social. environmental. and economic problems caused
by seaborne waste and highlighting the need for attitudes toward a reduction in waste production.
Key- Words: lIIarine debris. {juesrionnuire, environlllen/ul educ(/tion. perce/){ion. cous/([I II/(ll/(/gelllcnf.

Perceptions des ol'dllres de la plage <IllCassino (RS, Bresil)
Resume - Ce travail sonde la perception qu'ont les frequentateurs du balncaire Cassino (RS, Bresil) quant a la
contamination dc la plage par des ordures. Ce type d'information est fondamenlal pour pcrmettrc lIdC bonne gestion
des residus solidcs et pour elaborer des programcs d'education pour l'environnemenl. A telle fin. 224 entrevues ont
CIC realisces, ~I l'aide dc qucstionnaires pre-etablis. En general, les participants ont un nivcau scolaire cleve. lIs
considerent la plage propre, attribuent la presence d'ordure aux propres personnes qui frcquentent la plage, ne
reconnaissent pas avoir Ie defaut d'abandonner des ordurcs sur la plage, considerent que Ie principal probleme des
orclures est I' incomlTIodo pour I' hommc, et sugerent de placer un plus grandnombre de poubelles sur la plage pour
diminuer la pollution. Des activites educatives qui focalisenl les problemes sociaux. c1'onomiques et de
I'environnement sont sugerees pour diminuer la quantite d'ordures provenanl de la mer sur les pi ages ct pour
developper des attitudes qui visent a diminuer la production d' ordures.
IWots-ctes : ordures lIIurines, questionnaire. education pour ['enVirO/lllelllenr, perceprion. geslion ,oriere.
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l.INTRODU<;AO
Atualmente os resfduos s61idos saD considerados

uma das principais formas de poluicrao marinha devido
a aspectos como seu elevado tempo de residencia no
ambiente, sua ampla e abundante utilizacrao pela
sociedade modern a e ineficacia ou inexistencia de

programas de gerenciamento de resfduos s61idos.
Varios trabalhos descrevem os efeitos do lixo sobre a

biota marinha (LAIST, 1997), principalmente no que
diz respeito a problemas de inanicrao por ingestao
acidental e enredamento. 0 lixo tambem traz serios

prejufzos para 0 turismo e economia de municfpios
costeiros (MORGAN et aI., 1993; UNEPUTTY et aI.,

1997; BALLANCE et ai., 2000) e riscos aos usuarios

de praias (EP A, 1992). Resfduos s61idos ocorrem ate
mesmo em regi6es distantes da fonte, devido ao
transporte por correntes (UNEPUTTY et aI., 1997,
HA YNES, 1997), 0 que faz do lixo marinho urn
problema internacional (MORRISON, 1999).

o Balneario Cassino, municfpio de Rio Grande
(RS, Brasil), faz parte da maior extensao de praias
arenosas ininterruptas do mundo e esta localizado na
porcrao imediatamente ao suI da desembocadura da
Lagoa dos Patos (Fig. I). A conformacrao da praia e
contfnua e larga, permitindo que carros transitem na
faixa litorfmea durante todo 0 ano. Assim, veranistas e

vendedores ocupam intensamente uma faixa de praia
de aproximadamente 20 km nos meses de verao. A
colocacrao e recolhimento das lixeiras e a limpeza da
praia saD realizadas diariamente, sendo que este
processo torna-se trabalhoso e caro devido a grande
extensao da praia. A populacrao fixa e de
aproximadamente 20.000 habitantes e pode ser
aumentada em ate 15 vezes durante a alta temporada
(WETZEL, 1995).

Neste trabalho SaD avaliadas as percepcr6es dos
usuarios do Cassino sobre a presencra de resfduos
s61idos em ambiente praia!. Estudos sobre percepcr6es
ambientais de usuarios de praias SaD bastante escassos,
sendo que nao se conhecem levantamentos
semelhantes ao presente estudo em praias brasileiras.
Entretanto, este tipo de informacrao e fundamental para
o gerenciamento do lixo e idealizacrao de programas de
educacrao ambiental (DUARTE, 1997).

2, MATERIAL E METODOS

Os dados foram obtidos atraves de 224

entrevistas com os freqilentadores da orla da praia do
Balneario Cassino. A amostragem foi realizada entre
os dias 31/01/2001 e 06/02/2001 em locais distintos ao

longo da orla: Terminal Turfstico, Riacho do Gelo,
Iemanja e Querencia (Figura I).
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Figura 1: Localizacrao da area de estudo e dos locais
citados no texto.

Tabela 1: Questiomirio utilizado nas entrevistas

I. Idade? Sexo: ( )M ( )F
Escolaridade? Cidade de origem?

2. Que tipo de resfduo voce costuma produzir
quando freqUenta a praia?

3. 0 que voce costuma fazer com 0 lixo que produz
na praia?

4. Houve alguma vez em que voce abandonou 0
lixo na prai~? Se houve, por que?

5. Voce considera a Praia do Cassino suja em
relacrao as outras praias que conhece?

6. Para voce, quais as raz6es para haver lixo na praia?
7. Que tipo de problema 0 lixo na praia po de causar?
8. Voceja teve algum problema com 0 lixo na praia?

o que aconteceu?
9. Qual sua sugesHio para diminuir a quantidade de

lixo na oraia?

Os entrevistados eram escolhidos de maneira aleat6ria

e a abordagem era feita de maneira amistosa com a
identificacrao dos entrevistadores e explicacrao dos

objetivos do trabalho, sendo a entrevista realizada
somente mediante aceitac;ao clas pessoas.
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Figura 2: Distribuic;ao da idade, local de origem, sexo e escolaridade dos entrevistados (n=224).

As entrevistas foram do tipo direcionadas, ou
seja, aplicando-se questionarios com perguntas pre
estabelecidas (Tabela 1). 0 questionario foi formado
exclusivamente por perguntas abertas. Este tipo de
pergunta possibilita a obtenc;ao de dados qualitativos e
nao induz os entrevistados em suas respostas
(TRIVINOS, 1992). Para formular;ao e ordenar;ao das
perguntas foram realizadas 40 entrevistas com
questionarios preliminares, os quais nao tiveram seus
dados inclufdos neste trabalho. Cada entrevista durava
em media 8 minutos.

Oevido a dificuldade em trabalhar com

perguntas abertas as respostas dos entrevistados
foram agrupadas em classes. As classes foram for
madas quando as respostas eram diferentes, mas
com urn significado convergente. Por exemplo, na
pcrgunta "Que tipo de problema 0 lixo na praia
pode causar?" houve respostas como mau aspecto
esterico, poluirQo visual, espallta 0 turista, preju
dica ° lransito, os reslduos podem furar os p"eus,
pesca, gaslos, falla de segurallra, alrapalha 0 proces
so de reciclagem, entre outras. Todas estas respostas
foram agrupadas na classe "problemas ao turismo e
economia". FreqUentemente, as pessoas respondiam a
uma mesma pergunta com duas ou mais respostas, 0
que e inerente a questionarios abertos. Neste
trabalho, os resultados sac expressos como a
porcentagem de ocorrencia de uma determinada

resposta ou como a porcentagem de ocorrencia de uma
classe de respostas.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1 Perfil dos entrevistados
Primeiramente, os entrevistados foram caracteri

zados quanto a sua idade, escolaridade, local de origem 
e sexo (Figura 2) ..
A faixa de idade com maior percentual de
entrevistados foi ados 31 a 40 an os (31,7%). 0 sexo

predominante foi 0 feminino, com quase 60% de
incidencia. Ja a origem predominante dos entrevistados
foi Rio Grande (49,1%), seguido por Pe]otas (28,1 %).
Os dados da origem dos entrevistados do presente
estudo sac muito semelhantes aos das entrevistas

realizadas no verao de 1998 na Praia do Cassino por
BARBOSA e T AGLIANI (1999), indicando que nos
ultimos an os 0 p6blico do Cassino provem dos
mesmos locais. Em rela<;;ao a escolaridade, ilouve
maior incidencia de pessoas com 3° grau (42,9%).

3.2 0 lixo gerado na praia
Os principais tipos de reslduos gerados pelos

usuarios durante sua permanencia na praia sao latas de

alumfnio (59,8%), restos ~~ aliI!1t':nt'?s (58,5%), emba
lagens plasticas (37,1%) e garrafas de vidro (17,4%).
Salienta-se que todos estes ilens sac relacionados a

alimentar;ao.



3.4 As causas da contamina~ao

A grande maioria dos freqUentadores do Cassino
atribuiu a contamina~ao da praia a "falta de
consciencia do usuario" (86,3%), enquanto que 21,0%
atribufram a "deficiencias na infra-estrutura local",
como falta de lixeiras. Se os usuarios fossem

conscientes, eles nao abandonariam seus resfduos ate

mesmo na ausencia de lixeiras, pOl' isso, ambas as
classes de respostas atribuem a contamina~ao ao
pr6prio freqUentador da praia. Dados da CNIO (1998)
tambem mostram que a principal causa da polui~ao das
praias, no entendimento de 45% dos entrevistados e 0
lixo deixado pOl' seus freqUentadores. Entretanto, os
resfduos que chegam as praias tambcm tern fontes
oceanicas, provenientes de embarca~6es e plataformas
de 61eo e gas (DUARTE, 1997). Este fato nao foi
lembrado pelos entrevislados, pOl' isso os

freqUentadores do Cassino provavelmente
desconhecem que 0 lixo que chega a praia pode tel'
sido gerado em alto mar. Possivelmenle, a percep~ao

de que 0 lixo praial muitas vezes tern origem oceanica
ocorre em pessoas que tern contato mais fntimo com a
ambiente do que os veranistas, como pescadores,
moradores locais e pesquisadores.

Como poucas pessoas admitiram que costumam
abandonar 0 lixo na praia e a grande maioria culpa 0
pr6prio freqlientador pel a contamina~ao levantou-se a
questao: sera que apenas a pequena parcela de veranis
tas que admite tel' 0 habito de abandonar resfduos na
praia e responsavel pelo lixo encontrado na praia
durante 0 verao? Possivelmente, uma parcela significa
tiva dos entrevistados tenha omitido 0 fato de que
abandon a 0 lixo pOl' constrangimento diante dos entre
vistadores. Sendo assim, provavelmente urn usuario
tenta culpaI' 0 outro pela sujeira da praia, isentando-se
da responsabilidade e tentando transmitir uma imagem
de que possui consciencia ambiental.

brasileiras esta polufda.
Estes dados podem parecer surpreendentes, vista

que 0 Cassino apresenlou 0 maior nfvel de conta
mina~ao pOl' resfduos s6lidos entre as praias gauchas
estudadas pOl' PIANOWSKI ef al. (1998). Entretanto,
os resfduos no Cassino estao acumulados na regi50
mais pr6xima as dunas e as entrevistas eram realizadas
na regi50 mais pr6xima ao mar, onde existem poucos
resfduos devido a limpeza que e realizada nesta regi1io
diariamente pela administra~1io local durante os meses
de verao. Como 0 lixo geralmente e reconhecido
apenas quando e visto (MORGAN, 1999) a maioI'

parte dos entrevistados provavelmente I.:onsiderou 0
Cassino limpo porque no momenta da entrevista havia
pouco lixo ao seu redor.
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Figura 3: Porcentagem de respostas 11pergunta
"Houve alguma vez em que voce abandonou 0 lixo na

praia? Se houve, por que?" (n=224; 2,7% nao
responderam).

3.3 A praia e considerada suja?
A satisfa~1io do usuario sobre a limpeza da praia

foi verificada atraves das respostas a pergunta "Voce
considera a Praia do Cassino suja em rela~ao as outras
praias que conhece?". A maiorias das pessoas (63,8%)
nao considera 0 Cassino sujo, sendo que muitas
comentaram que houve melhorias na infra-estrutura
local, com reflexos na llmpeza da praia nos ultimos .
cinco anos. 0 percentual de pessoas que consideraram
a Praia do Cassino suja (26,3%) foi pequeno em
rela~ao aos dados da CNIO (1998), on de 62% dos
entrevistados acreditam que a maioria das praias

Entre os entrevistados, somente 7,1 % admitiram

que tern 0 habito de abandonar seus resfduos na praia.
Entretanto, algumas pessoas comentaram que costu
mam enterrar os resfduos ou agrupa-Ios para que os
garis recolham, sendo este procedimento considerado

'correto pOI' estes entrevistados. Esta baixa quantidade
de pessoas que admite abandonar 0 lixo na praia ja
havia sido observada durante a aplica~ao dos
questionarios preliminares.

Oeste modo, uma pergunta foi introduzida no
questionario final para verificar se as pessoas admitem
tel' abandon ado lixo na praia pelo men os uma vez.
Mesmo assim, aproximadamente metade (53,6%)
afirmou que jamais abandonou qualquer tipo de lixo na
praia (Figura 3). Apenas 43,8% ad~tiram ja tel'
abandon ado resfduos na praia pelo menos uma vez,
sendo que 18,8% eximem-se da culpa pelo ato,
justificando que nao "havia Iixeiras pOI' perto", ou ate
mesmo cuI pando as "crian~as" ou 0 "vento".
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Figura 4: Porcentagem de respostas a pergunta "Voce

j::i teve algum problema com 0 lixo na praia? 0 que
aconteceu?" (n=224; 1,3% nao responderam).

3.5 As conseqiiencias da contamina~ao
Foi verificado que uma parcela significativa dos

usuarios (36,0%) ja teve problemas devido a presenc;a
de lixo na Praia do Cassino, sendo que respectiva
mente 19,2 e 8% disseram ter sofrido ferimentos em

reslduos abandonados na praia ou algum tipo de
doenc;a atribulda ao lixo, como micoses e alergias (Fig.
4). A associac;ao entre residuos s61idos e doenc;as
(micoses e alergias) feita por alguns entrevistados e
diffcil de ser comprovada. Provavelmente, estas
doenc;as podem ser atribuidas a outros tipos de
poluic;ao organica, como esgotos e fezes de animais, e
nao aos residuos s6lidos.

Quando foi feita a pergunta "Que tipo de
problema ou prejuizo 0 lixo marinho pode causar?" a

maior parte das respostas (60,3%) foi enquadrada na
classe "problemas a saude e seguranc;a humana" (Fig.

5). Estas respostas evidenciam a maior preocupac;ao
com 0 problema que atinge diretamente aos usuarios
ou, em outras palavras, urn certo antropocentrismo.
Nesta pergunta, nao houve respostas especfficas
associadas ao impacto do lixo a biota marinha, como
enredamento e ingestao acidental. Todas as respostas
enquadradas na cIasse "problemas ao ambiente" eram
vagas, como "0 lixo polui" ou "compromete a
natureza". Provavelmente as pes so as responderam que
o lixo causa impacto ao ecossistema por que sabem
que qualquer tipo de resfduo polui. Entretanto,
desconhecem os mecanismos de contaminac;ao por
reslduos solidos em ambientes marinhos e costeiros. 0
desconhecimento de processos ambientais prov::ivel
mente tern importantes implicac;6es nas atitudes dos

Figura 5: Porcentagem de respostas a pergunta "Que
tipo de problema 0 lixo na praia pode causar?",

segundo sua classificac;ao (n=224).

veranistas, visto que possivelmente diminui 0
sentimento de responsabilidade das pessoas em relac;ao
aos impactos que causam no ambiente.

Ainda a respeito da pergunta sobre os problemas
causados pelo lixo marinho, 32, I% disseram que 0 lixo
traz algum tipo de prejulzo para (\ "turismo e/ou
economia" de municfpios costeiros. Este fato foi evi
denciado por outros autores. Segundo NELSON et at.
(2000), os freqUentadores das praias do PaIs de Gales
consideram a ausencia de lixo 0 falOr mais importante
a ser incIuido nos sistemas de avaliac;ao e cIassificac;aa
das praias do Reino Unido. Ja os resultados de
BALLANCE et at. (2000), demonstram que a limpeza
e fundamental para a escolha da praia a ser frequentada

na Peninsula do Cabo, Africa do SuI, sendo qu~ 40%
dos turistas estrangeiros e 60% dos nativos nao
retornariam a praias com mais de 10 reslduos grandes
por metro. linear, 0 que causa gran des prejulzos
economicos as praias sujas daquele pais. Embora nao
se conhec;am estudos semelhantes em praias
brasileiras, 0 impacto do lixo sobre 0 turismo
possivelmente ocoI're no Brasil.

3.6 Sugestoes dos usuarios
As sugest6es para a diminuic;ao da contaminac;ao

da praia por reslduos solidos foram classificadas como
"atividades de conscientizac;ao com os usuarios da
praia" (62,9%) e "melhorias na infra-estrutura
oferecida" (59,8%).

As sugest6es realizadas pelos entrevistados sao
apresentadas na Figura 6. A sugestao mais freqUente
(44,2%) foi a colocac;ao de mais lixeiras na praia. Alcm

15
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Figura 6: Sugestoes dos entrevistados para a diminui<;ao da presen<;a de lixo em arnbiente praia!.

de ser considerada urna rnelhoria na infra-estrutura

oferecida pelo poder publico, poderiam ser
acompanhadas de rnensagens educativas, satisfazendo
os entrevistados que sugerirarn a coloca<;ao de placas
educativas (8,5%). Evidentemente, a presen<;a exten
siva de lixeiras associada ao recolhimento freqUente de

r~sfduos e fundamental para a manuten<;ao da praia
lirnpa. PIANOWSKI et at. (1998), por exemplo,
rnostraram que a coloca<;ao de lixeiras somada a
limpeza publica freqUente se rnostrou eficiente para a
diminui<;ao de resfduos ern praias gauchas. Entretanto,
e importante ressaltar que a atitude fundamental e a
redu<;ao na gera<;ao e abandono de resfduos, 0 que
diminuiria os custos com os procedimentos de limpeza.

Outras sugestoes bastante lembradas foram a
distribui<;ao de sacolas (17,4%) e panfletos (4,9%) na
praia. Isto e urna atividade muito comum em praias

gauchas, entretanto, aumenta a gera<;ao de resfduos
contrariando urn dos procedimentos denominado 3R
(reduzir, reutilizar, reciclar), recomendado no

gerenciamento dos resfduos s6lidos. Neste senti do,
seria importante estimular as pes so as a levarem sua
pr6pria sacola para recolherem seus resfduos. A
veicula<;ao de mensagens educativas em locais
alternativos, como em sacolas de supermercado e nos
onibus circulares, provavelmente seria uma medida
com maior efeito e menor custo do que a distribui<;ao
de panfletos.

A fiscaliza<;ao e/ou multa sugeridas por 7,6%
. dos entrevistados s6 podera ser posta em pnitica

quando 0 poder publico tambem cumprir suas
obriga<;oes ambientais. A implanta<;ao completa da
coleta seletiva domiciliar, a transforma<;ao dos resfduos
organicos atraves da compostagem e a disposi<;ao final

I
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adequada do lixo municipal em aterro sanitario
construfdo e operado segundo requisitos ambientais e
legais saD exemplos de iniciativas que devem vir da
administra<;ao loca!.

A educa<;ao ambiental para crian<;as foi a
sugestfio menos lembrada (2,7%) durante as
entrevistas, no entanto e sem duvida a estrategia mais
eficiente para disseminar a consciencia ambiental,
mudando procedimentos em rela<;ao aos resfduos
s6lidos a longo prazo. Embora em Rio Grande existam
projetos efetivos de educa<;ao destinados a crian<;as e
adolescentes (OLIVEIRA, 1992 e CRIVELLARO et
at., 2001) estes normalmente tem abrangencia limitada
pela escassez de recursos financeiros. A implementa
<;ao de atividades de educa<;ao ambiental em toda rede
escolar depende, em (Iltima analise, da
disponibiliza<;ao de recursos e pessoal pelo poder
publico.

4. CONCLUSOES
De maneira geral, a maior parte dos entrevista

dos tem as seguintes percep<;oes sobre 0 lixo na praia:
(I) consideram a praia db Balneario Cassino limpa ;
(2) atribuem a presen<;a de lixo aos pr6prios freqUen
tadores da praia; (3) nao admitem tcr h5bito dc
abandonar lixo na praia; (4) consideram que os
prejufzos aos scrcs humanos SaD 0 principal problema
causado pelo lixo; e, (5) sugerem a coloca<;ao de mais
lixeiras para a redu<;ao da presen<;a de resfduos s6lidos
na praia. Urn aspecto relevante e preocupante foi a alta
incidencia (19,2%) de pessoas que disseram ja ter
sofrido algum tipo de ferimento devido a presen<;a de
resfduos s61idos em ambiente praia!.

1
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.Como poucas pessoas consideraram a praia suja,
as atividades de limpeza realizadas pela administrac;ao
local tern deixado a maioria dos usuarios satisfeitos e
podem ser consideradas eficientes em relac;ao a
manutenc;ao da qualidade cenica da praia. Entretanto,
estas atividades ocorrem apenas durante os meses de
verao na area ocupada pelos veranistas e sao bastante
dispendiosas. POI' isso, tern carater remediador e,
embora sejam necessarias, nao resolvem 0 problema
em longo prazo. Neste contexto, atividades amplas e
intensas de educac;ao ambiental sao sugeridas como a
soluc;ao mais eficiente. 0 esclarecimento sobre 0
impacto dos resfduos s6lidos em ambiente marinho
costeiro, 0 enfoque sistemico nos problemas s6cio
ambientais-economicos causados pelo lixo e 0 alerta
sobre a necessidade de condutas que prezem a reduc;ao
na gerac;ao de resfduos sao fundamentais para que os
problemas atribufdos ao lixo sejam reduzidos.
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