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1. Introdução 

 

1.1. Lixo Marinho 

Segundo Rocha (2009), 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. Muita dessa matéria-prima é desperdiçada 

no meio do processo de fabricação do produto, tornando esse ''resto'' descartável e inviável, 

e assim, sendo descartado no meio ambiente. Estes resíduos podem ser separados por 

classes sendo: (I) produtos perigosos que resultam em resíduos sólidos ou mistura de 

resíduos sólidos que devido suas propriedades podem ser infecto-contagiosos, destacando 

características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade; (II. a) resíduos não-inertes, que podem ser inflamáveis, biodegradáveis e 

solúveis em água; e (II. b) produtos inertes, que passaram por testes de solubilidade e a 

averiguaram que seus constituintes não são solúveis em concentração. Os resíduos da 

classe (II. b), condicionam o impacto mais visível, pois seus resíduos se originam de 

residências, atividades comerciais e industriais, serviços de saúde e hospitalar, agrícola, de 

serviço público, do Porto e de construções civis, tendo estes fatores diretamente ligados à 

densidade demográfica da região (Rocha, 2009). 

O lixo marinho é qualquer objeto descartado e abandonado que entra no ambiente 

marinho ou suas encostas, tais como pântanos salgados, estuários e praias, gerados pelos 

próprios seres humanos, do quais são prejudicados com tal ação. Diferentes tipos de 

poluição como petróleo, toxinas químicas, e pesticidas, são criados a maioria no 

continente, porém há os gerados pelos seres humanos nos próprios oceanos (NOAA, 

2007). Com a super população do mundo aglomerada em torno de 40% em zonas costeiras 

e a produção media diária de uma pessoa avaliada em 1,2kg, torna esta poluição uma das 

mais crescentes atualmente e difíceis de evitar, por áreas extensas serem afetadas. 

Indústrias, atividades marítimas e comportamentos habituais dos seres humanos, têm 

enormes influencias independente da escala da parcela afetada. Porém, aproximadamente 

80% dos resíduos encontrados nas águas costeiras são transportadas pelos rios, onde foram 

geradas em áreas interioranas (ARAÚJO E COSTA, 2002). 
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Atualmente os resíduos sólidos flutuantes é a principal poluição de maior 

degradação do ambiente causando drásticos impactos ambientais. Os impactos causados 

por tal degradação do ambiente não se relaciona apenas com a aparência da praia, que 

conseqüentemente afeta no turismo, mas sim com doenças causadas por estes, e 

principalmente por danos causados na biota do oceano. Conseqüentemente, gera um 

problema a mais na economia, que tem reflexo na pesca e ate mesmo em nós, que 

usufruímos de tais pescados já prejudicados (ARAÚJO E COSTA, 2002). 

Diferentes métodos são utilizados no monitoramento do lixo marinho, 

especificamente o flutuante é realizado através de observadores em navios ou com redes de 

meia-água ou de superfície. Já o monitoramento de Resíduos depositados no fundo dos 

oceanos é feito através de redes de arrasto de fundo e mergulho autônomo, enquanto se 

utiliza transectos de tamanho conhecido para amostragens na face das praias (GLOBAL 

GARBAGE, acesso em  de 30 ago. de 2009). 

 

1.2.  A situação no Brasil 

 

Estudos sobre monitoramento de lixo marinho vêm sendo desenvolvido em vários 

países, decorrente de inúmeros impactos causados por estes. No Brasil, a situação não é 

diferente. Devido sua extensão territorial com aproximadamente 442 mil km2 de zona 

costeira, onde metade da população reside a menos de 200 km do mar, dos quais 70 

milhões de habitantes desta zona gera cerca de 56 mil toneladas de lixo diariamente, o que 

pode gerar impactos ambientais em grandes escalas. Não podemos deixar de citar que 

dessas 56 mil toneladas de lixo, apenas 42 mil são coletados, porém grande parte são 

despejados em lixões a céu aberto, perto de rios, do mar, ou até mesmo em área de 

preservação ambiental. (ARAÚJO E COSTA, 2002). Estudos sobre tais monitoramentos 

são muitos recentes, havendo uma escassez nos dados que caracterizam a composição o 

tamanho e local de ocorrência dos resíduos (IVAR DO SUL, 2005). 

Tais programas de estudos realizados no país concentram-se principalmente nos 

estados do Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia, onde possuem diversas 

linhas de pesquisa sobre tal assunto. No entanto, estados como Santa Catarina, Paraná, Rio 

de Janeiro, Sergipe, Maranhão, estão começando a desenvolver estudos para um melhor 



 
 

3 

conhecimento da problemática do lixo no ambiente costeiro (Figura 1) (GLOBAL 

GARBAGE, acesso em 30 ago. de 2009).  

 

Figura 1 – Relação dos estados que fazem estudos sobre resíduos sólidos no Brasil, 

do qual os em amarelos são os com estudos mais recentes, ao contrário dos estados em 

vermelho. 

 

Atualmente, são desenvolvidos projetos que incentivam o monitoramento de praias, 

sobre os detritos que dividem o meio com essas paisagens. Um bastante interessante é a 

“Praia Local – Lixo Global”, iniciado na Costa dos Coqueiros, Bahia, que visa o 

monitoramento de resíduos manufaturados em outros países, encontrados nas praias locais, 

como o próprio nome diz (IVAR DO SUL, 2005). Este programa teve iniciativa no ano de 

2001 onde foram percorridos 31 km, do qual resultou na coleta de 94 embalagens, onde 

apenas 88 foram identificadas, das quais em sua maioria era de origem dos Estados 

Unidos. Nos anos seguintes a situação não foi diferente, no ano de 2002, onde foi 

percorrido 62,7 km, e no ano de 2003, onde foi percorrido 83,1 km, das embalagens 

encontradas, foram identificados em sua maioria de origem dos Estados Unidos, seguido 

de países europeus (GLOBAL GARBEGE, acesso em 16 nov. 2009).  

Outro programa bastante conhecido, com sua primeira edição no país em 1993, é o 

Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, que visa conscientizar as pessoas dos problemas 

do lixo marinho. Este evento ocorre anualmente, no terceiro sábado do mês de setembro, 

onde voluntários do mundo inteiro percorrem margens de praias, rios, lagos e lagoas, 

coletando o lixo ali encontrado. Após o recolhimento desses lixos, há a pesagem e a 
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anotação desses resultados, do qual essas informações vão para o banco de dados mundial, 

contribuindo para uma melhor compreensão das pessoas sobre o a extensão do problema 

do lixo marinho.  

No Brasil os estados participantes são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Acre, Amapá, Rondônia, Amazonas, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceara, Bahia, Alagoas, 

Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. (COCA-COLA, acesso 

em 03 nov. 2009). Neste ano, o Brasil se encontra na 5° posição do Top 10 de 

Participantes, com a contribuição de 11.731 voluntários, dos quais 197 foram voluntários 

que atuaram subaquaticamente. Esses voluntários recolheram aproximadamente 56 

toneladas de lixos em um trecho de aproximadamente 5.000 km, onde os detritos mais 

abundantes encontrados eram de atividades recreativas – 79% (tais como sacolas plásticas, 

bonés, tampas, garrafas de bebidas plásticas entre outros), 13% atividades relacionadas ao 

fumo, 5% atividades em oceanos (como pesca entre outros), 2% lixos inadequados (como 

geladeiras, baterias, pedaço de carros, entre outros) e 1% de Higiene pessoal e atividade 

medicinal (OCEAN CONSERVANCY, 2009).  

No Estado de São Paulo podemos destacar a cidade de Santos como grande 

exemplo de influencia de resíduos sólidos flutuantes. Segundo uma notícia do DIÁRIO 

OFICIAL DE SANTOS (2009), a cidade utiliza duas embarcações tipo Catamarã para o 

recolhimento de resíduos sólidos flutuantes na Baía de Santos – São Vicente, e há 14 

meses já foi recolhido aproximadamente 60 toneladas de lixo, evitando assim um risco 

maior para a fauna e a flora. Na sua grande maioria, são encontrados garrafas PET, sacos 

plásticos, latas e objetos pequenos, que são acondicionados em sacos plásticos de 100 

litros. 

Segundo este trabalho realizado na Baía de Santos foram encontrados materiais 

considerados irregulares, tais como madeira e matéria orgânica em decomposição, que são 

transportados fora dos coletores. Durante os meses da temporada, são coletados um maior 

volume de detritos na região, um exemplo são os meses de janeiro e fevereiro de 2009, 

onde foram coletados respectivamente, 15,622 toneladas e 6,759 toneladas, com os 

Catamarãs operando de terça-feira a domingo. Tal ação consiste em um projeto da Sabesp 

em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, chamado Onda Limpa, onde o 

programa está investindo 1,47 bilhão de reais, na Baixada Santista e no Litoral Norte de 

São Paulo para melhorias nas condições sanitárias, ambientais e sociais (Sabesp, acesso em 

16 nov. 2009) 
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Na cidade de Santos, nos últimos anos, o projeto do Dia Mundial de Limpeza de 

Rios e Praias, tem sido organizado pelo curso de Oceanografia da Unimonte, do qual a área 

escolhida para a realização deste evento é o Jardim São Manoel. Um bairro localizado na 

zona noroeste da cidade, tendo seus limites a Via Anchieta, a linha de divisa municipal que 

sai do quilômetro quatro da estrada de ferro Santos-Jundiaí, e o Rio Casqueiro. Junto a este 

se encontra uma área de manguezal onde há grande deposição de resíduos sólidos. É 

interessante ressaltar que dispõe de uma área de 75,60 hectares, porém apenas 40% desta 

área é ocupada, desfrutando de uma população de aproximadamente mil moradores 

(MONDIN, 1982). 

 

2. Objetivo 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a poluição por resíduos sólidos flutuantes 

nos estuários de Santos e São Vicente, especificamente através da qualificação e 

quantificação dos resíduos sólidos flutuantes, localização das áreas de deposição, 

estimativa da abundância relativa de resíduos sólidos flutuantes (em uma área de 

manguezal) e estimativa da fonte dos resíduos sólidos flutuantes no estuário de São 

Vicente e Jardim São Manoel. 

 

3. Metodologia 

 

3.1. Saída Embarcada no Canal de São Vicente - Observação de Resíduos 

Sólidos Flutuantes 

 

Um estudo sobre resíduos sólidos flutuantes foi realizado no Canal de São Vicente 

(Figura 2), às 14h30min, do dia 10 de setembro de 2009, quinta-feira, através da 

embarcação LUGANO da Unimonte. Segundo a DHN (acesso em 29 de set de 2009), neste 

dia, a maré era de sizígia, Lua Cheia, onde no horário da saída atuava a maré mais baixa 

daquele dia de 0,5m. 
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Figura 2 – Mapa da área de Estudo, Estuário de São Vicente, com o trajeto 

realizado destacado em vermelho (Fonte: GOOGLE EARTH, 2009). 

 

O embarque foi realizado às 14h30min, saindo da “Marina Ivan”, em São Vicente. 

Durante o trajeto, foram realizadas tarefas das quais a observação de resíduos sólidos 

flutuantes, o uso de instrumentos oceanográficos para o treinamento destes, mapeamento 

de resíduos sólidos flutuantes e a descrição do canal juntamente com a deposição desses 

mesmos resíduos, alternando os alunos para fazer as tarefas em cada estação. 

Uma das tarefas foi à observação de resíduos sólidos flutuantes, que foram 

contados entre uma estação e outra e diferenciados pela composição de seus materiais. 

Conforme a Figura 2, quatro alunos ficavam responsáveis pela observação, e se 

localizaram na proa da embarcação, pois é um local privilegiado para observar tudo a 

frente. Dois alunos ficavam na frente, do qual observavam os resíduos a bombordo e 

boreste, enquanto os outros 2 restantes auxiliavam na observação, além de qualificar e 

quantificar os resíduos. 

Outra tarefa foi o treinamento de uso de instrumentos oceanográficos e outros 

equipamentos como a Garrafa de Van Dorn, que foi usada nas 4 estações para coleta de 

água, do qual presa em um cabo, colocou-se a garrafa sob a água, e ao atingir o fundo, 

liberou-se o mensageiro, que fechou as extremidades abertas da garrafa e assim, não 

misturando água do fundo com água da superfície; o Mordedor de Fundo “Petit-Ponar”, 

que foi usado nas 4 estações para coleta de sedimentos, do qual preso em um cabo, 

colocou-se o instrumento sob a água e ao atingir o fundo, uma trava fechou as aberturas 
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para evitar perda de sedimentos, infelizmente o processo não teve 100% de sucesso nas 4 

estações, porém, foi possível coletar sedimentos; o Disco de Secchi, que nas 4 estações, 

preso a um cabo, colocou-se o instrumento sob a água para poder medir a visibilidade da 

água local, assim que o disco desaparecia sob a água, puxou-se o de volta e a visibilidade 

foi medida pelo tamanho do cabo que ficou molhado; um refratômetro de mão da marca 

QUIMIS, do Modelo Q107-3, que foi utilizado para a obtenção de salinidade em ‰, onde 

primeiro limpou-se o visor do aparelho com água destilada antes de colocar a amostra de 

água do estuário. Após a limpeza do visor, colocou-se a água estuarina e desceu a tampa do 

aparelho para medir a salinidade, cujo valor em ‰ aparecia no outro visor; um GPS, 

através do aparelho GARMIN do modelo ETREX para obtenção de coordenadas 

geográficas de Latitude e Longitude; o Ecobatímetro localizado na cabine de comando da 

embarcação para a obtenção da temperatura. Os alunos ficaram na popa da embarcação 

para a realização dessa tarefa, assim como mostra a Figura 2, por haver um maior espaço 

para o manuseio dos instrumentos. Das 4 estações oceanográficas realizadas, a primeira 

estação localizava-se em 23º58’18,3’’S 46º24’51.9’’W; a terceira estação em 23º56’12’’S 

46º25’54.6’’W; a quarta estação em 23º58’37,3’’S 46º23’42,9’’W; enquanto não foram 

determinadas as coordenadas na segunda estação. 

Também foi realizado o mapeamento de locais com deposição de resíduos sólidos 

flutuantes, a quantidade foi estimada, pois não era possível contar exatamente os resíduos 

sólidos flutuantes. Com a embarcação em repouso, os alunos na lateral direita da 

embarcação (Figura 2) fizeram 3 estações,  descrevendo o local da deposição, estimando a 

quantidade de resíduos sólidos flutuantes, além de qualificar esses resíduos. A primeira 

estação localizava-se em 23°58’19,2”S  46°24’52,1”W; a segunda em 23°57’13,2” S   

46°25’5,5” W; e a terceira em 23°56’12,2” S  46°25’55” W. 

Em cada estação oceanográfica o Estuário de São Vicente foi descrito pela 

paisagem ao redor da embarcação e pela presença de resíduos sólidos flutuantes nos locais, 

assim como seus tipos. Para realizar essa tarefa, os alunos na lateral esquerda da 

embarcação (Figura 2) descreveram o local, assim como no mapeamento dos locais de 

deposição, confirmaram a presença ou não de resíduos sólidos flutuantes, e qualificaram 

esses resíduos.  

A distribuição dos alunos (Figura 3) foi realizada dessa maneira para a melhor 

observação de resíduos sólidos flutuantes no estuário localizando-se na proa, os pontos 

laterais foram escolhidos para a melhor observação de deposição de resíduos sólidos 
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flutuantes, manchas, mapeamento e descrição da paisagem. Na popa da embarcação foram 

situados 4 alunos para o manuseio dos equipamentos e instrumentos oceanográficos (com a 

embarcação em repouso) por haver uma maior disponibilidade de espaço. 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição e função dos alunos na embarcação LUGANO 

 

3.2.  Saída ao Jardim São Manoel - Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias 

 

A saída de campo, com destino ao Manguezal Jardim São Manoel (Figura 4), foi 

realizada no dia 19 de setembro de 2009 com início às 9h30min e teve por objetivo coletar 

lixo no presente local, de acordo com o Dia mundial de Limpeza de Rios e Praias.  Nesse 

dia a maré era de sizígia e sofria a influencia da lua nova, onde no horário da realização 

deste, atuava a maré mínima do dia de 0,0m (DHN, acesso em 29 de set de 2009).  

          Os voluntários do curso de Oceanografia da Unimonte, e do Instituto Oceanográfico 

da USP - IOUSP foram divididos em dois grupos, o grupo de limpeza e grupo de pesquisa, 

onde os dois grupos possuíam seus objetivos. O grupo da limpeza foi designado para o 

recolhimento e pesagem dos resíduos em geral na área total, enquanto o grupo de pesquisa 

da Unimonte recolhia, qualificava e pesava os resíduos dentro de quadrantes para análises 

futuras.  
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Chegando ao local as equipes de pesquisa se separaram em 4 áreas (Figura 4), 

distantes uma das outras, escolhidas aleatoriamente, para a realização dos quadrantes, do 

quais o primeiro se encontrava mais perto da área urbana e o quarto mais perto ao rio, em 

uma área de difícil acesso. No espaço correspondente a cada grupo foram anotadas as 

coordenadas geográficas, através do GPS GARMIN, modelo ETREX.o quadrante de 9 m² 

(3mx3m) foi montado com o auxilio de madeiras encontradas no próprio local que foram 

fixadas nos limites dos quadrantes, medindo através de uma trena e demarcado através de 

uma fita zebrada, onde a metodologia usada era referente a Cordeiro (2006), porém com 

adaptações feitas decorrente do local disponível para trabalho. Após a montagem do 

quadrante iniciou-se a coleta do lixo encontrado utilizando luvas para evitar contaminação 

e sacos plásticos de lixo de 50L para o recolhimento dos resíduos. Esses resíduos foram 

separados em diversos sacos de lixo classificados em plásticos; brinquedos; higiene 

pessoal; isopor; madeira; tetra pak; sapatos; borracha e bolsas. Após essa separação os 

sacos foram pesados, em uma balança cedida pela prefeitura que pesava o mínimo de 2kg 

de lixo, para que se pudesse determinar a quantidade de lixo de cada tipo de resíduo. É 

importante ressaltar que devido à grande quantidade de madeira, seu peso foi estimado no 

local e, portanto não foi pesado com precisão, e da mesma forma, foi estimado os itens de 

valores menores que 2 kg, devido a precisão da balança cedida.  

 

 

Figura 4 – Local de realização dos quadrantes de pesquisa do Dia Mundial de 

Limpeza de Rios e Praias, onde Q1 - 23º55’46.8”S/46º23’01.3”W, Q2 - 
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23º55’46.9”S/46º23’01.7”W, Q3 - 26º55’46.7”S/46º23’03.2”W e Q4 - 

26º55’46.2”S/46º23’04.1”W. 

 

Retiramos todos os tipos de resíduos com exceção da madeira que permaneceu no 

local. Antes de ser retirado pela prefeitura, qualificamos os resíduos plásticos em 

alimentícios e não alimentícios para posterior análise laboratorial.  

 

3.3.  Análises Laboratoriais 

 

No laboratório houve a lavagem em água corrente dos resíduos trazidos para 

análises, plásticos alimentícios e não alimentícios. Dos quais foram feitas as triagens 

destes, em reconhecimento dos produtos e tentativa de identificação das marcas, para 

posterior análise socioeconômica. Após a separação destes em grupos como: alimentícios – 

pacote de biscoito, pacote de pão/ macarrão, tampinhas de refrigerante/ palitos de pirulito, 

derivados de leite, tetra pack, pacote de salgadinho, massa de bolo, café, açúcar, molho de 

tomate, sache de suco/ rótulo de refrigerante, arroz, feijão, farinha, embalagem de frango, e 

outros; e não alimentícios – sacolas plásticas de mercado, sacolas não identificadas, sacolas 

de higiene e limpeza e plástico duro; houve a pesagem deste na balança de precisão. Foram 

utilizados 3 dias para a análise laboratorial. Foram separados, qualificados, quantificados e 

pesados todos os produtos encontrados, por meio da triagem dos resíduos.  

 

 

3.4.  Análises de dados 

 

Para uma melhor análise dos resultados de observação dos resíduos sólidos 

flutuantes no Canal de São Vicente obtidos em campo da saída embarcada, foi realizado 

um cálculo chamado Avistagem por Unidade de Esforço de Observação, também 

conhecida por SPUE, para determinar a quantidade vista de um tipo de resíduo por minuto. 

O cálculo pode ser efetuado através da seguinte equação:  
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No entanto para a análise dos resultados obtidos no Dia Mundial de Limpeza de 

Rios e Praias, foi feito o cálculo da Densidade Relativa. A Densidade relativa é expressa 

pela relação entre a quantidade de um determinado tipo de lixo e a superfície de uma área. 

O cálculo pode ser efetuado através da equação: 

 

 

 

onde a área corresponde a área de um quadrante e o peso(i) corresponde ao peso de 

um determinado item. O cálculo da Densidade total foi feito da mesma forma, porém é 

realizada a relação do peso total de um item em todos os quadrantes e a área de todos os 

quadrantes, através da seguinte fórmula: 

 

 . 

 

Para a análise sócio-econômica, fomos a uma mercearia humilde, de classe baixa, 

para buscar os preços dos materiais que foram recolhidos durante o Dia Mundial de 

Limpeza de Rios e Praias, e identificados em laboratórios. 0 

 

4. Resultados 

 

4.1. Saída embarcada no Canal de São Vicente – Observação de Resíduos 

Sólidos Flutuantes 

 

O Canal de São Vicente foi descrito em 12 locais, marcados na Figura 5. No Ponto 

1, localizado em 23°58’33,8”S  46°24’24”W, há presença de manguezal e aparentemente 

havia resíduos sólidos flutuantes, porém estes não foram identificados. No Ponto 2, 

localizado em 23°58’29,6”S  46°24’46,7”W, não havia resíduos sólidos flutuantes, porém 

houve a presença de muito entulho, devido a presença de palafitas no local.  

O Ponto 3 e o Ponto 4, localizados respectivamente em 23°58’3,5”S  46°24’53,5”W 

e 23°57’56”S  46°24’55,8”W , não apresentaram deposição de resíduos sólidos flutuantes, 

o Ponto 3 foi caracterizado pela presença de um pequeno pedaço de manguezal, enquanto o 

Ponto 4 está localizado próximo a Ponte dos Barreiros.  
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O Ponto 5, cuja localização é 23°57’39,5”S  46°24’35,6”W, aparentemente 

não apresentou esses resíduos, sendo caracterizado pela presença de manguezal e por 

também estar próximo a mesma ponte citada anteriormente. No Ponto 6, com 

localização em 23°57’26,6”S  46°25’0,8”W, não havia deposição desses resíduos e pôde-

se observar o fim das palafitas, enquanto o Ponto 7, localizado em  23°57’13,2”S  

46°25’5,5”W, apresentou uma aparente área de deposição de resíduos sólidos flutuantes, 

sendo identificados plásticos, isopores e garrafas.  

O Ponto 8, cuja localização é 23°57’11”S  46°25’0,3”W, não apresentara resíduos 

sólidos flutuantes aparentemente, e conseqüentemente não foi possível identificá-los, além 

de ser caracterizado pela presença de manguezal.  O Ponto 9, com localização em 

23°57’0,1”S  46°25’25,4”W, também tem a presença de manguezal, porém, este não 

apresentou deposição desses resíduos.  

No Ponto 10, cuja localização é 23°56’22”S  46°25’35,6”W, estando próximo a 

Ilha Caraguatá e a Ponte Imigrantes, não presenciou-se resíduos sólidos flutuantes, no 

Ponto 11, localizado em 23°56’20,7”S  46°25’37,8”W, nota-se a entrada do Rio Branco e a 

não presença desses resíduos aparentemente, enquanto no Ponto 12 não apareceram esses 

resíduos, estando localizado em 23°56’12,3”S  46°25’56,3”W e sendo caracterizado pela 

presença de palafitas. Devemos ressaltar que o GPS usado tem uma margem de erro entre 

8-20 metros, dependendo do dia, portando as coordenadas coletadas em campo pode não 

coincidir com as áreas plotadas no mapa abaixo (Figura 5).  

 

Figura 5 – Mapa do Canal de São Vicente, com os pontos de descrição (Fonte: 
GOOGLE EARTH, 2009). 
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Ao longo do estuário de São Vicente foi verificado 2 pontos de grande deposição. 

A área de deposito desses resíduos sólidos flutuantes se encontrava em uma área de 

manguezal, ponto 1, onde devido a difícil visualização não foi possível identificar os 

resíduos ali presentes. No entanto, no ponto 7,  segunda área identificada como um grande 

potencial de deposição de resíduos sólidos flutuantes, já foi possível a identificação de 

alguns itens presentes, do qual se encontrava plásticos, garrafas PET e isopor(Figura 6).  

 

                                      (a)                                                  (b) 

Figura 6 – (a) Area de palafitas no Canal de São Vicente com deposição de resíduos 

sólidos flutuantes. (b) Area de manguezxal no Canal de São Vivente com deposição de 

resíduos sólidos flutuantes.  

 

Na tabela 1 abaixo estão registrados os resíduos observados pelos alunos ao 

decorrer da passagem pelo Canal de São Vicente. Dentre os itens identificados, havia 

plásticos, garrafas pet, tetra pak, isopores e englobados no item outros estão as madeiras, 

materiais de construção, sofá, tela de computador, pneus e uma grande quantidade de 

entulho. Dentre os itens observados o de maior abundancia foi o plástico, independente da 

estação. Entre as estações, a de maior observação de resíduos foi a estação quatro, talvez 

também devido a um maior tempo de observação.  

 

Tabela 1 – Avistagem por unidade de esforço de observação de cada estação. 

Estação Coordenadas 

Geográficas 

Hora de 

Início 

Hora de 

Término 

Pet Plástico Isopor Tetra 

Pak 

Outros Total 

1 23º58’41,2’’S 

46º24’01’’ W 

14:50 14:59 0,11 0,77 - - 0,44 1,32 

2 23º58’08,8’’S 15:51 15:58 - 0,57 - 0,14 - 0,71 
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46º24’54’’W 

3 23º57’10,8’ S 

46º25’13,7”W 

16:27 16:34 - 1,00 0,14 - - 1,14 

4 23º56’17’’S 

46º25’52,6”W 

17:01 17:30 0,10 2,62 - - 0,07 2,79 

 

4.2. Saída ao Jardim São Manoel – Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias 

 

Abaixo (Tabela 2) podemos observar os resultados obtidos dos voluntários do 

grupo de limpeza, do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Podemos observar em 

maior freqüência o item plástico, correspondente a aproximadamente 43% dos itens 

recolhidos, e com menor freqüência das espumas correspondendo apenas a 0,1% dos itens 

recolhidos. 

 

Tabela 2 – Resultados finais do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico abaixo (Figura 7) há uma melhor visualização dos itens recolhidos e 

pesados no dia, de qual não podemos evidenciar uma abundância muito grande de plásticos 

em relação aos outros itens, seguido de sapatos e isopor.  

Itens Recolhidos Peso (kg) 

Vidro 40,0 

Tetra Pak 31,0 

Higiene Pessoal 6,5 

Isopor 66,5 

Espuma 1,0 

Sapato 188,0 

Brinquedo 1,1 

Plástico 296,0 

Móveis 50,0 

Total 686,0 
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Figura 7 – Resultado Final do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias 

 

A tabela abaixo (Tabela 3) mostra a quantidade de resíduos recolhidos e pesados de 

cada um dos quadrantes aleatoriamente distribuídos. Podemos notar que há uma enorme 

concentração de madeira em todos os locais, porém devemos ressaltar que estes valores 

foram estimados devido a impossibilidade de carregar este até a balança, portanto, sendo 

estimados no próprio local após a aglomeração deste. O valores menores de 2kg também 

foram estimados devido a balança pesar no mínimo este valor. Portanto, de acordo com os 

resultados aqui mostrados, podemos dizer que os itens não alimentícios vem atrás do item 

madeira em pesagem. Devemos lembrar que no item outros engloba-se, os itens não 

enquadrado nos itens já separados, como por exemplo, capacete.  

 

Tabela 3 – Resultados Obtidos Dos quadrantes realizados no Jardim ao Manoel, 

itens recolhidos e seus devidos pesos. 

 

 

 

Itens Q1 (kg) Q2 (kg) Q3 (kg) Q4 (kg) Total 

Borracha Vulcanizada 0,2 0,5 0,0 0,0 0,7 

Papel Tetrapak 1,0 0,0 1,0 0,2 2,2 

Higiêne 1,0 1,5 4,0 2,0 8,5 

Fragmentos de Isopor 1,5 2,0 0,5 2,0 6,0 

Madeira 40,0 92,0 70,0 10,0 212,0 

Calçado 5,0 2,5 4,0 2,0 36,0 

Fragmento de Espuma 1,0 2,5 0,5 0,0 4,0 

Vidro 1,0 0,9 0,5 2,1 4,5 

Embalagem Alimentar 1,5 3,5 4,5 2,0 11,5 

Embalagem Não Alimentar 15,0 11,5 14,5 9,0 50,0 

Brinquedo 1,0 0,1 0,1 0,2 1,4 

Outros 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 
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As Densidades Relativas calculadas dos itens em cada quadrante resultaram em 

dados já esperados devido à quantidade já estabelecida acima, do qual os valores com 

maiores abundâncias da tabela anterior são os mesmos com maiores densidades da tabela 

abaixo. (Tabela 4)  

 

Tabela 4 – Resultados Obtidos dos quadrantes realizados no Jardim São Manoel, 

itens recolhidos e suas densidades relativas 

 

 

4.3. Análises Laboratoriais  

 

• Itens não Alimentícios 

 

Após a triagem e pesagem dos itens em laboratório foi feita a tabela de comparação  

dos pesos dos itens encontrados. Nos quadrantes 1, 2 e 3 foi observado que a classe sacolas 

não identificadas foi a de maior abundância, seguida das sacolas plásticas de mercado, 

porem no quadrante 4 ocorreu o contrário, onde as sacolas plásticas de mercado eram as 

mais abundantes seguidas das sacola não identificadas. E com a ocorrência de menor 

abundancia em todos os quadrantes de sacolas de limpeza e higiene (Tabela 5).  

 

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 

Higiêne 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 
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Tabela 5 - Comparação das quantidades de plástico encontradas pelos quadrantes, 

no mangue do Jardim São Manoel. 

Itens Quadrante1 (g) Quadrante 2(g) Quadrante 3(g) Quadrante 4(g) 

Sacolas plásticas de mercados 498 1.110 940 575 

Sacolas não identificadas 3.725 1.664 1.606 315 

Plástico duro 366 440 854 129 

Sacolas de Higiene e Limpeza 323 132 190 0 

 

A Figura 8 apresenta uma melhor visualização dos resultados da tabela acima. 

Onde podemos observar que do quadrante 1 ao 4 há uma diminuição continua do item 

sacolas não identificadas, e dos itens plástico duro e sacolas plásticas de mercado há um 

aumento continuo do quadrante 1 ao 3, e depois uma diminuição deste.  

 

 

Figura 8 -  Peso de itens não alimentícios encontrados nos quadrantes. 

 

• Itens Alimentícios  

 

A tabela 6 apresenta a comparação dos itens alimentícios triados em laboratório. 

Podemos dar um destaque para o item Tetra Pak, onde se encontra o maior valor total dos 

quadrantes, porem com um valor baixíssimo no quadrante 2. O item de menor valor foi o 

sache de suco e rótulo de refrigerante, porem devemos ressaltar que são itens bastante 

leves. Devemos lembrar que no item outros se engloba embalagens de balas, chocolates, 

entre outros doces.   
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Tabela 6 - Peso total dos itens trazidos ao laboratório, e em seu devido quadrante.   

 

 

No gráfico abaixo (Figura 9) podemos visualizar que o quadrante 2 é o que se 

encontra com maiores valores dos itens pacote de biscoite, pacote de pão/macarrão, 

tampinhas de refrigerantes/palitos e derivados de leite, e o quadrante 4 com menores 

valores destes.  

 

 

Legenda Item Quadrante 

1  (g) 

Quadrante 

2  (g) 

Quadrante 

3 (g) 

Quadrante 

4  (g) 

Total 

(g) 

A Pacote de Biscoito 43 262 130 53 488 

B Pacote de Pão / Macarrão 207 287 103 8 605 

C Tampinhas de Refrigerante / 

Palitos 

190 193 150 12 545 

D Derivados de Leite 148 230 115 86 579 

E Tetra Pak 640 15 839 26 1520 

F Pacote de Salgadinho 140 65 91 9 305 

G Massa de Bolo 0 75 0 6 81 

H Café 73 16 87 27 203 

I Açúcar 70 35 96 0 201 

J Molho de Tomate 43 65 10 13 131 

K Sachê de Suco / Rótulo de 

Refrigerante 

21 31 0 7 59 

L Arroz 66 70 170 0 306 

M Feijão 30 25 60 0 115 

N Farinha 0 99 46 0 145 

O Embalagem de Frango 0 0 112 0 112 

P Outros 318 374 180 42 914 
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          Figura 9 - Peso de itens alimentícios encontrados no quadrante 

 

Neste gráfico (Figura 10) devemos destacar a quantidade do item tetra pak em 

relação aos outros, sendo mais abundantes no quadrante 1 e 3, apresentando valores 

baixíssimos nos demais quadrantes. E nos itens pacote de salgadinho, massa de bolo e café 

obteve valores baixos e bastante variados de uma estação a outra.  

 

 

Figura 10 - Peso de itens alimentícios encontrados no quadrante 

 

 

Os itens embalagens de açúcar, molho de tomate, sache de suco/rotulo de 

refrigerante e arroz apresentaram valores bastante variados de uma estação a outra, 

devendo apenas ressaltar que o quadrante 4 foi o que se encontrou com menores valores 

tanto neste itens, como nos itens acima avaliados (Figura 11).  
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Figura 11 - Peso de itens alimentícios encontrados no quadrante 

 

Há um fato bastante interessante neste gráfico (Figura 12), que é a presença de 

embalagens de frango apenas no quadrante 3. Já nos itens feijão, farinha e outros, há a 

presença nos demais quadrantes com os valores bastante variados.  

 

 

 

           Figura 12 - Peso de itens alimentícios encontrados no quadrante 

 

• Análise sócio-econômica das marcas dos itens encontrados, como arroz, feijão e 

tetra-pak.  

 

Na tabela abaixo (Tabela 7) há os valores das marcas de arroz encontrado nos 

quadrantes. Devemos ressaltar que não foi possível coletar o valor de uma embalagem de 

mesma quantidade, assim dificultando a comparação das marcas, e que também esses 

valores ai coletados são apenas de um lugar, que esses valores podem variar de mercado 

para mercado.  

  

Tabela 7 – Preços das marcas de arroz dos itens encontrados no Mangue.  

 

Marcas Quantidade Preço 

Namorado 1 R$ 1,99 (1kg) 

Alibaba 5 R$ 7,29 (5kg) 

Silbom 1 R$ 8,29 (5kg) 

Aurea 1 R$ 4,59 (5kg) 
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Vila Nova 2 R$ 2,25 (1kg) 

 

 

Na comparação do preço das marcas de feijão ocorreu o mesmo, com valores de 

embalagens de diferentes pesos e do mesmo local, não havendo uma pesquisa em outros 

lugares. Dificultando assim uma melhor comparação (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Preços das marcas de feijão dos itens encontrados no Mangue.  

 

Marcas Quantidade Preço 

Alibaba 2 R$ 3,80 (2kg) 

Camil 1 R$ 4,05 (2kg) 

Tio João 1 R$ 2,39 (1kg) 

Mestrinuo 1 R$ 1,60 (1kg) 

Mesa Nobre 1 R$ 3,50 (2kg) 

Vila do Alto 1 R$ 4,10 (2kg) 

Silbom 1 R$ 2,19 (1kg) 

 

Já na comparação dos preços das embalagens de tetra pak, o mesmo acontece em 

relação a obtenção dos valores, ocorrida apenas em um lugar, porém alem dessa variação 

de preço, não podemos deixar de citar que este produto é o que mais oscila o preço, ate 

mesmo em dias, portanto o que tem maior amplitude de preço do itens avaliados(Tabela 9).   

 

Tabela 9 – Preços das marcas de tetra-pak dos itens encontrados no Mangue.  

 

Marcas Quantidade Preço 

Bom Gosto 6 R$ 2,14 

Carrefour 1 R$ 1,89 

Frimesa 1 R$ 1,18 

Gloria 1 R$ 1,39 

Elege 3 R$ 1,34 

Long 1 R$ 1,25 

Smefa 1 R$ 1,72 

Batavo 1 R$ 1,95 

Itambé 1 R$ 1,48 

Lider 1 R$ 1,89 
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Jussara 1 R$ 1,25 

 

 

Abaixo há a relação da quantidade de sacolas achadas e suas marcas. Obteve uma 

maior quantidade de sacolas que não conseguimos identificar, porem seguidas do 

supermercado Krill e posteriormente do supermercado Litoral. Já a loja de menor 

quantidade achada foi as Lojas Americanas (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Tabela de sacolas plásticas de supermercados identificadas e seus 

respectivos pesos.  

 

Marcas Peso (g) 

Carrefour 369 

Litoral 518 

Extra 247 

Krill 605 

Bicicletaria do Mineiro 40 

Compre Bem 289 

Assai 36 

Amor devive 34 

Mohamad 39 

Jancrada 35 

Barros 74 

Lojas Americanas 14 

Jacy 41 

Outras 737 

 

 

Abaixo há o gráfico (Figura 13) do peso das sacolas plásticas de mercado, 

encontradas nos quadrantes, obtendo uma melhor visualização das sacolas com maior 

abundancia.  
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Figura 13 – Relação dos pesos e marcas de sacolas plásticas de supermercados. 

 

5. Discussão de Resultados 

 

5.1.  Saída embarcada no Canal de São Vicente – Observação de Resíduos 

Sólidos Flutuantes 

 

De acordo com a descrição do canal feita no trabalho, pode-se observar a presença 

de áreas de manguezais visivelmente afetadas pelo acúmulo de resíduos sólidos flutuante, 

no entanto houve áreas com tais características porem sem a presença de acumulo desses 

materiais. Segundo Press (et al. 2006), tanto em canais como em rios, em suas partes 

meandricas, na sua margem interna ocorre o processo de deposição, devido a corrente 

deste ser mais lenta, do que em sua parte externa, onde ocorre a erosão. Portanto, este pode 

ser um fator significativo para a analise de nos mesmos ambientes ocorrerem a presença de 

resíduos sólidos flutuantes, como no ponto 2 – margem interna do meandro do canal de 

São Vicente, e o não acumulo desses nos pontos 3, 5, 8 e 9, mesmo por apresentarem áreas 

de manguezal, porem serem localizadas na margem externa. Outro fator bastante 

importante para a dispersão desses resíduos é a maré (CORDEIRO apud ABU-HILAL & 

AL-NAJJAR, 2006), do qual locais com maior amplitude de maré tende a uma menor 

deposição e vice-versa.  

Foi observado também, que em locais com presença de palafitas, ponto 2, há uma 

grande deposição de entulhos. Segundo Cordeiro (apud ABU-HILAL & AL-NAJJAR, 

2006) há uma correlação entre os resíduos sólidos flutuantes encontrados no local, e as 

atividades humanas desenvolvidas neste. Especificamente nesta área de estudo, foi 
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encontrado uma enorme quantidade de madeira devido a áreas com palafitas – casas 

suspensas por madeiras nas margens de canais.   

Através das analises dos dados coletados em campo, podemos observar a 

predominância dos plásticos como o mais abundante entre os resíduos sólidos flutuantes.  

Talvez devido à grande demanda desse material, por apresentar um custo baixo, 

praticidade, leveza e maior ganho em qualidade de vida, contudo, são muito mais 

resistentes no ambiente (SANTOS, AGNELLI, MANRICH, 2004). Devido a tais 

características ele possui uma maior facilidade de ser transportado tanto pelo vento, quanto 

pelos rios, e ser mais facilmente visualizado devido a seu tamanho e quantidade. De acordo 

com a tabela de SPUE o item de maior abundancia é o plástico, onde o local de maior valor 

encontrado foi o ponto 4, com uma diferença significativa para os demais, porem isso pode 

ser devido a diferença de tempo entre uma estação e outra, onde na estação 4 o período de 

observação foi maior que os demais.  

 

5.2. Saída ao Jardim São Manoel - Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias 

 

Notamos que de acordo com os dados coletados pelo grupo de limpeza do Dia 

Mundial de Limpeza de Rios e Praias 2009, o item de maior abundancia é o plástico. Nos 

anos anteriores foram observados como mais abundantes: plástico – 2008; madeira – 2007 

e sapatos 2006. (Tabela 10). Temos que lembrar que os itens onde não aparece nenhum 

valor não quer dizer que não se encontrava no local, mas sim que não foi recolhido naquele 

ano. Um dado bastante interessante é o numero de sapatos e acessórios encontrados nesse 

local. O número quase se aproxima entre o mais abundante, caso este não seja o tal, ano de 

2006. Podemos notar que nos anos de 2007 e 2008 houve uma enorme quantidade de 

madeira coletada, talvez devido à presença de palafitas perto do local. Como já dito 

anteriormente, que há uma correlação entra as atividades humanas do local de deposição e 

os resíduos ali encontrados (CORDEIRO apud ABU-HILAL & AL-NAJJAR, 2006). 

Foi possível observar a ausência de garrafas PET, latas de alumínio entre outros, no 

local de realização deste evento. Estes materiais com valores de renda no mercado dos 

reciclados, não são nem encontrados no local, devido à coleta feita por catadores 

autônomos. Segundo a CEMPRE (acesso em: 23 nov. 2009) – Compromisso Empresarial 

Para Reciclagem -  desde o ano de 2003 a 2007, o Brasil esteve no topo  da lista entre os 

países que mais reciclam latas de alumínio, do qual reciclam aproximadamente 96,5% da 
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produção nacional de latas. Em relação às garrafas PET, no ano de 2007 o Brasil se 

encontrava na 2° posição dos países que mais reciclam, atrás apenas do Japão, que reciclou 

62% do total de sua produção anual, enquanto o Brasil reciclou 51,3%.  

Dados dizem que a redução do lixo na cidade de Santos através da coleta destes por 

catadores, diminui em até 21% entre o ano de 2000 a 2004. Porem o Brasil se encontra no 

6° lugar do ranking de Reciclagem Mundial, do qual recicla apenas 11% do total de seu 

lixo gerado no ano. Nestes dados, estão inclusos todos os tipos de matérias produzidos e 

reciclados no país, tais como plásticos, tetra Pack, sapatos entre outros. (CEMPRE, 2007) 

 Devemos ressaltar que os dados obtidos são diretamente relacionados com os 

voluntários, pois são eles que coletam os lixos no local, portanto são dados tendenciosos.  

 

Tabela 11 – Resultados do Dia mundial de Limpeza de Rios e Praias do ano 2006 

ao ano de 2009. 

Itens coletados 2006 2007 2008 2009 

Plástico 31,0 297,0 425,5 296,0 

Tetra Pack 68,5 187,5  70,5 31,0 

Madeira - 350,0 200,0 - 

Móveis - - 300,0 50,0 

Sapatos e 
Acessórios 

311,5 296,5 355,5 188,0 

Isopor e Espuma 120,0 112,0 168,5 67,5 

Vidro 12,0 144,5 32,5 40,0 

Lampada - 13,5 - - 

Papelão - 3,0 - - 

Metal - 1,0 - - 

Lixo comum – 
orgânico  

- - - - 

Outros 68,0 - - 7,6 

 

Os dados obtidos do grupo de pesquisa do local são dados mais precisos, pois os 

voluntários que os realizaram retiraram todos os itens que se encontrava dentro do 

quadrante, não escolhendo os itens a serem retirados. Portanto podemos fazer uma análise 

mais precisa dos itens encontrados no Jardim ao Manoel, não sendo dados tendenciosos, do 

qual o item com mais freqüência encontrados foi a madeira, que predomina, tanto do 

quadrante 1ao quadrante 4. Isto talvez decorrente da presença de palafitas no local e 

atividades realizadas neste. Após isto, o material com maior freqüência encontrado foi o 

plástico da classe dos não alimentícios, com a segunda maior densidade do local. De 
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acordo com Cordeiro (2006), mundialmente, o plástico é o principal detrito encontro em 

praias e manguezais. 

É notório que o quadrante 4 é o que possui as menores densidades de resíduos 

sólidos. Considerando a correlação de atividades humanas do local e os resíduos ali 

encontrados, esta riqueza de matérias encontrados de acordo com a proximidade da fonte 

geradora, deduz-se que quanto menor a distancia desta fonte, maior será quantidade e a 

variedade dos resíduos. (CORDEIRO, 2006) 

 

5.3.  Análises Laboratoriais  

 

Entre a classe de plásticos analisadas em laboratório, é notória a predominância da 

classe não alimentícia onde se encontra as sacolas plásticas como as mais abundantes, com 

uma diferença significativa entre os demais. Entre as sacolas identificadas, é possível notar 

que as mais abundantes são as redes de supermercados Krill e Litoral, respectivamente.  

Dentre os produtos alimentícios identificados e de fácil observação que a classe dos 

Tetra Pack e o que se encontra com maior quantidade, porem em apenas 2 quadrantes, 1 e 

3. Já entre as demais classes é uma oscilação do quadrante 1 ao 4, porém aparentando que 

o quadrante 2 é o que possuía em sua maioria os maiores valores dos itens. Devemos 

ressaltar que os locais para realização dos quadrantes foram escolhidos de forma aleatória. 

 

6. Considerações Finais 

 

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, com ocorrência em escala mundial.  

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 
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de conscientização, monitoramento ambiental, do governo e da sociedade, para que não 

haja um agravamento da situação. 

Apesar dos resultados obtidos, não foi possível a identificação das fontes poluidoras 

e estimativa da corrente de influencia no manguezal do Jardim São Manoel e portanto 

trabalhos que visem uma melhor compreensão das correntes e sua influência no 

carregamento dos resíduos sólidos são de extrema importância para determinação das 

fontes geradoras destes resíduos. 
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