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Malores Informa\;oes sobre este trabalho:

- A maior parte do lixo que chega a Baia de
Guanabara se da via rlos e sistema de drenagem.
Portanto, a ocorrencia de chuvas se relaciona
diretamente ao aumento do volume de lixo que
chega a Baia;
- A altura da mare e a direl;ao do vento faz com
que 0 lixo seja depositado de maneira
diferenciada nas praias;
- Antes da chegada de frentes Frias pouco volume
de lixo e encontrado nas praias;
- Nos meses de verao, com chuvas mais
frequentes e intensas, 0 volume de lixo e maior
que no inverno;
- 0 plastlco, durante todos os meses do ana e em
todas as praias observadas, eo material de maior
quantldade, seguido por materiais organicos. A
quantidade dos demais materials vem se
mantido baixa ao tongo do periodo considerado.

Como resultados, a analise prima ria dos
dados obtidos entre 1997 e 1999 nos levou as
seguintes conclusoes:
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A Baia de Guanabara situa-se no litoral sudeste
brasileiro e e circundada pelas cidades do Rio de
Janeiro, Niteroi, Duque de Caxias, Mage, Sao Gonl;alo
entre outras, somando um total de 12 mil hoes de
pessoas. Outrora Fonte de alimento e lazer, hoje
profundamente poluida pela industria e pela propria
populac;ao que a circunda. Medidas de saneamento
tem sido tomadas pelo governo estadual com apoio das
universidades, organizac;oes nao governamentais e de
instituic;6es estrangeiras.

Motivados a colaborar com a recuperal;ao da Bala
de Guanabara, reunimos diversos alunos de gradual;ao
em geografia com bolsa de iniciac;ao cientifica para
desenvolvermos um projeto de baixo custo e que
pudesse fornecer dados aos tomadores de decisoes, a
populal;ao e ao mesmo tempo desenvolver consciencia
de preservac;ao ambiental junto aos alunos. A Baia tem
sua "saude" comprometida por varios poluentes e ac;oes
antropicas, mas 0 que mais chama a atenc;ao e 0 lixo
flutuante que alem do aspecto visual degradante, causa
problemas constantes aos aerobarcos que cruzam a
Baia a cada 10 minutos, pequenas embarcac;oes e aos
pescadores. 0 lixo flutuante varia de material natural
como plantas aquaticas e galhos de arvores a material
artificial que incluem desde pequenos pedac.;os de
isopor, a garrafas pet e podendo chegar a sofas,
geladeiras e pneus. A nosso ver, 0 malor provedor de
lixo flutuante sac os rios e 0 sistema de drenagem que
arrastam para a Baia os residuos solidos
impropriamente depositados as suas margens.

Este estudo foi desenvolvido com uma me~dologia
bem simples que consistia em visitar cinco praias da
cidade de Niteroi (margem norte da Baia) que tivessem
dinamicas diferentes. Nestas praias foram demarcados
trechos de 2 metros de largura, nos quais, em tres dias
da semana (manha e tarde) era inventariado
quantitativamente e qualitativamente 0 material na
linha de deixa trazido pela mare. Em uma planilha
apropriada, os diversos itens (tais como sapato,
canudinho, lata de refrigerante, galhos, etc.) eram
anotados em oito grandes categorias (borracha, isopor,
material organico, metal, papel, plastico, vidro e
outros). Para que tivessemos um termo comparativo
de volume, coletamos dados quantitativos do lixo
recolhido nas praias pela Companhia de Limpeza
Urbana de Niteroi (CLIN- 40 DLU- Icaraf).

Para que houvesse um direcionamento da pesqulsa
adotou-se a seguinte hipotese de trabalho: "A
quantidade de lixo encontrado nas praias depende,
alem da conscientizac;ao da populac;ao, de fatores
ambientais tais como chuvas, mares, correntes e
ventos". A partir desta premissa, passou-se a coletar
junto aos orgaos publicos dadas sabre as oscilac;oes de
mare, correntes, ventas e chuvas.
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