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RESUMO: 
 
 
A gestão ambiental das zonas costeiras é parte de grande importância para o controle da 

poluição marinha. A análise quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos dispostos na 
Praia do Porto da Barra e o conhecimento da percepção dos freqüentadores desta praia 
sobre os problemas causados pelo lixo marinho, são informações fundamentais para a 
elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e para o dimensionamento de 
programas de educação ambiental. O lixo marinho causa problemas para o turismo e 
economia, representa riscos para os freqüentadores das praias e, além disso, representa 
perigo para a vida marinha. O objetivo deste trabalho é analisar quantitativa e 
qualitativamente os resíduos sólidos na praia do Porto da Barra e também avaliar o 
conhecimento dos usuários desta praia sobre os problemas causados pelo lixo e promover 
uma reflexão sobre o tema em estudo. 

 
Para isto, foi feita uma coleta e triagem dos resíduos sólidos cujo resultado foi de que a 

grande maioria dos resíduos encontrados na praia eram tipos de resíduos passiveis de 
reciclagem: plásticos, metal e madeira. Também foram aplicados questionários 
padronizados e formados exclusivamente por perguntas abertas aos freqüentadores da praia 
citada. As respostas às perguntas "Que tipo de lixo você costuma produzir na praia?” e 
“Qual o lixo mais freqüente na praia?” ratificaram os resultados da coleta. As respostas à 
pergunta “Que tipo de problemas o lixo pode causar?” foram agrupadas nas seguintes 
classes: (1) problemas ao ambiente (danos à flora e fauna); (2) problemas para a saúde e 
segurança humana; e, (3) problemas ao turismo e economia. A maioria das respostas às 
classes (1) e (2) foram consideradas adequadas, enquanto que em relação à classe (3) não se 
observou o mesmo conhecimento. Nenhum entrevistado citou os problemas mais comuns 
do lixo em ambiente marinho, como enredamento e ingestão de resíduos por animais. Na 
pergunta “Você já teve algum problema resultante do lixo na praia?” a maioria disse “não”, 
mas, dentre as respostas "sim" houve uma grande incidência de pessoas que tiveram 
ferimentos com os palitos de madeira e cacos de vidro ou aquelas que tiveram algum tipo 
de doença. Por fim, quando a maioria das respostas à pergunta “Quais as razões para haver 
lixo na praia?” foi respondido: “falta conscientização e educação” das pessoas, cita-se, por 
fim, a necessidade da implantação de programas de educação ambiental. 

   
 
 
PALAVRAS CHAVES: lixo marinho; resíduos sólidos em áreas costeiras; poluição 

em áreas costeiras; gerenciamento ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento alarmante da quantidade e dos diferentes tipos de resíduos sólidos 
produzidos nas últimas décadas, tornou-se uma das grandes preocupações da comunidade 
internacional nos últimos anos, em função dos danos ambientais produzidos pela 
inadequada disposição dos mesmos e do empobrecimento dos recursos naturais.   

A questão do lixo é de grande importância dentro de uma sociedade que busca o 
Desenvolvimento Sustentável, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, onde se estabeleceu a Agenda 21, destaca-se 
o capítulo que determina que a prioridade seja atingir as causas fundamentais da geração 
dos resíduos, sendo então necessário, mudarem os “padrões não-sustentáveis de produção e 
consumo”. 

Para que haja um controle da problemática do lixo é necessária à execução de ações 
que devem ser planejadas de forma racional e integradas, levando a um gerenciamento 
adequado do lixo, que é um dos serviços municipais de maior visibilidade por seus efeitos 
imediatos, representa boa aceitação da administração municipal por parte da população, 
assegura saúde e bem estar e significa economia de recursos públicos, além de vir ao 
encontro de um desejo maior que é a melhoria da qualidade de vida da geração atual e das 
futuras e a conservação do meio ambiente. 

Verifica-se que o lixo é um problema inerente à existência humana. Cada um de nós 
gera uma enorme quantidade de resíduos, que nos cercam em qualquer lugar que se esteja. 
Nas praias não é diferente, há presença de resíduos, e os banhistas se divertem mesmo com 
a presença de pontas de cigarros, restos de comida, embalagens de vários tipos e materiais 
que cada vez em maior quantidade estão acumuladas nas praias.  

 
A definição de poluição marinha pelo artigo primeiro da Convenção sobre Direito do 

Mar de 1982 diz:  
“significa a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou de 
energia no meio ambiente marinho, incluindo os estuários, sempre que a mesma 
provoque ou possa vir a provocar efeitos nocivos, tais como danos aos recursos 
vivos e vida marinha, riscos a saúde do homem, entrave às atividades marítimas, 
incluindo a pesca e as outras utilizações legítimas do mar, alteração da qualidade da 
água do mar, no que se refere à sua utilização, e deterioração dos locais de recreio”. 

 
O controle da poluição marinha está intimamente ligado à gestão ambiental e ao 

processo de tomada de decisão para o gerenciamento da zona costeira, fazendo-se 
necessário à participação da sociedade em suas diferentes formas de organização. 

 
O lixo marinho pode custar caro para as comunidades costeiras, seja pela perda do 

potencial estético e turístico e da qualidade da água das praias ou pelos custos despendidos 
pela limpeza pública e das doenças associadas ao lixo. O lixo nas áreas praiais resulta em 
vários efeitos nocivos sobre a biota marinha, como também traz sérios prejuízos para o 
turismo e economia de municípios costeiros e riscos aos usuários de praias prejudicando a 
saúde dos mesmos. 
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Quanto aos problemas relacionados à atividade de pesca, os resíduos no ambiente 
marinho estragam embarcações, matam organismos prejudicando esta atividade que em 
algumas áreas são a base econômica da população.   

 
No aspecto relacionado à vida marinha os problemas causados por lixo no mar podem 

ser classificados em dois tipos: o enredamento de organismos marinhos e a ingestão de 
resíduos por animais marinhos, Laist, 1987, cita que o comportamento curioso e predatório 
de várias espécies de pássaros, mamíferos marinhos e tartarugas faz com que os mesmos 
sejam atraídos por resíduos flutuantes e ingiram os mesmos. 

 
Outro aspecto relacionado ao lixo no mar é a disposição incorreta de resíduos como 

baterias, pilhas, resíduos agrícolas, que são fonte de compostos tóxicos, como metais 
pesados e organoclorados, que podem ser acumulados através da rede alimentar e atingir 
até os consumidores humanos. 

 
Atualmente os resíduos sólidos são considerados uma das principais formas de 

poluição marinha devido a aspectos como seu elevado tempo de residência no ambiente, 
sua ampla e abundante utilização pela sociedade moderna e ineficácia ou inexistência de 
programas de gerenciamento destes resíduos, estes podem ficar dispostos até em regiões 
longe da fonte devido à existência de correntes marinha o que faz do lixo marinho um 
problema internacional. 

 
Muitas vezes, uma pessoa que arremessa um objeto no mar ou na praia não tem a 

mínima noção de que aquele simples gesto pode causar danos para sua própria vida. 
Acumulado, o lixo traz problemas para a saúde, em virtude da proliferação de parasitas e 
surgimento de doenças. Dados sobre o entendimento dos usuários das praias sobre o meio 
ambiente podem gerar ações voltadas para a conscientização e educação ambiental. 

 
De acordo com citado acima se pode dizer que atualmente um dos grandes problemas 

das áreas costeiras está relacionado com o aspecto ambiental Geração de Resíduos Sólidos. 
Este aspecto tem um grande potencial de gerar como impacto ambiental a contaminação da 
praia e dos mares, sendo este impacto cada vez mais significativo, caso não seja controlado 
adequadamente pode resultar em danos irrecuperáveis de áreas ricas em biodiversidade e 
em valor paisagístico. Estes impactos geram perdas ambientais e econômicas de grande 
importância para os que vivem dos recursos naturais das áreas costeiras, principalmente no 
Nordeste brasileiro onde a indústria do turismo é a maior, tornado-se a principal fonte de 
renda dos estados e da população que vive nestas áreas. 

 
Considerando, portanto os impactos decorrentes do lançamento de resíduos sólidos em 

sistemas tão frágeis e importantes como as áreas costeiras, este trabalho busca contribuir 
com subsídios que permitam, a partir do maior conhecimento do problema, a proposição de 
diretrizes para aperfeiçoar o gerenciamento de resíduos sólidos nestas áreas. 
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2. OBJETIVOS: 
 
Geral:  
  
Gerar subsídios para proposição de diretrizes para o gerenciamento de resíduos sólidos 

em áreas costeiras.  
 
Específicos: 
 
� Quantificar os resíduos sólidos dispostos na praia do Porto da Barra na cidade de 

Salvador. 
 
� Qualificar os tipos de resíduos sólidos dispostos na praia do Porto da Barra na 

cidade de Salvador. 
 
� Caracterizar o perfil dos usuários da praia do Porto da Barra e avaliar o 

conhecimento dos mesmos sobre os problemas causados pelo lixo no ambiente marinho, no 
que diz respeito ao impacto ambiental e sócio-econômico. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO: 
 

Muitos são os estudos já realizados quanto aos aspectos de caracterização dos resíduos 
sólidos; impacto destes resíduos na vida marinha; conscientização ambiental dos 
freqüentadores das praias; lixo internacional que atinge as praias brasileiras e outras áreas 
costeiras ao redor do mundo; impacto negativo da poluição por resíduos sólidos na 
indústria do turismo no Brasil e no mundo; a eficiência e eficácia do sistema de limpeza 
urbana no Brasil, entre outros. Alguns destes temas, julgados importantes para o 
desenvolvimento deste trabalho são abordados na seqüência. 

  
3.1: Aspectos básicos e características dos resíduos sólidos 

Estudos feitos pelos órgãos governamentais de limpeza urbana sobre as características 
dos resíduos sólidos, (tabela 1 e 2)  bem como, os tipos e quantidades em relação a cidade 
de Salvador (tabela 3 e 4 )  dando um dimensionamento geral da problemática dos resíduos 
sólidos que começa na composição dos mesmos, o tipo de coleta que deve ser usada e onde 
devem ser dispostos. 

Tabela 1: Características do lixo na limpeza urbana 

Características Importância 

Geração per capita 

A "geração per capita" relaciona a quantidade de resíduos urbanos 
gerada diariamente e o número de habitantes de determinada região. 
Muitos técnicos consideram de 0,5 a 0,8kg/hab./dia como a faixa de 
variação média para o Brasil e é fundamental para se poder projetar as 
quantidades de resíduos a coletar e a dispor. Importante no 
dimensionamento de veículos. Elemento básico para a determinação 
da taxa de coleta, bem como para o correto dimensionamento de todas 
as unidades que compõem o Sistema de Limpeza Urbana. 

Composição 
gravimétrica  

A composição gravimétrica traduz o percentual de cada componente 
em relação ao peso total da amostra de lixo analisada é importante por 
indicar a possibilidade de aproveitamento das frações recicláveis para 
comercialização e da matéria orgânica para a produção de orgânico. 

Peso específico 
aparente 

Peso específico aparente é o peso do lixo solto em função do volume 
ocupado livremente, sem qualquer compactação, expresso em kg/m3 é 
fundamental para o correto dimensionamento da frota de coleta, assim 
como de contêineres e caçambas estacionárias. 

Teor de umidade 

Teor de umidade representa a quantidade de água presente no lixo, 
medida em percentual do seu peso e tem influência direta sobre a 
velocidade de decomposição da matéria orgânica no processo de 
compostagem. Influencia diretamente o poder calorífico e o peso 
específico aparente do lixo, concorrendo de forma indireta para o 
correto dimensionamento de incineradores e usinas de compostagem. 
Influencia diretamente o cálculo da produção de chorume e o correto 
dimensionamento do sistema de coleta de percolados. 
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Compreesividade 

Compressividade é o grau de compactação ou a redução do volume 
que uma massa de lixo pode sofrer quando compactada. Submetido a 
uma pressão de 4kg/cm², o volume do lixo pode ser reduzido de um 
terço (1/3) a um quarto (1/4) do seu volume original é muito 
importante para o dimensionamento de veículos coletores, estações de 
transferência com compactação e caçambas compactadoras 
estacionárias.  

Poder calorífico 

Esta característica química indica a capacidade potencial de um 
material desprender determinada quantidade de calor quando 
submetido à queima. Influencia o dimensionamento das instalações de 
todos os processos de tratamento térmico (incineração, pirólise e 
outros). 

pH 
Indica o grau de corrosividade dos resíduos coletados, servindo para 
estabelecer o tipo de proteção contra a corrosão a ser usado em 
veículos, equipamentos, contêineres e caçambas metálicas.  

Composição química 

A composição química consiste na determinação dos teores de cinzas, 
matéria orgânica, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, 
resíduo mineral total, resíduo mineral solúvel e gorduras. Ajuda a 
indicar a forma mais adequada de tratamento para os resíduos 
coletados.  

Relação C:N 
A relação carbono/nitrogênio indica o grau de decomposição da 
matéria orgânica do lixo e é fundamental para se estabelecer a 
qualidade do composto produzido.  

Características 
biológicas 

As características biológicas do lixo são aquelas determinadas pela 
população microbiana e dos agentes patogênicos presentes e são 
fundamentais na fabricação de inibidores de cheiro e de aceleradores e 
retardadores da decomposição da matéria orgânica presente no lixo.  

Fonte: Brasil, 2006, Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da Secretária especial de 
desenvolvimento urbano da Presidência da República. 

Tabela 2: Composição gravimétrica do lixo de alguns países (%) 

Composto Brasil Alemanha Holanda EUA 

Matéria 
orgânica 

65,00 61,20 50,30 35,60 

Vidro  3,00 10,40 14,50 8,20 
Metal 4,00 3,80 6,70 8,70 
Plástico  3,00 5,80 6,00 6,50 
Papel  25,00 18,80 22,50 41,00 

Fonte: Brasil, 2006, Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da Secretária especial de 
desenvolvimento urbano da Presidência da República. 
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Os resíduos sólidos da cidade de Salvador apresentam a seguinte caracterização: 

Tabela 3: Composição Gravimétrica do Lixo na cidade de Salvador 

COMPONENTE MÉDIA (%) 
Matéria Orgânica 47,85 
Papel, papelão 16,52 

Plásticos 17,47 
Metais 3,72 
Vidros 2,93 
Diversos 11,49 

Fonte: Limpurb (2000) 

Os tipos e quantidades de resíduos sólidos produzidos na cidade de Salvador podem ser 
observados abaixo. 

Tabela 4: Tipos e Quantidades de Resíduos Sólidos na cidade de Salvador  

TIPOS QUANTIDADES (Ton/dia) 
Resíduos Domiciliares 2.540 

Entulho 2.150 
Resíduos de Poda 62 
Resíduos de praia 38 

Resíduos Hospitalares 35 
Pneus 55 

Resíduos de Feiras 22 
Fonte: Limpurb (2000) 

 
Segundo Teixeira, 2004, a palavra lixo esta relacionada à sujeira, imundice, restos. 

Derivada do latim lix (cinza), o lixo tecnicamente é conhecido como “Resíduo Sólido 
Urbano” (RSU). Ele cita que até a Revolução Industrial o lixo era composto basicamente de 
restos e sobras de alimentos, a partir dessa era passou a ser identificado, também, por todo e 
qualquer material descartado e rejeitado pela sociedade, ocasionando um aumento da 
quantidade de resíduos gerados e não utilizados pelo homem, provocando a contaminação 
do meio ambiente e trazendo riscos à saúde humana, basicamente nas áreas urbanas, e não 
houve uma adequação para as áreas especificas para tratamento dos resíduos sólidos. 

   
Escreve também que com miséria socioeconômica brasileira o lixo acaba se 

transformando numa fonte de sustento para milhares de pessoas, adultos e principalmente 
crianças. Catadores de embalagens plásticas, papéis, latinhas de alumínio e vidros, os 
materiais recicláveis que são vendidos depois de separados nos lixões das cidades. Existe 
na cidade de Guaratinguetá (SP) um projeto chamado Amigos do lixo que consiste em 
transformar os catadores de lixo em agentes ambientes através da capacitação profissional e 
conscientização a respeito da preservação ambiental, resultando em agentes ambientais 
organizados, capacitados, identificados e uniformizados, trabalhando sob o sistema de 
cooperativa, resgatando uma identidade social dos mesmos e a disseminação da consciência 
ambiental para a população. 
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As três opções tecnológicas básicas para a disposição adequada de RSU são: aterros 

sanitários, incineração e reciclagem/compostagem, estas últimas são alternativas 
importantes para absorção de materiais recicláveis produzidos.  Estudos apontam que as 
técnicas utilizadas pela compostagem são capazes de reduzir à metade a massa de lixo 
processada e leva à obtenção de um composto orgânico para utilização na agricultura sem 
causar danos ao meio ambiente. 

 
Teixeira, 2004, conclui que esta claro que, lixo “não é lixo”, o lixo pode e é 

reaproveitado na geração de energia com a utilização do seu poder calorífico por meio da 
queima direta ou da gaseificação, o aproveitamento calorífico do biogás ou GDL, ou a 
produção de um combustível sólido a partir dos restos alimentares, mais: a reciclagem 
desses resíduos sólidos geraria um grande incremento na economia e criação de empregos, 
além, é claro, de proporcionar o reaproveitamento de produtos para a fabricação de novos 
utensílios, o que representa economia de matéria prima e de energia (Eco 21,2004). 

No trabalho sobre Índice de desempenho de serviços municipais de limpeza urbana, 
Deus e outros, 2002, concluem que apesar dos evidentes esforços realizados pelos 
municípios, os Sistemas de Limpeza Urbana na sua maioria tem carência de planejamento e 
programas, profissionais pouco qualificados, recursos físicos e financeiros insuficientes ou 
mal aproveitados, legislações antigas ou incompletas, estruturas e instituições deficitárias; 
aplicação de tecnologias inapropriadas e limitada cobrança por parte da comunidade.  

Neste trabalho o Índice de Qualidade e Eficiência dos Serviços de Limpeza Urbana 
(IQESLU) encontrado para Salvador foi de 71,06%, verifica-se que são necessárias 
melhorias em algumas etapas do processo tais como ampliação da cobertura de coleta, 
maior reposição dos custos dos serviços pela tarifa, redução da presença de catadores na 
área de disposição final, campanhas mais agressivas para redução de resíduos na fonte, 
fiscalização nos locais de disposição final, dimensionamento da frota e funcionários. 

Portanto Deus e outros, 2002, concluem que são necessárias ações com finalidade de 
melhorar os serviços do ponto de vista ambiental, e o maior espaço para estas melhorias é 
na cobertura e disposição final dos rejeitos, incluindo nestes os resíduos dispostos em área 
costeira, pois os mesmos são tratados dentro do sistema de limpeza urbana da cidade, 
podendo-se verificar uma necessidade de tratamento diferenciado na coleta destes resíduos 
caso a caracterização dos mesmos seja bem definida. 

No artigo: “Resíduos - É preciso reverter a pirâmide, reduzir a geração”, Perreira e 
Toccheto, 2004, escrevem que se for observado as estatísticas, com relação a disposição 
dos resíduos sólidos, a situação é alarmante, visto que 75% das cidades brasileiras dispõem 
seus resíduos sólidos em lixões. Esta situação trás diversos comprometimentos ao meio 
ambiente e à saúde da população. Podemos citar problemas como: surgimento de focos de 
vetores transmissores de doenças, mau cheiro, possíveis contaminação do solo e corpos 
d'água, além da inevitável destruição da paisagem urbana das cidades. 
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Diante destes fatos é fundamental que governo e sociedade assumam novas atitudes, 
visando gerenciar de modo mais adequado a grande quantidade e diversidade de resíduos 
que são produzidos diariamente nas empresas e residências. Portanto, é preciso inverter a 
pirâmide, o que significa colocar em prática a desejável política dos “3 Rs” (Reduzir, 
Reusar e Reciclar) e não continuar produzindo e gerando mais resíduos, deixando que 
“alguém”assuma a responsabilidade de tratar e dispor adequadamente. 

 
Se toda a sociedade praticar ações de reciclagem e reuso, como levar sacolas para as 

compras em vez de sempre usar embalagens novas; separar resíduos “sujos” de resíduos 
“limpos” que impedem ou dificultam a reciclagem; utilizar frutas e legumes com cascas ou 
incorporá-las ao solo; separar resíduos perigosos, como pilhas, lâmpadas, medicamentos, 
material de limpeza, tinta de cabelo e outros produtos químicos igualmente danosos ao 
meio ambiente e à saúde humana. 

 
Todas estas práticas não só reduzirão o volume de resíduos gerados diariamente, mas 

também permitirão o exercício de reuso, culminando num melhor gerenciamento dos 
resíduos. São atitudes simples e viáveis que poderemos incorporar cada vez mais, a fim de 
proteger o ar, o solo e a água, trazendo como conseqüência, melhores condições de saúde 
humana, qualidade de vida e saúde ambiental. 

 
3.2: Problemas de saúde e higiene gerados pela disposição de resíduos sólidos 
 
É necessário informar as pessoas dos perigos existentes da presença de sujeiras de 

animais, nas praias e demais locais, que podem causar as seguintes doenças nas pessoas que 
freqüentam estas localidades: 

 
Larva migrans cutânea: Conhecida como bicho geográfico, é adquirida pelo contato 

da pele com areia, terra ou grama contaminada pelas fezes dos cães, principalmente na 
praia, em escolas, parquinhos ou gramados de casas.  Neves, 2003, cita que a larva migrans 
cutânea é causada pela migração de larvas do gênero Ancylostoma. 

 
      Larva migrans visceral (toxocaríase): Ocorre em humanos infectados por ovos com 
larva de helmintos do gênero Toxocara canis, verme muito comum em fezes de cãos. Os 
seres humanos, principalmente crianças, infectam-se ao ingerir acidentalmente esses ovos, 
presentes no solo e em mãos contaminadas. A doença na maioria das vezes é assintomática 
ou com sintomas não-específicos (como dor abdominal e tosse seca), que podem estar 
presentes em outras doenças. Neves, 2003, cita que a forma clássica da doença é a visceral 
“Síndrome de Larva Migrans”, onde o paciente apresenta sintomas respiratórios como falta 
de ar e aumento do tamanho do fígado. 

 
Leptospirose: Transmitida pela urina ou pela água contaminada com urina de ratos e 

cães. As bactérias (leptospiras) provocam a doença penetrando nas mucosas, em ferimentos 
da pele ou pela ingestão da água contaminada. De acordo com Neves, 2003, é comum 
aparecerem surtos de leptospirose em épocas de enchentes.  
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A leptospirose é confundida com doenças como gripe e, principalmente, hepatite, pois 
os sintomas são parecidos, dor de cabeça, dor muscular, febre alta, mal-estar. Um sintoma 
capaz de diferenciar a leptospirose de outras doenças é a insuportável dor na batata da 
perna. Muitas vezes, o doente não agüenta ficar de pé. Em alguns casos, o doente pode ter 
icterícia (cor amarelada da pele). A leptospirose também provoca alterações no volume e na 
cor da urina, deixando-a mais escura. 

 
Criptococose: é causada pelo fungo Cryptococcus neoformans. O fungo pode ser 

transmitido por cão, gato, ovinos, primatas e principalmente pombos, por meio da aspiração 
do pó com o fungo. Causa principalmente meningites graves, que pode levar o indíviduo à 
morte. Pode também atingir os pulmões e tem como manifestações mais freqüentes tosse 
produtiva, febre, dispnéia, suor intenso e emagrecimento, segundo Murray, 2002. 

 
Giardiase: Segundo Neves, 2003, a giardiase é causada por um protozoário, quando 

está em forma de cisto. O homem se infecta com o cisto por meio da ingestão de água e 
alimentos contaminados ou pelo contato com as fezes de animais, sendo os cães um deles, 
ou de humanos infectados (rota fecal-oral). Os sintomas são diarréias freqüentes, vômitos, 
desidratação, fraqueza, dores abdominais, podendo evoluir para problemas mais graves 
quando não tratados. 

 
Ferreira Anjos, 2001, diz que:  

“As condições básicas de vida a que todos os seres humanos têm direito (saúde, 
segurança, trabalho, educação, moradia etc.), dependem diretamente de um meio 
ambiente saudável. Os elevados índices de morbidade e mortalidade nos países em 
desenvolvimento, com os conhecimentos de prevenção que se têm, poderiam ser 
reduzidos quase aos níveis dos países desenvolvidos. As causas dos atuais excessos de 
doenças nos países em desenvolvimento são, na sua maioria, originárias do meio 
ambiente e poderiam essencialmente ser evitadas”. 

 
3.3: Aspectos legais relacionados ao tema 
 
Legislação Federal Aplicada a Biodiversidade ou a áreas correlatas ao seu manejo e 

gestão, com referência aos ecossistemas pertinentes a Zona Costeira:  
 

Diploma Número Data Ementa Ecossistema 
envolvido  

Decreto-Lei 2490 e 
3438 

16.08.40 
17.07.41 

Normas para aforamento dos 
terrenos de marinha 

Zona Costeira 

Lei 4504 30.11.64 Estatuto da Terra Zona Costeira 

Lei 4771 15.09.65 Institui o Código Florestal Zona Costeira 

Lei 5197 03.01.67 Dispõe sobre proteção da fauna Zona Costeira 

Decreto-Lei 221 28.02.67 Código de Pesca Zona Costeira 

Decreto-Lei 227 28.02.67 Código de Mineração Zona Costeira 
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Diploma Número Data Ementa Ecossistema 
envolvido  

Lei 5318 26.09.67 Política Nacional de 
Saneamento e Conselho 
Nacional de Saneamento 

Zona Costeira 

Lei 5357 17.11.67 Penalidades para embarcações 
que lançarem detritos ou óleo 
nas águas 

Mangues, 
estuários e 
praias 

Decreto 
legislativo 

45 15.10.68 Convenção sobre os Direitos 
do Mar 

Zona Costeira 

Decreto 66682 10.06.70 Cria a Comissão 
Interministerial de Estudos dos 
Assuntos Relacionados com a 
Política Brasileira para os 
Recursos do Mar 
 

Zona Costeira 

Decreto 74557 12.03.74 Criação da Comissão 
Interministerial para os 
Recursos do Mar – CIRM 

Zona Costeira 

Decreto-Lei 1413 14.08.75 Controle da Poluição do meio 
ambiente provocada por 
atividade industrial 

Zona Costeira 

Decreto 76389 03.10.75 Medidas de prevenção e 
controle de poluição industrial 

Zona Costeira 

Decreto 76470 16.10.75 Criação do Programa Nacional 
de Conservação de Solos 

Zona Costeira 

Lei 6513 20.12.77 Criação de áreas especiais e de 
locais de interesse turístico 
 

Zona Costeira 

Decreto 83540 04.06.79 Regulamenta a aplicação da 
Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em 
Danos causados por Poluição 
por Óleo (Decreto 79437/77) 

Zona Costeira 

Port. 
MINTER 

124 20.08.80 Dispões sobre a localização de 
indústrias potencialmente 
poluidoras 

Zona Costeira 

Lei 6902 01.06.81 Regulamentação sobre 
Estações Ecológicas e Áreas de 
Proteção Ambiental 
 
 

Zona Costeira 
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Diploma Número Data Ementa Ecossistema 
envolvido  

Lei 6938 31.08.81 Política Nacional de Meio 
Ambiente 

Zona Costeira 

 
Decreto leg. 

 
10 

 
31.03.82 

 
Aprova texto da Convenção 
sobre Prevenção da Poluição 
Marinha por alijamento de 
resíduos e outras matérias. 

 
Zona Costeira 

Port. Dir. de 
Portos e 
Costas 

0007 03.05.82 Fiscalização sobre a utilização 
de praias 

Praias e 
restingas 

Res. 
CONAMA 

04 18.09.85 Estabelecimento das Reservas 
Ecológicas e Áreas de 
Preservação 

Zona Costeira 

Res. 
CONAMA 

001 23.01.86 Criação e regulamentação dos 
RIMA 

Zona Costeira 

Res. 
CONAMA 

003 24.01.86 Cria a Comissão Especial para 
analisar e discutir o Projeto de 
Lei que dispões sobre 
Gerenciamento Costeiro 

Zona Costeira 

Res. 
CONAMA 

005 15.05.88 Licenciamento de obras de 
saneamento que impliquem em 
modificações ambientais 

Zona Costeira 

Lei 7661 16.05.88 Dispõe sobre a Instituição do 
Plano de Gerenciamento 
Costeiro 

Zona Costeira 

O Brasil, em matéria ambiental, é considerado por muitos estudiosos no assunto como 
um dos mais avançados no que diz respeito a sua legislação. No entanto, não têm sido 
poucas às vezes em que o meio ambiente tem sido mediocrizado, especialmente quando 
interesses econômicos e políticos estão à frente das decisões.  

Nesse contexto, laudos periciais e pareceres técnicos realizados por profissionais 
ligados a área ambiental têm se tornado instrumento fundamental no atendimento da justiça 
quando de suas decisões nas questões ambientais.  
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Desde a primeira ação ambiental movida no Brasil em 1983, muitos têm sido os 
documentos dessa natureza. Estes documentos são fundamentais como elementos chave no 
processo decisório das questões ambientais. É essencial que esses documentos sejam 
elaborados com clareza, objetividade e qualidade, por profissionais realmente especialistas 
na matéria, de modo a fornecer os argumentos necessários ao juiz quando da prolação da 
sentença. Documentos dessa natureza podem atuar como elementos decisivos à 
conservação do meio ambiente, como nos casos sobre a zona costeira. 

3.4: Característica da área costeira 

A Zona Costeira Brasileira é uma unidade territorial, definida em legislação para 
efeitos de gestão ambiental, que se estende por 17 estados e acomoda mais de 400 
municípios distribuídos do norte equatorial ao sul do País e é objeto de Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro. Esta mantém um forte contato com dois outros importantes 
biomas de elevada biodiversidade, o Amazônico e, com expressiva sobreposição territorial, 
o da Mata Atlântica, este com pouco menos de 5% de sua cobertura florestal original, 
praticamente concentrado junto ou sobre a Zona Costeira.  

Segundo Marcelino, 1999, cerca de quarenta por cento da população mundial vive num 
raio de 100 km das linhas da costa. Associada à ocupação desses terrenos, encontra-se uma 
crescente necessidade de infra-estrutura industrial e de facilidade recreacionais. O efeito 
cumulativo do crescimento em nome do desenvolvimento tem acarretado aos espaços de 
convivência humana uma taxa cada vez maior de comprometimento e degradação 
ambiental. 

 
Tal região litorânea, como faixa de contato entre a terra e o mar, abriga atividades 

humanas características de sua situação privilegiada: as práticas de pesca comercial e 
recreativa, a maricultura, o transporte marítimo, os esportes aquáticos, o uso dos terminais 
portuários, as indústrias de pesca e turismo, entre muitas outras. Por tudo isso, a zona 
costeira se caracteriza pela complexidade das atividades que abriga e pela sensibilidade dos 
seus ecossistemas. 

 
As zonas costeiras são regiões de transição ecológica que desempenham uma 

importante função de ligação e trocas genéticas entre os ecossistemas terrestres e marinhos, 
fato que as classificam como ambientes complexos, diversificados e de extrema 
importância para a sustentação da vida no mar. A elevada concentração de nutrientes e 
outras condições ambientais favoráveis, como os gradientes térmicos e salinidade variável 
e, ainda, as excepcionais condições de abrigo e suporte à reprodução e à alimentação inicial 
da maioria das espécies que habitam os oceanos, transformaram os ambientes costeiros 
num dos principais focos de atenção no que diz respeito à conservação ambiental e 
manutenção de sua biodiversidade.  
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Segundo a Fundação Bio-Rio, 2002, as preocupações com a integridade e o equilíbrio 
ambiental das regiões costeiras decorrem do fato de serem as mais ameaçadas do planeta, 
justamente por representarem também para as sociedades humanas um elo de ligação e de 
intensa troca de mercadorias entre si, mas também pela exploração desordenada e muitas 
vezes predatória de seus recursos naturais, peixes e outros recursos vivos e, por terem se 
tornado, já na era industrial, o principal local de lazer, turismo ou moradia de grandes 
massas de populações urbanas. 

Segundo Afonso, 1996, a recomposição do sistema costeiro se dá através do 
cruzamento entre os subsistemas estudados, identificando os principais impactos ambientais 
causados pela ocupação sobre os sistemas naturais da zona costeira.  

Silva, 2000, diz que a zona costeira sempre exerceu grande fascínio sobre o homem, 
que atraído por sua beleza cênica ou por sua riqueza em recursos e serviços, vem atuando 
de forma a modificar os importantes ecossistemas dessas áreas, sem, no entanto, levar em 
consideração as possíveis conseqüências dessas alterações. A importância atribuída aos 
sistemas costeiros é constatada quando se verifica a série de diplomas legais que os 
contemplam.  

Ao longo do litoral, alternam-se mangues, campos de dunas e falésias, baías e 
estuários, recifes e corais, praias e costões, planícies intermarés e outros ambientes 
importantes do ponto de vista ecológico, devido a esta importância é necessário ações por 
todas as partes da sociedade para que se possa reverter o quadro de degradação que hoje se 
encontra a área costeira e de prevenção a poluição marinha. 

 
O Brasil adota hoje, predominantemente, a estratégia de conservação in situ desta zona. 

Isto é feito através da criação de áreas de preservação, para manter os processos ecológicos 
e os sistemas vivos essenciais, preservar a diversidade genética e permitir o aproveitamento 
perene das espécies que vivem nos seus diferentes ecossistemas. 

3.5: Impactos gerados pelos resíduos sólidos em áreas costeiras e a percepção dos 
usuários das praias quanto a esta problemática 

Os resíduos sólidos dispostos nas praias são geradores de sérios prejuízos para o 
turismo e economia de municípios costeiros. A presença de lixo depositado nas praias e 
mares diminui consideravelmente a presença de turistas nestas regiões, devido à poluição 
visual, tendo como conseqüência uma perda substancial por parte dos empreendimentos 
turísticos da região. A própria atividade turística é geradora de impactos ambientais nas 
áreas costeiras. 

 
 O turismo constitui-se atualmente num dos mais importantes vetores de ocupação do 

litoral brasileiro. A ocupação ocorre, sobretudo, através de segundas residências, no 
turismo periódico de fins de semana ou sazonal, e através de complexos hoteleiros que 
visam, em grande parte, atender o turismo internacional. A indústria do turismo assim 
caracterizada, acrescida à especulação imobiliária, vem causando graves e, muitas vezes, 
irreversíveis danos ao meio ambiente costeiro. 
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O turismo desordenado vem descaracterizando a faixa litorânea, com o bloqueio do 
acesso público ao litoral, quer pela implantação de condomínios e de grandes 
empreendimentos hoteleiros, quer pelas praias particulares e loteamentos mal planejados. 
Além do fato de essa expansão vir ocorrendo de forma desordenada e às expensas da 
incorporação de áreas de grande relevância ambiental (dunas, mangues, etc.), ela também 
transfere para espaços novos parte dos vetores de comprometimento ambiental típicos das 
grandes aglomerações, tais como: contaminação das águas subterrâneas, superficiais e das 
praias, remoção da cobertura vegetal e de solos, interferência na dinâmica de careação de 
sedimentos marinhos.  

 
Dentre todos os vetores de ocupação, esse é o que mais ameaça, atualmente, a 

integridade dos ecossistemas ainda bem preservados. O crescimento dos setores e das 
instalações produtivas, a ampliação das áreas de veraneio e lazer e demais exemplos da 
atividade antrópica, normalmente causam maior disposição de resíduos sólidos nas áreas 
praiais.  

 
Os maiores prejudicados, dentre a população tradicional, têm sido os pescadores 

artesanais, que têm o seu sustento destruído pela poluição e descaracterização de praias, 
costões e manguezais, sendo muitas vezes forçados a se deslocar para outras áreas ou 
abandonar a sua atividade principal. 

 
Morgan, 1993, fez um levantamento sobre as opiniões e percepções dos usuários das 

praias da Costa da Inglaterra e as implicações do pouco gerenciamento destes resíduos 
sobre o ponto de vista turístico, tendo como resultado a percepção do incomodo visual 
causado pelo lixo provocando impactos negativos quanto ao turismo da região. 

 
Apesar de o Brasil possuir mais de 8.500 km de área costeira, estudos sobre lixo 

marinho nas praias brasileiras ainda são poucos, e muito concentrados na região sul do país. 
 
O primeiro estudo no nordeste brasileiro sobre este tema foi uma investigação do lixo 

deixado pelos turistas no estado de Pernambuco, quando Araújo,2003, faz uma análise 
quali-quantitativa do lixo deixado por excursionistas na Baía de Tamandaré - PE – Brasil, 
uma região de grande exploração turística deste estado. O interesse do estudo foram os 
problemas causados pelo acúmulo no ambiente marinho de resíduos sólidos, em especial 
plásticos e outros derivados do petróleo, esse tipo de poluição afeta a estética das praias e 
ameaça a saúde de seus freqüentadores. A presença desses materiais na costa e no mar traz 
prejuízos econômicos (gastos com limpeza e redução do turismo), riscos para a fauna 
marinha (mortes por aprisionamento, asfixia ou infecções), além de danos à pesca e à 
navegação.  

 
Araújo, 2003, cita que a preocupação de entidades e grupos ambientalistas com a 

crescente poluição dos mares levou à criação das campanhas mundiais de limpeza das 
praias – clean up day, que são mutirões de coleta de lixo, realizados por voluntários, em 
mais de 75 países. Tais campanhas visam reduzir o impacto no ambiente marinho do 
enorme volume de resíduos deixados nas áreas costeiras e conscientizar a sociedade em 
relação ao problema. Embora sejam importantes, essas campanhas são ações esporádicas, 
portanto paliativas e insuficientes na ausência de políticas permanentes.  
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A poluição dos ambientes costeiros por resíduos sólidos, principalmente plásticos, é um 
problema desafiador, que precisa ser combatido com um esforço coletivo da sociedade e 
dos órgãos governamentais. 

 
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 1998, o turismo é atualmente um dos 

principais responsáveis pela ocupação do litoral brasileiro, com importante influência no 
processo de urbanização. A expansão da atividade turística ocorre pela exploração de 
ambientes litorâneos ensolarados que reforçam a vocação turística da costa brasileira, sendo 
a qualidade ambiental e beleza cênica fontes diretas de bem-estar.  

 
A cidade de Recife – PE - Brasil tem grande atrativo turístico em função de seu litoral, 

e sabendo que o aumento da população local, especialmente em cidades de praia traz como 
conseqüência a poluição, bem como a situação de desconforto, Da Silva e outros, 2006, fez 
um estudo que identifica a capacidade de carga (ocupação) para uma faixa de praia em Boa 
Viagem, Recife, Brasil, determinada através da contagem de usuários da praia ao longo de 
dias feriados.  

 
A capacidade de carga foi medida através da área efetivamente utilizada por pessoa. 

Existiram diferenças significativas no número de usuários da praia ao longo do dia. A 
intensidade de uso resulta na poluição da faixa de praia e mudanças no tipo de usuário ao 
longo do tempo, concluindo que a dinâmica de ocupação da praia ao longo do dia está 
diretamente associada as maiores incidências da luz solar. A capacidade de carga 
recreacional é uma ferramenta que deverá ser utilizada para elaboração de planos de gestão 
e ordenamento da orla de modo a mitigar os efeitos negativos causados pela intensidade de 
uso, e são amplamente utilizados para avaliar os impactos dos usuários e a percepção destes 
em relação aos problemas por eles gerados. 

 
Vários trabalhos foram desenvolvidos na costa da região Sul do Brasil, principalmente 

no Balneário do Cassino, seguem abaixo alguns destes trabalhos. 
 
Santos e outros, 2003, analisam a percepção sobre o lixo na praia do Cassino – RS – 

Brasil e também a geração de resíduos sólidos pelos usuários desta praia. Ele faz um 
levantamento dos resíduos encontrados na praia, quantificando e caracterizando os mesmo, 
além de pesquisar a conscientização ambiental dos usuários desta praia. Concluindo que a 
maioria dos usuários da praia do Cassino a considera limpa, portanto as atividades de 
limpeza realizada pela administração são satisfatórias e eficientes para a maioria dos 
usuários, porém esta limpeza ocorre no período de verão na área ocupada pelos veranistas e 
são bastante dispendiosas. Por isso tem caráter remediador e, embora sejam necessárias, 
não resolvem o problema em longo prazo. Neste contexto atividades amplas e intensas de 
educação ambiental são sugeridas como a solução mais eficiente. 

 
 Wetzel, 2004, estuda a contaminação da costa do sul do Brasil, seus processos e 

perspectivas de gerenciamento. Especificamente coleta os dados na praia do Cassino devido 
a sua grande importância ecológica e por ser uma área grande de resorts na costa sul do 
Brasil. Este estudo visa mapear o uso das praias no sul do Brasil (praia do Cassino) para:  

1. Acessar as informações do lixo e categoriza-lo; 
2. Identificar o local onde nasce o lixo que chegam à praia de Cassiano; 
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3. Identificar a variação de espaço e tempo em relação a acumulo de lixo.  
Este estudo é o primeiro que mapea quantitativamente o lixo na costa sul do Brasil.  
 
Barbosa, 1999, analisa o perfil do usuário da praia do Cassino – RS, dados preliminares 

para o gerenciamento do turismo no Rio Grande do Sul. 
 
Carvalho, 1999, estuda os resíduos sólidos no Balneário Cassino fazendo uma 

avaliação e proposta do sistema de manejo. Estas propostas servem de subsídios para 
implementação de políticas públicas na área. 

 
Friedrich, 2000, fez um estudo da viabilidade da implantação de um núcleo de coleta de 

lixo na praia do Cassino, fazendo uma verificação do custo – beneficio desta implantação.  
 
Crivellaro, 1998, escreve sobre educação ambiental para comunidades costeiras – 

mentalidade marítima no litoral de Porto Alegre e como esta ação de conscientização tem 
resultados positivos na minimização do problema da contaminação por resíduos sólidos em 
áreas costeiras. 

 
Estudos sobre os resíduos nas praias do litoral da Bahia estão voltados para a Costa dos 

Coqueiros, com área de atuação da Praia do Forte até o Sítio do Conde, esta área é de 
reprodução de tartarugas marinhas e também de desenvolvimento turístico resultando em 
pequenos conflitos entre as atividades turísticas da região e a conservação das tartarugas. 

 
Os estudos nesta área indicam a presença de grande quantidade de lixo internacional, 

resultante das correntes marinhas que com a influência dos ventos dominantes de leste/ 
nordeste, empurram o lixo flutuante para o litoral baiano.  Este lixo é descartado pelos 
navios que navegam em águas internacionais, porém este descarte é proibido por protocolos 
internacionais. 

 
O Brasil é um dos 130 países signatários da convenção internacional para a prevenção 

da poluição causada por navios MARPOL. Para minimizar este problema foi criada em 
2003 a ONG Global Garbage, voltada à pesquisa das origens do lixo marinho desta área e 
elaboração de estratégias de ação contra a poluição marinha em cenário internacional. 

 
Por muitos anos o mar vem recebendo uma grande quantidade de resíduos gerados pelo 

homem, imaginávamos que os oceanos tinham uma infinita capacidade de absorção destes 
resíduos, porém, estudos recentes demonstram que os oceanos não podem ser usados como 
local de disposição de resíduos, pois o nível de saturação dos mesmos já foi ultrapassado 
em várias localidades.  

 
Os ambientes marinho e costeiro do Brasil vêm sofrendo nos últimos anos um 

considerável processo de degradação ambiental, gerado pela crescente pressão sobre os 
recursos naturais marinhos e continentais e pela capacidade limitada desses ecossistemas 
absorverem os impactos resultantes. A introdução de nutrientes, alteração ou destruição de 
habitats, alterações na sedimentação, super exploração de recursos pesqueiros, poluição 
industrial, principalmente de poluentes persistentes, e a introdução de espécies exóticas, 
constituem-se nos maiores impactos ambientais na Zona Costeira Brasileira.  
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Figueiredo, 2001, estudou o lixo flutuante na Baía de Guanabara no Estado do Rio de 
Janeiro e suas conseqüências ambientais, considerando principalmente os resíduos plásticos 
devido a sua característica de flutuação, podendo ser deslocados por meio das correntes 
marinhas. 

 
Ballance e outros, 2000, avaliam quanto custa manter as praias limpas e o impacto do 

lixo nas praias na África do Sul, uma avaliação de custo beneficio. Neste trabalho podemos 
avaliar que ações de prevenção custam menos que ações de correção. 

  
Resíduos sólidos ocorrem até em regiões distantes da fonte devido à existência de 

correntes marinhas, fazendo com que o lixo se torne um problema internacional. Uneputty e 
outros, 1997, estudam esta característica avaliando o acumulo de lixo nas praias das ilhas 
do arquipélago da Indonésia, gerados em locais distintos das ilhas estudadas. 

 
Haynes, 1997, estuda o lixo marinho nas ilhas continentais e o envio destes para a 

distante região do parque da grande barreira de arrecifes marinhos na Austrália.  
 
Morrison, 1999, cita o acesso regional para gerenciamento da poluição marinha no sul 

do Pacifico, gerenciamento das áreas costeiras, principalmente considerando os resíduos 
sólidos plásticos.  

 
Plástico é o tipo de material mais comum encontrados como lixo marinho, encontrar 

lixo plástico nas praias distantes do local de origem destes resíduos, é um fato comum e 
tem vários autores que falam deste assunto. O uso de plásticos vem sendo incrementado 
rapidamente nas últimas três décadas. A durabilidade, versatilidade e preços relativamente 
barato, vêm fazendo com que este tipo de material venha substituindo outros tipos de 
materiais como madeira, vidro e metal. As propriedades de durabilidade que fazem do 
plástico tão atrativo são a razão de sérios problemas para o meio ambiente. Mais de 100 
milhões de peças plásticas são produzidas a cada ano e 10% destas acabam nos mares. A 
degradação do plástico é muito lenta no mar e na terra, significa que os plásticos podem 
ficar nos mares por muitas décadas. 

 
Goldberg, 1995, fala sobre os emergentes problemas em áreas costeiras do século vinte 

e um, especificamente sobre contaminação por materiais plásticos e Thief e outros, 2003, 
falam sobre lixo marinho flutuante na costa do Pacífico (Chile), ambos explicam que o fato 
do lixo plástico marinho flutuar e percorrer grande distancia pode ocorre devido às 
características como flutuação, alto uso deste material pela sociedade moderna, demora 
para este tipo de material se decompor no meio ambiente.  

 
Somervilli e outros, 2003, estudam sobre o assentamento e qualidade estética das praias 

da Escócia, neste trabalho ele lista as quatro principais fontes de lixo marinho que são os 
resíduos gerados por: 

 
� Atividade Turística: embalagens, restos de comida, carteiras e/ou pontas de 

cigarros, garrafas de vidro, garrafas plásticas, jornais, sacos plásticos, etc. 
 
� Restos gerados na Atividade de Pesca: potes, luvas, anzóis, cordas, etc. 
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� Efluentes de esgotos: efluentes que são jogados diretamente dos esgotos residenciais 
ou aqueles jogados por emissários submarinos. 

 
� Resíduos gerados pelos navios: óleos, aerossóis, embalagens de comida, 

embalagens industriais, garrafas plásticas, embalagens de comida de metal, restos de 
comida, etc. 

 
Bittencourt, e outros, 2002, analisam a dispersão de sedimentos através da costa do 

Estado da Bahia e a relação das correntes marinhas, que é predominantemente em direção 
ao Sul, em relação ao lixo internacional encontrado no litoral norte de Salvador. As 
correntes marinhas são o meio de transporte do lixo flutuante de uma região para outra, e 
ainda não se conhece a complexidade destas correntes, que mudam de região para região e 
das características especificas das águas e ventos. 

 
André Trigueiro, 2007, escreve sobre a farra dos sacos plásticos no Brasil sendo o 

mesmo o paraíso dos sacos plásticos. Todos os supermercados, farmácias e boa parte do 
comércio varejista embalam em saquinhos tudo o que passa pela caixa registradora. O uso 
abusivo de materiais plásticos, de baixo custo aumentou consideravelmente o consumismo, 
porém o estrago causado pelo derrame indiscriminado de plásticos na natureza tornou o 
consumidor um colaborador passivo de um desastre ambiental de grandes proporções. São 
materiais não biodegradáveis e levam séculos para se decompor na natureza.  

 
No caso específico das sacolas de supermercado, por exemplo, a matéria-prima é o 

plástico filme, produzido a partir de uma resina chamada polietileno de baixa densidade 
(PEBD). No Brasil são produzidas 210 mil toneladas anuais de plástico filme, que já 
representa 9,7% de todo o lixo do país. Abandonados em vazadouros, esses sacos plásticos 
impedem a passagem da água, retardando a decomposição dos materiais biodegradáveis e 
dificultando a compactação dos detritos, uma grande quantidade destes plásticos 
encontrados nos mares onde causam grandes problemas a fauna marinha, pois os mesmos 
são confundidos com alimentos principalmente pelas tartarugas, causando a morte das 
mesmas. 

 
3.6: Impactos que os resíduos sólidos provocam na biota marinha 

 
Quanto aos efeitos dos resíduos sólidos sobre a biota marinha, Laist, 1997, escreve 

sobre o impacto do lixo na vida marinha e uma abrangente lista de espécies registradas com 
problemas de enredamento e ingestão de lixo marinho, os efeitos letais ou quase letais na 
população de tartarugas, aves marinhas e mamíferos. Os objetivos do trabalho foram: 

1 – compilar uma lista de todas as espécies conhecidas que foram enredadas e 
comparar estas informações com a ocorrência de enredamento e ingestão por lixo;  

2 - providenciar um guia para avaliação da informação do enredamento da vida 
marinha em lixo marinho; 

3 – informar os fatores que afetam a magnitude dos relatos de enredamento 
interagidos com o lixo marinho;  

4 – descrever o efeito do enredamento na vida individual das espécies; 
5 – informar o nível dos efeitos do enredamento na população marinha;  
6 - identificar, pesquisar e medir os locais onde ocorrem os enredamentos. 
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Mascarenhas, 2004, estuda a ingestão de resíduos plásticos por tartarugas marinhas no 
litoral do estado da Paraíba – Brasil e suas conseqüências negativas em função de ser uma 
região de desova das mesmas.  

 
Clevering, 1999, fala dos efeitos do crescimento do lixo de material plástico e sua 

influência nos habitats naturais marinhos e na botânica aquática. A larga disposição de lixo 
nos mares adoece o habitat marinho. Resíduos plásticos nos habitats marinhos podem 
interferir no oxigênio do ambiente marinho prejudicando a vida marinha. 

 
Derraik, 2002, fez uma pesquisa sobre a poluição do meio ambiente marinho por lixo 

plástico. As características destes materiais e suas conseqüências. Analisou que os animais 
marinhos podem ficar enredados em lixo podendo ser estrangulados ou ter outras 
conseqüências, além disto, os resíduos plásticos flutuantes podem ser confundidos com 
comida pelos animais marinhos e os mesmos comem estes resíduos gerando infecções entre 
outras doenças digestivas podendo chegar à morte destes animais. Ao redor do mundo 
aproximadamente 1.000.000 pássaros e 100.000 mamíferos marinhos morrem por 
enredamento ou ingestão de plásticos por ano. 

 
O estudo feito por, Sazima e outros, 2002, descreve o impacto da poluição marinha em 

tubarões no litoral de São Paulo, onde foi encontrado 3 jovens espécies de tubarão 
Rhizoprionodon lalandicitado com anéis de plástico ao redor da região da boca, estes anéis 
causam severas lesões na pele e até morte dos tubarões porque os mesmos ficam 
impossibilitados de abrir a boca para se alimentar causando a morte por inanição. Este tipo 
de tubarão é o mais prejudicado por este impacto ambiental devido a seu tamanho e forma. 
Estes anéis são identificados como partes de garrafas plásticas.  
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4. METODOLOGIA 
 
4.1 Caracterização do local de estudo  
   
A orla marítima de Salvador é uma das maiores do Brasil. São 50 quilômetros de praias 

distribuídas entre a cidade alta e a cidade baixa, desde Inema, no subúrbio ferroviário até 
Praia do Flamengo, no extremo oposto da cidade. Enquanto as praias da cidade baixa são 
banhadas pelas águas da Baía de Todos os Santos - a mais extensa do país, com 1052 
quilômetros de espelho d´água - as praias da cidade alta, do Farol da Barra até Flamengo, 
são banhadas pelo Oceano Atlântico. Essa diferença faz com que as praias da capital 
tenham uma grande diversidade ecológica.  Na orla da cidade alta, tanto é possível 
encontrar praias com arrecifes e enseadas quanto aquelas de mar aberto e ondas fortes. A 
orla da cidade alta também é dotada de infra-estrutura para atender aos banhistas com 
postos do Salvamar, ciclovias, pistas de cooper, sanitários e barracas para venda de comidas 
típicas e bebidas. 

A praia do Porto da Barra está situada no bairro da Barra sendo a primeira praia deste 
bairro, limita-se ao sul pela encosta que é formada pela ladeira da barra, passando pelo 
hospital Espanhol indo até o Farol da Barra. A Praia se encontra a cerca de 5km do centro, 
banhada pelo Oceano Atlântico. Esta praia possui uma pequena extensão de areia de 200 m 
de comprimento, entre a fortaleza de Santa Maria até o forte São Diogo,  por 40 m de 
largua, formando uma uma pequena enseada de águas calmas e cristalinas e com mar de 
temperatura agradavel, é bastante propicio ao banho de mar, fazem deste trecho o mais 
famoso banho de mar da cidade.  

Esta estreita faixa de areia banhada por mar de águas mansas, é um pedaço disputado 
por turistas e moradores da cidade no verão baiano, em maior intensidade, e nos fins de 
semana do ano todo, delimitada por dois fortes coloniais, já ostenta o apelido de charme de 
Salvador.  

O mar desta praia esconde ainda segredos e tesouros do litoral de Salvador. Estão 
abrigadas no fundo do oceano dezenas de embarcações naufragadas, um paraíso para 
mergulhadores. A três milhas da praia do Farol, no local conhecido como banco de Santo 
Antonio, dorme o navio grego Cavo Artemidi, numa profundidade mínima de nove metros 
e máxima de 30 metros. Já o navio "Cabo Frio" naufragou a 80 anos em frente ao Farol da 
Barra, a ¼ de milha da costa. Mais além na mesma direção, estão destroços do navio 
Bretanha, conhecido também como "Navio de Dentro". Para completar a paisagem 
submarina, em frente ao Porto da Barra podem ser encontrados belíssimos recifes de corais. 

No limite do passeio existe uma murada de onde se tem uma excelente vista da Ilha de 
Itaparica e de onde pode-se apreciar um bonito por do sol. Esta enseada termina antes da 
fortaleza de Santa Maria e a partir dai as pedras junto a murada de contenção faz com que a 
praia seja desaconselhada para o banho.  
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O Forte de Santo Antônio da Barra foi instalado nessa paisagem apenas 34 anos após o 
descobrimento do Brasil. A fortaleza, também conhecida como Vigia da Barra e Forte 
Grande, foi construída no começo do século XVI, em uma posição estratégica para 
guarnecer a Baia de Todos os Santos.  

Nos primeiros séculos, o Forte era apenas uma trincheira montada em terra socada, 
feito de areia e taipa, pedra e cal. Na época da invasão holandesa, na primeira metade do 
século XVII, o Forte foi reformado pelos portugueses. A parede de defesa na Barra foi 
reforçada ainda com a construção dos outros dois fortes, o de Santa Maria e o de São 
Diogo. O Farol foi acrescentado à estrutura original do forte no final do mesmo século, para 
orientar os navios que entravam na Bahia de Todos os Santos, missão que é cumprida até 
hoje. Instalado sobre uma torre de alvenaria a 37 metros acima do nível do mar, o Farol do 
Forte de Santo Antônio da Barra foi o primeiro farol de todo o continente americano. 

A imagem do Farol da Barra é uma das mais conhecidas da cidade de Salvador. Mesmo 
quem nunca esteve na capital baiana é capaz de identificar, em uma foto de cartão postal, o 
monumento e sua localização. E se a Bahia começou em Santa Cruz de Cabrália, Salvador 
nasceu na Barra. Foi lá que o navegador Américo Vespúccio descortinou, em 1501, a Bahia 
de Todos os Santos. A posse foi oficializada com a colocação do marco da coroa 
portuguesa, onde hoje estão localizados o Forte e o Farol da Barra.  

Pelo descrito acima a praia do Porto da Barra é uma das praias mais turísticas da cidade 
de Salvador com vários hotéis, restaurantes, bares, lojas de artesanato, entre outras atrações 
estruturados para receber turístas Brasileiros e estrangeiros.  

A conformação da Praia, pequena enseada rodeada de um muro com calçadão, delimita 
uma pequena faixa de areia fazendo com que seja proibida a presença de barracas montadas 
na praia, ou mesmo a disposição de mesas na areia. Para atender a demanda de consumo 
dos freqüentadores, existem vendedores ambulantes que fixam os seus pontos de aluguel de 
cadeiras, sombreiros, além da venda de bebidas encostados junto ao paredão entre a calçada 
e a praia. Existe também a presença dos ambulantes andantes, vendem seus produtos sem 
ponto fixo percorrendo a praia a pé. Estes vendedores comercializam principalmente queijo 
assado, picolés, sorvetes em saquinho entre outros. 

 
A praia de Boa Viagem, localizada na Cidade Baixa de Salvador, no bairro do mesmo 

nome e distante 12 km ao sul do centro, oferece uma vista privilegiada da cidade. No 
passado, esta praia era utilizada para desembarque de mercadorias. Famosa principalmente 
por ser o ponto de chegada da Procissão Marítima do Bom Jesus dos Navegantes, que 
acontece no primeiro dia do ano, encontra-se nesta praia a Igreja da Boa Viagem, 
construída no século XVIII.  
 

O mar apresenta águas calmas com poucas e fracas ondas, bem propício para a prática 
de esportes náuticos. As areias são douradas e, apesar de estreitas, abrigam barracas que 
servem petiscos típicos. 
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Atualmente, o local é muito procurado pelos que gostam de admirar a bela vista da 
cidade e da Baía de Todos os Santos e também pela diversidade de mariscos encontrados 
nos bares e restaurantes locais.  

 
A figura 1 ilustra os locais onde a pesquisa foi realizada. 
 
 

      
Figura 1: Praia do Porto da Barra                                           Figura 1: Praia da Boa Viagem  
 
4.2 – Descrição dos procedimentos adotados  
 
A metodologia utilizada neste trabalho para a quantificação e qualificação 

(classificação) de resíduos sólidos presentes em ambientes praiais tem como base teórica o 
trabalho desenvolvido por Mariano e outros, 2000.  

 
Este método basea-se na exploração a pé com o equipamento de coleta, disposta em 

linha paralela a linha do mar cobrindo uma determinada zona da praia, caracterizando o 
método de varredura, no caso do presente estudo houve também uma exploração por 
mergulhadores de uma zona de mar. 

 
Para catalogação dos resíduos presentes, foram utilizadas planilhas pré-elaboradas, 

contendo sete classes e totalizando 43 campos de registros. No decorrer do levantamento 
dos dados, descreve-se as devidas observações de adequação a realidade encontrada na 
execução do levantamento dos dados. 
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As planilhas para registro dos resíduos foram impressas em folha de tamanho A4, 
contendo um cabeçalho para identificação da área percorrida, pesquisador, data e hora 
inicial, hora final do levantamento, tempo total gasto no levantamento, total de resíduos 
encontrados por campo de registro e o percentual de cada campo em função do total de 
resíduos encontrados nos 43 campos de registro. 

 
 O método, citado acima, foi aplicado em um dia de sábado, fim de semana, na área 

correspondente da praia de Porto da Barra e na Boa Viagem para obter dados de análise da 
área pesquisada em um momento de maior volume de freqüência, neste dia 15/09/2007 é 
chamado “Clean Up Day” – Dia mundial de limpeza das praias, onde em várias praias em 
todo o mundo foram feitos movimentos de limpeza das praias e mares. 

 

O trecho, da praia do Porto da Barra, estudado é a área delimitada pela Fortaleza de 
Santa Maria e o forte São Diogo, área de praia de 200 metros de comprimento por 30 
metros de largura, por três voluntários da ONG Biota aquática, andando em paralelo a linha 
do mar, cada uma deles abrangendo 10 metros da largura da praia, esta área foi delimitada 
no inicio da coleta. Cada pessoa tinha sacos de coleta que ao final da coleta foram levados a 
um ponto especifico da praia onde houve a triagem sendo catalogado o resultado final na 
planilha para catalogação dos resíduos, tabela 5. 

 
O trecho de mar estudado, área delimitada pela quebra da onda até 20 metros mar 

adentro (largura) por 200 metros de comprimento. Seis mergulhadores, voluntários da ONG 
Biota Aquática, estilo mergulho livre. Eles mergulharam nas pedras do lado do forte São 
Diogo e percorreram aproximadamente os 200 metros até a fortaleza de Santa Maria, em 
sentido paralelo a praia, cada um possuíam sacos de coleta apropriados para uso em mar 
que ao final foram levados ao ponto de triagem. 

 
Na triagem dos resíduos foram catalogados no campo “outros” em sua respectiva classe 

de resíduo, os coletados que não estavam descritos em nenhum campo especifico da 
planilha. No campo “outros” da Classificação “Resíduos em Geral” foram catalogados 
(pesados) todos os resíduos com dimensões insignificantes.  

 
Na Figura 2, pode-se observar a atividade de pesagem e registro dos resíduos após a 

triagem. 

 
Figura 2: Local da triagem dos resíduos coletados no Porto da Barra.  

Lixo coletado na 
área de mar.  

Lixo coletado na 
área de areia + mar. 
Separado por tipo 

Pesagem do 
material.  
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No mesmo dia foi feita uma coleta dos resíduos sólidos na praia de Boa Viagem, estes 
dados servem como parâmetro de comparação entre as praias do Porto da Barra e a de Boa 
Viagem, sendo duas áreas costeiras com freqüência de usuários diferenciada em relação a 
localização: cidade alta e cidade baixa e a estrutura: uma não apresenta barracas de praia 
fixas na praia e a outra apresenta estas barracas. Na analise dos resultados observa-se que 
estas diferenças influenciam na caracterização e quantificação dos resíduos de cada área 
estudada. 

   
A praia de Boa Viagem esta localizada na cidade baixa de Salvador, banhada pela Baia 

de todos os santos. O trecho de praia estudado, área de aproximadamente 150 metros de 
comprimento por 50 metros de largura, por seis pessoas voluntárias da ONG Biota 
aquática, andando em paralelo a linha do mar, cada pessoa tinha sacos de coleta. 

 
O trecho de mar estudado, área delimitada aproximadamente por 150 metros de 

comprimento por 50 metros de largura (mar adentro). Por 15 mergulhadores, mergulho 
estilo livre. Eles mergulharam nesta área delimitada cada um possuíam sacos de coleta 
apropriados para uso em mar. 

 
Também em Boa Viagem foram coletados resíduos sólidos por mergulhadores com 

cilindro na área do naufrágio Blackadder, este navio encontra-se encostado no recife 
paralelamente a costa de acordo com a figura 3. 

 

 
Figura 3: Localização do Blackadder na praia de Boa Viagem 
 
Ao final da coleta na praia e no mar os sacos foram levados a um ponto especifico onde 

foi realizada a triagem da praia de Boa Viagem, de acordo com a figura 4, e o resultado 
final foi catalogada na planilha para catalogação dos resíduos, área percorrida praia de Boa 
Viagem, tabela 8. 
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Figura 4: Local da triagem dos resíduos coletados na Boa Viagem. 
 
A tabela 5 apresenta modelo do formulário utilizado para registrar e sistematizar as 

informações coletadas na praia do porto da barra e na praia de boa viagem quanto à 
catalogação dos resíduos costeiros encontrados nas mesmas. 

 

 
Tabela 5: Modelo: Planilha para catalogação dos resíduos: 
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4.3 - Levantamento do perfil dos usuários  
 
A metodologia utilizada neste trabalho para a Caracterização dos freqüentadores da 

praia do Porto da Barra, foi baseada no trabalho de Santos e outros, 2003. Este consiste em 
aplicação de questionários abertos, semi estruturados que têm como base teórica o trabalho 
de Trivinos, 1992 e no trabalho de Bastos, 1999. 

 
Para avaliar o conhecimento dos freqüentadores da praia do Porto da Barra e da praia 

de Boa Viagem sobre os problemas causados pelo lixo nas áreas costeiras, fez-se uma 
caracterização dos freqüentadores em relação ao nível de escolaridade, cidade de origem, 
sexo e idade. 

 
Os dados foram obtidos através da aplicação de questionários padronizados, semi 

estruturado, formados exclusivamente por perguntas abertas.  O uso de questionários com 
perguntas abertas possibilita a obtenção de dados qualitativos porque não induz os 
entrevistados em suas respostas. 

 
Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente na praia do Porto da Barra, bem 

como, na praia de Boa Viagem. A abordagem foi feita de maneira amistosa com a 
identificação dos entrevistadores, com a explicação dos objetivos do estudo e a entrevista 
realizada somente sob a aceitação das pessoas. 

 
Para poder analisar mais adequadamente as respostas do questionário, as seguintes 

perguntas utilizadas foram classificadas em grupos de respostas abaixo citados: 
 
6. Que tipo de problema o lixo pode causar? 
 
a. Problemas ao ambiente (danos à flora e fauna): Exemplos: poluição da água, da 

areia, das dunas; escoamento da água; modificação do ecossistema e biodiversidade; tempo 
de decomposição dos resíduos elevado; desequilíbrio ambiental; danos ao meio ambiente; 
danos à fauna, a flora.   

 
b. Problemas para a saúde e segurança humana: Exemplos: ferimentos; acidentes; 

doenças de pele; tétano; micoses; bicho geográfico; insetos; bichos; desconforto. 
 
c. Problemas ao turismo e economia: Exemplos: mau cheiro; mau aspecto visual; 

prejuízos ao trânsito; presença de lama; presença de restos de pesca; entupimento de 
esgotos; dificuldades no processo de reciclagem. 

 
 
7. Você já teve algum problema resultante do lixo disposto na praia? 
 
a) Ferimentos 
b) Doenças 
c) Desconforto ou incômodo 
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As demais questões são analisadas sem classificação especifica, no decorrer da 
pesquisa foram feitas às devidas adequações (inclusão da pergunta 10, avaliando a 
compatibilidade com as respostas da segunda pergunta) e o modelo do questionário final 
aplicado esta na Tabela 6.  

 
Os questionários foram aplicados em um sábado dia 15/09 totalizando 44 questionários 

em um dia de freqüência na praia do Porto da Barra de aproximadamente 400 pessoas 
correspondendo a um percentual de 10% de entrevistados.  

 
Nesta mesma data, na praia da Boa Viagem, em um sábado dia 15/09, foram aplicados 

20 questionários em um dia de freqüência na praia de Boa Viagem de aproximadamente 
300 pessoas correspondendo a um percentual de 7% de entrevistados. 

O resultado da pesquisa foi compilado sendo apresentado na forma de gráficos 
 

  
Tabela 6: Modelo: Questionário – Percepção dos Usuários 
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5. RESULTADOS  
 
5.1 Quantificar e qualificar os resíduos sólidos dispostos na praia do Porto da Barra 
na cidade de Salvador. 

 
Foi feito um levantamento qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos na praia do 

Porto da Barra e Boa Viagem enquadrados na planilha para catalogação dos resíduos, cujos 
resultados finais são apresentados, respectivamente nas Tabelas 7 e 8. 

 
Planilha com os resultados da catalogação dos resíduos sólidos coletados na Praia do 

Porto da Barra: 
 
Tabela 7: resultados da catalogação dos resíduos sólidos coletados na Praia do Porto da Barra: 

PLANILHA PARA CATALOGAÇÃO DOS RESÍDUOS 
PESQUISADOR: Ana Helena Caldas e Voluntários (9) da ONG Biota Aquática  
ÁREA 
PERCORRIDA: Praia do Porto da Barra (praia + mar) 10.000 m2   
DATA: 15/9/2007     
HORA INICIAL: 10:30 HORA FINAL: 12:30 TEMPO: 02:00 

CLASSES RESÍDUOS Quantidade (und) Peso(kg) % Quant. % Peso 
P GARRAFA 43 3 17% 3% 
L PEDAÇOS     0% 0% 
A COPOS 7 0,3 3% 0% 
S POTE/ EMBALAGEM     0% 0% 
T SACOS 12 1,0 5% 1% 

REDE/ CORDA     0% 0% I 
CANUDOS 22 0,2 9% 0% 
TAMPAS 16 0,2 6% 0% C 
OUTROS   8,6 0% 8% 

O Total Plástico   13,1   12% 
V GARRAFA 6 1,8 2% 2% 
I PEDAÇOS   9,7 0% 9% 
D EMBALAGEM     0% 0% 
R OUTROS     0% 0% 
O Total Vidro   11,5   10% 
M TÁBUA 4 0,8 2% 1% 

A 
CAIXOTE/ 

EMBALAGEM     0% 0% 
D PALITO PICOLÉ 12 0,2 5% 0% 
E PALITO DE ASSADOS 47   19% 0% 
I FOSFOROS   0,0 0% 0% 
R OUTROS   4,9 0% 4% 
A Total Madeira   6   5% 
P JORNAL / REVISTA     0% 0% 
A EMBALAGEM     0% 0% 
P PAPEL / PAPELÃO     0% 0% 
E OUTROS   1 0% 1% 
L Total papel   1   1% 
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CLASSES 

 
RESÍDUOS 

 
Quantidade (und) 

 
Peso(kg) 

 
% Quant. 

 
% Peso 

M LATA 35 3,5 14% 3% 
E EMBALAGEM     0% 0% 
T FERRO   11 0% 10% 
A OUTROS     0% 0% 
L Total metal   14,5   13% 
O FRUTA     0% 0% 
R RESTO DE COMIDA   0,2 0% 0% 
G SUJEIRA DE ANIMAIS     0% 0% 
Â OUTROS     0% 0% 
N 
I 
C 

O 

Total orgânicos 

  

0,2 

  

0,2% 

R 
BOIA/OUTROS DE 

ISOPOR 6 0,5 2% 0% 
E RESÍDUOS DE PESCA   7 0% 6% 
S ESPUMA     0% 0% 

Í 
RESÍDUOS 

CONSTRUÇÃO     0% 0% 
D PNEUS 5 4 2% 4% 

U 
PEDAÇOS DE 
BORRACHA     0% 0% 

O PRESERVATIVO     0% 0% 

S 
CARTEIRA DE 

CIGARRO 3   1% 0% 
E RESTOS DE CIGARRO 26   10% 0% 
M SAPATOS 4   2% 0% 
G TECIDOS   17 0% 15% 
E ISQUEIRO     0% 0% 
R VELA     0% 0% 
A OUTROS   35,5 0% 32% 

L 
Total resíduos em 

geral   64   58% 
TOTAL GERAL DE RESÍDUOS 

ENCONTRADOS = 248 110,3     

 

Resíduos Sólidos Quantidade - Porto da Barra
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Resíduos Sólidos Peso - Porto da Barra
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Figura 5: Resíduos sólidos quantidade e peso: Porto da Barra 

 
Pela análise dos dados da tabela 7 e figura 5 dos resíduos sólidos encontrados na praia 

do Porto da Barra, verifica-se que: 
 

a) Resíduo Tipo Plástico: 
 

� Em relação a quantidade de resíduos plásticos encontrados, têm-se o maior 
percentual totalizando 40%, onde, as garrafas plásticas correspondem a 17%, 
encontradas em quantidades equivalentes na varredura da área da praia tanto 
quanto na varredura da área do mar. Os copos plásticos, 3%, foram totalmente 
encontrados na praia. Os sacos plásticos a grande maioria dos 5% foram 
encontrados no mar. Os canudos a quase totalidade dos 9% foram encontrados 
na praia. As tampas, 6%, foram encontradas na praia e no mar. Como o plástico 
é um material flutuante, explica-se esta equivalência de resíduos encontrados 
tanto na praia como no mar. Os canudos são os únicos itens que foram quase 
que totalmente encontrados na praia pois muitas vezes os mesmos ficam semi 
enterrados portanto não são levados pela maré. 

� Em relação ao peso dos resíduos plásticos gerados, o percentual é de 12%, isto 
se explica pelo peso reduzido deste tipo de material. 

 
b) Resíduo Tipo Vidro: 
 

� Em relação a quantidade de resíduos de vidro encontrados, totaliza-se 2% 
exclusivos de garrafas de vidro, todas coletadas no mar. 

� Em relação ao peso dos resíduos de vidro encontrados, totaliza-se 10%, destes 
2% das garrafas de vidro encontradas e 8% de pedaços de vidro.  
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c) Resíduo Tipo Madeira: 
 

� Em relação a quantidade de resíduos de madeira encontrados, totaliza-se 25% 
do total, o segundo maior percentual, destes 19% correspondem aos palitos de 
assados (queijo), 5% de palitos de picolé e 2% de tábuas encontradas. A grande 
maioria dos palitos de assados e de picolé foram encontrados na praia, enquanto 
que as tábuas foram encontradas no mar. 

� Em relação ao peso dos resíduos de madeira encontrados, totaliza-se 5% 
apenas, isto se explica pelo baixo peso dos palitos de assados e de picolé, as 
tábuas impactam um pouco no peso 1%, mas os cadastrados como outros são 
pedaços de madeira não identificados, totalizaram 4% em peso do total. 

 
d) Resíduo Tipo Papel: 
 

� Em relação a quantidade de resíduos de papel, totaliza-se 0% do total, isto 
porque a totalidade do resíduo tipo papel encontrado foi cadastrados como 
outros, devido a não categorização do que foi encontrado.  

� Em relação ao peso dos resíduos de papel, totaliza-se 1% do total, peso gerado 
em outros. Isto se explica pelo baixo peso do material papel. 

 
e) Resíduo Tipo Metal: 
 

� Em relação a quantidade de resíduos de metal, totaliza-se 14% exclusivamente 
classificados como Latas, a grande maioria encontrada no mar. Na praia é 
pouco a incidência de latas de metal pois as mesmas são coletadas pelos 
próprios comerciantes ou por catadores de metal, devido a boa estrutura 
existente na reciclagem deste tipo de material. 

� Em relação ao peso dos resíduos de metal, totaliza-se 13%, onde 10% é 
referente a material de ferro e apenas 3% é peso das latas. As peças de ferro 
como canos, placas e outros foram encontrados no mar. 

 
f) Resíduo Tipo Orgânico: 
 

� Em relação a quantidade e peso de resíduos orgânicos, totaliza-se 0%, foram 
coletados apenas 200 gramas de restos de comida, especificamente de frutas, 
coletados na praia. 

 
g) Resíduo Tipo Resíduo em Geral: 
 

� Em relação a quantidade de resíduos em geral, totaliza-se 18%, onde 10% 
foram restos de cigarro, coletados totalmente na praia, 2% de isopor, 2% de 
pneus e  2% de sapatos, todos recolhidos na área de mar. Observa-se que os 
restos de cigarros foram todos coletados na praia, isto significa que junto aos 
palitos de assados e de picolé, estes são os resíduos mais encontrados na praia. 
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� Em relação ao peso dos resíduos em geral, totaliza-se 58% maior percentual em 
função do geral. Verifica-se que 32% encontram-se na categoria de outros, 
incluindo-se neste, mochilas, patins, peças com vários tipos de materiais na sua 
formação, fazendo com que os mesmos não possam ser categorizados em 
apenas uma classe e ainda foram contabilizados todos os tipos de resíduos com 
dimensões reduzidas. Ao final da triagem todos os resíduos de dimensões 
reduzidas foram pesados juntos e categorizados em outros do tipo de resíduos 
em geral. Além disto, temos 15% em tecidos, 6% em resíduos de pesca e 4% 
em pneus.  

 
Na praia do Porto da Barra o sistema de limpeza urbana da praia é feito pela empresa 

Vega, o lixo é coletado por veículos com freqüência que varia de acordo com a época do 
ano. No verão a coleta da prefeitura é feita todos os dias às 19 horas, sendo o lixo 
transportado por carros trituradores, por uma equipe de um motorista e 3 garis. O destino 
final dos resíduos é o aterro sanitário metropolitano de Salvador. O levantamento dos dados 
desta pesquisa foi feita dia 15/09, sábado, e foi verificado que a coleta de lixo da prefeitura 
ocorreu na madrugada deste dia, inclusive com a limpeza da areia da praia com os tratores 
da empresa de limpeza urbana, onde há uma retirada da areia contaminada. Nota-se com 
isto que a praia do Porto da Barra se encontrava limpa pela parte da manhã.  

 
Fotos dos resíduos sólidos coletados na praia do Porto da Barra: 

     
Figura 6: Separação do lixo recolhido – Porto da barra       Figura 7: Final da triagem – Porto da Barra 
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Figura 8: Lixo acondicionado - Porto da Barra.          Figura 9: Finalização dos dados - Porto da Barra 
 
Tabela 8: Planilha com os resultados da catalogação dos resíduos sólidos coletados na 

Praia da Boa Viagem: 
PLANILHA PARA CATALOGAÇÃO DOS RESÍDUOS 

PESQUISADOR: Cláudio Sampaio e Voluntários (21) da ONG Biota Aquática  
ÁREA 
PERCORRIDA: Praia da Boa Viagem (praia + mar) 15.000 m2   
DATA: 15/9/2007     
HORA INICIAL: 09:30 HORA FINAL: 12:00 TEMPO: 02:30 

CLASSES RESÍDUOS 
Quantidade 

(un) Peso(kg) % Quant. 
% 

Peso 
P GARRAFA 61   7%   
L PEDAÇOS 9   1%   
A COPOS 33   4%   
S POTE/ EMBALAGEM 148   17%   
T SACOS 2   0%   

REDE/ CORDA 1   0%   
I CANUDOS 228   26%   

TAMPAS 69   8%   
C OUTROS     0%   
O Total Plástico   24,5   6% 
V GARRAFA 6   1%   
I PEDAÇOS 23   3%   
D EMBALAGEM     0%   
R OUTROS 10   1%   
O Total Vidro   15   4% 
M TÁBUA 12   1%   

A 
CAIXOTE/ 

EMBALAGEM     0%   
D PALITO PICOLÉ 36   4%   
E PALITO DE ASSADOS     0%   
I FOSFOROS 34   4%   
R OUTROS     0%   
A Total Madeira   77   20% 
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CLASSES RESÍDUOS 
Quantidade 

(un) Peso(kg) % Quant. 
% 

Peso 
P JORNAL / REVISTA 4   0%   
A EMBALAGEM     0%   
P PAPEL / PAPELÃO     0%   
E OUTROS     0%   
L Total papel       0% 
M LATA 21   2% 0% 
E EMBALAGEM     0% 0% 
T FERRO   61 0% 16% 
A OUTROS/ TAMPAS 58   7% 0% 
L Total metal   61,0   16% 
O FRUTA     0% 0% 
R RESTO DE COMIDA   1 0% 0% 
G SUJEIRA DE ANIMAIS     0% 0% 
Â OUTROS     0% 0% 
N 
I 
C 

O 

Total orgânicos 

  

1   0,3% 

R 
BOIA/OUTROS DE 

ISOPOR 1   0% 0% 
E RESÍDUOS DE PESCA 7   1% 0% 
S ESPUMA 12 27 1% 7% 

Í 
RESÍDUOS 

CONSTRUÇÃO   45,5 0% 12% 
D PNEUS 8 63 1% 16% 

U 
PEDAÇOS DE 
BORRACHA   10,5 0% 3% 

O PRESERVATIVO     0% 0% 

S 
CARTEIRA DE 

CIGARRO     0% 0% 
E RESTOS DE CIGARRO 8   1% 0% 
M SAPATOS 4   0% 0% 
G TECIDOS 70 10 8% 3% 
E ISQUEIRO 1   0% 0% 
R VELA 26   3% 0% 
A OUTROS   54,5 0% 14% 

L 
Total resíduos em 

geral   210,5   54% 
TOTAL GERAL DE RESÍDUOS 

ENCONTRADOS = 892 389     
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Resíduos Sólidos Quantidade - Boa Viagem
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Resíduos Sólidos Peso - Boa Viagem
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Figura 10: Resíduos sólidos quantidade e peso: Boa Viagem 

 
Na análise dos dados da tabela 8 e na figura 10 dos resíduos sólidos encontrados na 

praia da Boa Viagem, verifica-se que: 
 

a) Resíduo Tipo Plástico: 
� Em relação a quantidade de resíduos plásticos encontrados, têm-se o maior 

percentual totalizando 62%, onde, o maior percentual é de canudos 26%, os 
potes e embalagens correspondem a 17%, as tampas totalizam 8%, as garrafas 
plásticas correspondem a 7%, 4% de copos e 1% de pedaços. 

� Em relação ao peso dos resíduos plásticos gerados, o percentual é de 6% (25 
kg) em função do peso total coletado, isto se explica pelo peso reduzido deste 
tipo de material. 

 
b) Resíduo Tipo Vidro: 

� Em relação a quantidade de resíduos de vidro encontrados, têm-se  4% do total, 
onde, 3% são de pedaços e 1% de garrafas . 

� Em relação ao peso dos resíduos de vidro gerados, o percentual é de 4% (15 
kg), predominante de pedaços de vidro, em função do peso total coletado. 
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c) Resíduo Tipo Madeira: 
� Em relação a quantidade de resíduos de madeira encontrados, têm-se  9% do 

total, onde, 4% são de palitos de picolé, 4% de palitos de fósforos e 1% de 
tabuas. 

� Em relação ao peso dos resíduos de madeira gerados, o percentual é de 20% (77 
kg) em função do peso total coletado. Maior influencia neste peso são as tábuas 
coletadas em maior parte na área do mar. 

 
d) Resíduo Tipo Papel: 

� Em relação a quantidade de resíduos de papel, totaliza-se 0% do total.  
� Em relação ao peso dos resíduos de papel, totaliza-se 0% do total. 
 

e) Resíduo Tipo Metal: 
� Em relação a quantidade de resíduos de metal, totaliza-se 9% do total, onde 7% 

de tampas e 2% de latas. 
� Em relação ao peso de resíduos de metal, totaliza-se 16% do total, que 

representa os 61 quilos de ferro que foi pesado, peças como, porta de geladeira, 
porta de carro e tubos. 

 
f) Resíduo Tipo Orgânico: 

� Em relação a quantidade de resíduos orgânicos, totaliza-se 0% do total. 
� Em relação ao peso de resíduos orgânicos, totaliza-se menos que 1% do total, 

levando em conta que foram coletados 1 kg de restos de alimentos 
caracterizados como cascas de amendoim. 

 
g) Resíduo Tipo Resíduo em Geral: 

� Em relação a quantidade de resíduos em geral, totaliza-se 15% do total, onde 
8% de tecidos, 3% de velas, 1% de restos de cigarros, 1% de restos de pesca e 
1% de espuma. 

� Em relação ao peso de resíduos em geral, totaliza-se 54% do peso total, onde 
16% são referentes a pneus, 14% encontram-se na categoria de outros, 
incluindo-se neste, peças com vários tipos de materiais na sua formação, 
fazendo com que os mesmos não possam ser categorizados em apenas uma 
classe e ainda foram contabilizados nesta categoria todos os tipos de resíduos 
com dimensões reduzidas. Além disto, 12% de resíduos de construção, 7% de 
espuma, 3% de pedaços de borracha e 3% de tecidos.  
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Fotos dos resíduos sólidos coletados na praia da Boa Viagem 

        
   Figura 11: Coleta na área de mar – Boa Viagem     Figura 12: Triagem do material coletado – Boa Viagem. 
                 

    
Figura 13: Separação dos resíduos – Boa Viagem.   Figura 14: Peça de geladeira – Boa Viagem 

Necton apoio 
para 
mergulho 
com cilindro. Mergulhadores – 

mergulho livre. 

Separação dos 
resíduos com 
apoio da Vega 
e Limburb 

Saco de coleta. 
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Figura 15: Pesagem dos resíduos da Boa Viagem  Figura 16:  Anotações finais da coleta em Boa Viagem 
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Figura 17: Comparativo quantidade de resíduos sólidos 

Comparativo Peso de Resíduos Sólidos
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Figura 18: Comparativo peso de resíduos sólidos 
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Na análise dos resultados obtidos nas figuras 17 e 18, pode-se observar: 
a) Plásticos: 

Quantidade: apresentam o maior percentual encontrado em ambas as praias, 
indicando o maior impacto nas praias e mares. Verificado que os canudos são 
de grande incidência, maior quantidade encontrada e, na sua maioria, foram 
recolhidos na área de praia, indicando que são itens provavelmente deixados 
pelos usuários nas praias e não são recolhidos pelos comerciantes. Em Boa 
Viagem encontra-se um bom percentual de potes/embalagens e no Porto da 
Barra nada foi recolhido deste item.  Garrafas são encontradas em quantidades 
de 43 unidades no Porto e 61 em Boa Viagem, coletadas na sua maioria na área 
de mar, indicando uma presença significante deste item. 
Peso: Porto da Barra com 13 kg e na Boa Viagem com 25 kg. Como plástico é 
um material leve, isto explica um percentual baixo em relação ao peso 
inversamente proporcional ao percentual em quantidade de peças coletadas que 
é o maior em relação ao total, em ambas as praias. 

b) Vidro:  
Quantidade: as duas praias apresentam uma quantidade igual de garrafas 
coletadas 6 unidades. 
Peso: Porto da Barra coletou 11,5 kg e Boa Viagem 15 kg, grande parte da 
pesagem dos pedaços de vidro encontrados. Isto se explica na medida em que a 
garrafa de vidro inteira, normalmente não é jogada no mar ou largada na praia 
devido a serem reaproveitáveis, enquanto que quando as mesmas quebram, 
virando pedaços de vidro, os mesmos são largados nas praias, pois perdem seu 
valor comercial. 

 
c) Madeira: 

Quantidade: as duas praias apresentam palitos de picolé em percentuais 
equivalentes 4% em Boa Viagem e 5% no Porto da Barra, significando que este 
item é um resíduo comum nas praias. Em Boa Viagem foi coletada uma 
quantidade 3 vezes maior de tábuas que no Porto da Barra. Palitos de assados 
têm grande incidência no Porto da Barra e não foram coletados em Boa 
Viagem, enquanto que para os fósforos foi o contrário, grande incidência em 
Boa Viagem e nada coletado no Porto da Barra. 
Peso: Porto da Barra foi encontrado 6 kg de madeira gerados com a pesagem 
das tábuas encontradas pois os palitos de assado e de picolé são insignificantes 
quanto ao peso. Em Boa Viagem foi encontrado 77 kg de madeira é explicado 
esta grande diferença pela grande quantidade de 12 tabuas (peças que impactam 
na peso total) coletas nesta praia, e as mesmas foram coletadas na área do mar. 
 

d) Papel:  
Quantidade: as duas praias apresentaram 0% deste tipo de material. 
Peso: as duas praias apresentaram 0% deste tipo de material. 
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e) Metal:  
Quantidade: encontrado latas em ambas as praias, quantidades de 21 e 35 latas, 
a maioria encontradas na área do mar, isto significa que o percentual de latas 
encontradas na areia é baixo devido a presença de catadores, já que a industria 
de reciclagem de metal é bem estruturada em Salvador. Em Boa Viagem foi 
encontrada uma boa quantidade de tampas de metal, isto não ocorreu no Porto 
da Barra. 
Peso: O material que influenciou no peso deste tipo de resíduo foi o do material 
Ferro que em boa viagem somou 61 kg e no Porto da Barra 11 kg, material este 
retirado na área de mar. 
 

f) Orgânicos:  
Quantidade: não foi quantificado, apenas pesado. 
Peso: Pesado 1kg de restos de alimentos em Boa Viagem, valor insignificante 
em relação ao total. No porto da barra o peso foi menor ainda sendo o total 
também insignificante. 
 

g) Resíduos em geral: 
Quantidade: em termos de quantidades ambas as praias apresentaram 
percentuais próximos, 15% e 18%. Foram encontrados sapatos, tecidos, pneus, 
restos de cigarros em ambas as praias, sendo que, na praia do Porto da Barra a 
maior quantidade foi de 26 unidades de restos de cigarros, coletados na praia, já 
na Boa Viagem a quantidade foi menor de 8 unidades. 
Peso: identificado o maior percentual em ambas as praias 58% (Porto da Barra) 
e 54% (Boa Viagem) do total geral em peso. Isto se explica pela grande número 
de peças coletadas e discriminadas por pneus, tecidos, resíduos de construção e 
de pesca que geram um peso elevado, além disto, os resíduos que não podem 
ser categorizados em apenas uma classe (peças formadas por mais de um tipo 
de material) e os resíduos de dimensões reduzidas foram contabilizados em 
outros dos resíduos em geral, e esta classificação é a mais impactante dentro 
dos resíduos em geral no Porto da Barra com 32% e a segundo maior impacto 
com 14% na Boa Viagem ficando atrás de pneus 16%. No item pneu houve 
uma diferença entre as praias, Porto da Barra foram coletados 5 unidades 
pequenas que totalizaram 4 kg, enquanto que na Boa Viagem foram coletados 8 
unidades grandes totalizando 63 kg. 

 
5.2 Caracterização do perfil dos usuários da praia do Porto da Barra e avaliação do 
conhecimento dos mesmos sobre os problemas causados pelo lixo no ambiente 
marinho, no que diz respeito ao impacto ambiental e sócio-econômico. 

 
Os entrevistadores foram bem recebidos pelas pessoas abordados. Poucas pessoas não 

quiseram responder ao questionário. Quando um grupo de pessoas foi abordado houve uma 
troca de informações entre o grupo. Nas conversas foi citado a presença de cachorros na 
praia (apesar de durante o tempo de aplicação dos questionários não foi verificado a 
presença dos mesmos na praia), como também presença de ratos no local onde é disposto o 
lixo para que o mesmo seja coletado pela empresa de limpeza da prefeitura. 
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Foram entrevistadas 44 pessoas e que estas estavam geralmente em grupos, estima-se 
que aproximadamente 100 pessoas receberam informações sobre o problema do lixo nas 
praias. Estas pessoas podem se tornar disseminadoras destas informações, contribuindo 
para o esclarecimento desta problemática.  

 
A caracterização dos usuários da praia em relação ao sexo, idade, escolaridade e 

freqüência na praia podem ser observadas nas figuras 19, 20, 21 e 22 respectivamente: 
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Figura 19: Caracterização dos usuários em relação ao sexo 
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Figura 20: Caracterização dos usuários em relação à idade 
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ESCOLARIDADE - Porto da Barra
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Figura 21: Caracterização dos usuários em relação à escolaridade 
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Figura 22: Caracterização dos usuários em relação à freqüência 

 
Em relação ao sexo o predominante entre os entrevistados foi o masculino em ambas as 

praias com 70% homens e 30% mulheres. 
 
Quanto à idade, no Porto da Barra, verificou-se uma distribuição aproximadamente 

normal, com predominância na faixa de 31 – 40 anos, porém com uma boa incidência 
(20%) na faixa acima de 51 anos de idade, isto pôde ser verificado por que o bairro da 
Barra é de grande incidência de pessoas nesta faixa etária. Na Boa Viagem apresenta uma 
distribuição equivalente a partir dos 21 anos. 
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No Porto da Barra, os entrevistados apresentaram escolaridade variada, onde o maior 
percentual de 38% segundo grau, 34% primeiro grau e 27% terceiro grau. Isto se explica 
pelo fato que foi feito entrevista com pessoas que freqüentam a praia como apenas usuários 
da mesma, onde se vê um elevado índice de escolaridade, como também com ambulantes 
que freqüentam a praia tanto como usuários como para fins comerciais, onde se vê um 
baixo índice de escolaridade, além disto, verifica-se que 46% dos entrevistados são de 
origem de bairros localizados na periferia de Salvador (Pau Miúdo, Periperi, Pernambues), 
enquanto que 54% dos entrevistados são de origem de bairros considerados nobres (Barra, 
Graça, Itaigara, Ondina), havendo uma sincronia de dados em relação à escolaridade e o 
bairro de origem dos entrevistados. Na Boa Viagem o maior índice é a do segundo grau 
50%, a maioria (40%) dos freqüentadores entrevistados são oriundos de bairros da cidade 
baixa (Boa Viagem, Bonfim, Montserat, Ribeira). 

 
Em ambas as praias a maioria dos entrevistados freqüentam nos fins de semana 73% 

Boa Viagem e 57% no Porto da Barra, nesta tem também um percentual significativo de 
freqüentadores diários (25%), explica-se este fato pela presença de usuários acima de 51 
anos e também dos entrevistados que comercializam algum tipo de produto na praia. 
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Figura 23: Questão 2: Que tipo de lixo você costuma produzir na praia? 

 
Na análise da figura 23, observa-se: 
� Canudos: Nota-se uma incoerência com o 0% citado na Boa Viagem, já que, 

foram coletados 26%, 228 canudos nesta praia. Os 3% do Porto da Barra é mais 
coerente com os 9%, 22 canudos coletados. 

� Os itens palitos, latas, plásticos, coco e guardanapo são citados em ambas as 
praias. 

� Plásticos são citados com elevados percentuais em ambas as praias, coerente 
com a coleta deste item nas praias. 

� Guardanapo é citado em ambas as praias, porém não foi representativo na 
coleta gerando menos que 1% em função do total. 

� O percentual de latas maior no Porto da Barra é explicado por que toda bebida 
vendida é em lata, enquanto que em Boa Viagem tem bebidas em embalagem 
de vidro. 
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� Na praia de Boa Viagem foram citados: cascas de amendoim, de codorna, de 
lambreta, que não aparecem no Porto da Barra. Isto é explicado pela estrutura 
da praia da Boa Viagem com mesas na areia, propiciando os chamados tira-
gostos, que no Porto da Barra não se encontra. Também é citado embalagem de 
salgadinhos, que os freqüentadores levam de casa para lanchar na praia. 
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Figura 24: Questão 3:Que você costuma fazer com o lixo que produziu na praia? 
  
Na análise da figura 24, observa-se: 
� Em ambas as praias o maior percentual dos entrevistados 35% (Porto) e 30% 

(Boa Viagem) responderam que entregam para o comerciante, tomando esta 
ação como normal, é agravante para o tipo de resíduos gerado que são 
originados de produtos vendidos por ambulantes, portanto não recolhidos por 
eles, e pelo citado acima também não são recolhidos pelos usuários que 
consomem. 

� Percentual equilibrado em ambas as praias para a resposta, jogam o na lixeira 
da praia, 35% em Boa Viagem e 25% no Porto da Barra. 

� Percentual equilibrado em ambas as praias para a resposta, deixam no local, 
10% em Boa Viagem e 11% no Porto da Barra, estes são os freqüentadores que 
assumem que deixam lixo na praia normalmente. Em compensação 30% das 
respostas do Porto foram que levam o lixo para casa contra 10% das respostas 
de Boa Viagem. 

� Na Boa Viagem houve 5% dos entrevistados que responderam que queimam o 
lixo e outros 5% que a maré leva o lixo. Indicando um total desconhecimento 
sobre impactos ambientais. 

 
A questão 4: Alguma vez você já deixou o lixo  na praia? Foi assim respondida: 
� Porto da Barra: 55% NÃO e 45% SIM, destes 45% por falta de coletores; 30% 

por descaso/ esquecimento e 15% por falta de conscientização. 
� Boa Viagem: 60% NÃO e 40% SIM, destes 38% deixa na mesa; 25% por falta 

de conscientização; 13% por descaso/ esquecimento e 13% por falta de 
coletores. 
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A questão 5: Você considera essa praia mais limpa ou mais suja em relação à 
outras que você conhece? Porquê? Foi assim respondida: 
� Porto da Barra: 66% LIMPA – Sistema de limpeza da praia eficiente e os 

comerciantes limpam a praia; 18% SUJA e 16% IGUAL. 
� Boa Viagem: 75% LIMPA – Presença do Bahia Azul; 15% SUJA e 10% 

IGUAL. 
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Figura 25: Questão 6: Que tipo de problema o lixo pode causar? 

 
Na análise da figura 25, observa-se: 
� Em ambas as praias o maior percentual dos entrevistados 45% (Porto) e 65% 

(Boa Viagem) responderam problemas de Saúde e Segurança, citando doenças 
e cortes. 

� Em ambas as praias houve um percentual significativo dos entrevistados, 39% 
(Porto) e 31% (Boa Viagem) responderam problemas Ambientais, citando 
sujeira nos mares e nas praias. 

� A resposta de problemas Turísticos/ Econômicos foi de 14% na praia do Porto 
da Barra, isto explica-se pela mesma ser uma praia turística.  

 
A questão 7: Você já teve algum problema resultante do lixo na praia? Foi assim 
respondida: 
� Porto da Barra: 68% NÃO; 32% SIM – destes, 71% de ferimentos a grande 

maioria ferimentos com palitos de assados, 21% de desconforto ou incomodo e 
14% de doenças. 

� Boa Viagem: 75% NÃO; 25% SIM – destes, 20% de ferimentos, 20% de 
desconforto ou incomodo e 60% de doenças. 

Verifica-se que no Porto da Barra o principal problema resultante do lixo na praia são 
os ferimentos, onde a grande maioria das respostas foi sobre ferimentos que ocorrem 
com os palitos de assados que ficam dispostos na areia, muitas vezes enterrado. 
Verifica-se que na Boa Viagem o principal problema resultante do lixo na praia são 
as doenças, onde a maioria das respostas foi sobre micoses. 
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Figura 26: Questão 8: Quais as razões para haver lixo na praia? 

 
Na análise da figura 26, observa-se: 
� Em ambas as praias o maior percentual dos entrevistados 63% (Porto) e 79% 

(Boa Viagem) responderam que é a Falta de conscientização/ educação das 
pessoas. 

� Com percentual também significativo, 12% (Boa Viagem) e 18% (Porto), 
aparece a resposta de Falta de estrutura de coleta. 

 
Figura 27: Questão 9: Qual sua sugestão para diminuir a quantidade de lixo na praia? 
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Figura 27: Questão 9: Qual sua sugestão para diminuir a quantidade de lixo na praia? 

 
Na análise do gráfico 13, observa-se: 
� Existe uma coerência entre as respostas obtidas nas questões 8 e 9, ambas 

priorizam “conscientização/educação” e “estrutura de coleta”.  
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� Porém é mostrado uma inversão quanto aos percentuais, enquanto que, as 
respostas para a questão 8 como Falta de conscientização/ educação tem 
percentuais mais elevados do que as respostas referentes a este tema da questão 
9, as respostas para Falta de estrutura de coleta na questão 8 tem percentuais 
menores que as respostas referentes a este tema da questão 9, ou seja, como 
sugestão a falta de estrutura é bem mais lembrada do que como razão atual de 
haver lixo na praia, isto é explicado por ser mais fácil solicitar uma estrutura de 
coleta mais estruturada, ação de total responsabilidade do governo, do que 
campanhas de educação ambiental onde os usuários tem sua parte de 
responsabilidade.   

 
Questão 8: quais as 

razões para haver lixo 
na praia? Porto 

Boa 
Viagem Porto 

Boa 
Viagem 

Questão 9: qual sua sugestão 
para diminuir a quantidade de 

lixo na praia? 
FALTA DE ESTRUTURA 

DE COLETA  18% 12% 31% 30% 
MAIS COLETORES + MELHOR 
LIMPEZA PÚBLICA DA PRAIA 

FALTA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 

/EDUCAÇÃO 63% 79% 52% 46% 

CAMPANHAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 

/EDUCAÇÃO + PLACAS 
INFORMATIVAS 

 

Comparativo Questão 10

2%
5%

14%

44%

14%

0% 0% 2% 2% 2%
5%

2%
8%

20%
14%

30%

4%
8%

1%
4%

0% 0% 0% 0% 0%
5%

2%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Boa Viagem Porto
 

Figura 28: Questão 10: Qual o lixo mais freqüente na praia? 
 
Na análise da figura 28, observa-se: 
� Canudos: Nota-se uma incoerência com os 2% citado na Boa Viagem, já que, 

foram coletados 26%, 228 canudos nesta praia. Os 8% do Porto da Barra é mais 
coerente com os 9%, 22 canudos coletados. Verifica-se que este tipo de 
resíduos aparece em maior percentual na questão 10 que na questão 2, as 
pessoas produzem menos canudos do que citam a freqüência deles nas praias, 
isto confirma a incoerência das respostas.  

� Palitos: é citado em ambas as praias com percentual maior no Porto da Barra 
tanto para a questão 2 tanto para a questão 10. Isto se explica por uma presença 
maior de palitos de assados nesta praia, confirmando os resultados da coleta. 
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� Latas: é citado em ambas as praias com o mesmo percentual de respostas 14%, 
que para o Porto da Barra é bem menor que os 30% da questão 2, isto se explica 
devido a coleta das latinhas pelos comerciantes e catadores, justificando a 
resposta de maior produção deste lixo mas o mesmo não é freqüente nas praias. 
Os percentuais para a Boa Viagem são equivalentes para as questões 2 e 10. 

� Plásticos: são citados com elevados percentuais maiores que os respondidos na 
questão 2 em ambas as praias, isto significa que a freqüência de resíduos 
plásticos é maior que a produção do mesmo pelos freqüentadores, isto é 
coerente com o resultado da coleta deste item em ambas as praias, onde o maior 
percentual em quantidade foi de resíduos plásticos encontrados. 

� Coco: é citado com percentual próximo em ambas as praias e também similares 
ao percentual respondido na questão 2. 

� Pontas de cigarro: é citado apenas no Porto da Barra, isto é coerente com o 
resultado da coleta nesta praia, onde foram coletados estes resíduos em maior 
quantidade que na Boa Viagem. 

� Guardanapo é citado em ambas as praias, com percentuais muito próximos 
tanto na resposta a questão 2 quanto na resposta da questão 10. Este resultado 
difere do resultado da coleta nas duas praias, onde este item foi praticamente 
0% em função do total. 

� Isopor: é citado apenas no Porto da Barra, tanto na questão 2 quanto na 10, 
coerente com o resultado da coleta nesta praia aparece com 2% enquanto que na 
Boa Viagem é 0%. 

� Orgânicos: é citado em ambas as praias com percentuais próximos, maior no 
Porto da Barra, tanto na questão 2 quanto na 10, porém não esta alinhado com o 
resultado da coleta que resultou em valores próximos de 0% para este tipo de 
resíduo nas duas praias. 

� Cascas de amendoim, codorna: são citados apenas na Boa Viagem, tanto na 
questão 2 quanto na 10, o resultado da coleta apresentou 1kg de orgânicos 
classificados como cascas em geral, este tipo de resíduo foi mais citado nas 
entrevistas que realmente coletado.  

� Tabua de barco: citado apenas na Boa Viagem, coerente com o resultado da 
coleta que identificou 12 tábuas de madeira. 

� Vidro: citado apenas na Boa Viagem (5%) e só na resposta a questão 10. 
Coerente com o resultado da coleta que identificou 15 kg de vidro nesta praia. 
O que diverge é a praia do Porto da Barra que coletou 12 kg de vidro porem não 
foi citado nem na questão 2 nem na 10. 

 
De acordo com o resultado da coleta dos resíduos sólidos nas praias do Porto da Barra e 

da Boa Viagem, excluindo-se os classificados como resíduos em geral,  o principal resíduo 
encontrado nas praias é o tipo plástico, seguido por metal e madeira. 

 
 Levantado em Boa Viagem um índice significante de cascas de amendoim, de ovo de 

codorna e de lambreta, isto é um indicio de que em praias com barracas com mesa montada 
na praia requer uma medida dos comerciantes para evitar este tipo de contaminação, 
sugere-se a colocação de sacos de lixo nas mesas, isto foi sugerido pelos usuários desta 
praia quando responderam à questão: qual sua sugestão para diminuir a quantidade de lixo 
na praia? Distribuir sacos plásticos para coleta. 
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Nota-se que quando a maioria responde que entregam o lixo ao comerciante e quando 

existe ainda um percentual significativo de respostas que deixa o lixo no local, vê-se que 
não esta consolidada a conscientização ambiental nos freqüentadores das praias. Juntando a 
isto que 45% e 50% dos usuários que já deixaram lixo na praia o fizeram por descaso ou 
por falta de conscientização ambiental, chega-se a conclusão que o principal problema de 
existir resíduos sólidos nas praias é a falta de conscientização/ educação dos usuários, isto é 
comprovado por 79% e 63% da resposta a questão: Quais as razões para haver lixo na 
praia? 

 
Um bom caminho para suprir esta falta de conscientização e educação ambiental, são as 

campanhas de limpeza das praias que devem ser incentivadas, pois são muito bem 
recebidas pelos freqüentadores, pode-se melhor planejar e intensificar (sistematizar) estas 
campanhas, inserindo mais efetivamente um cunho de disseminação da informação dos 
impactos gerados pela inadequada disposição dos resíduos sólidos nas áreas costeiras. 
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6. CONCLUSÕES 
 
Os resultados demonstram que existe uma necessidade de ações planejadas entre 

órgãos governamentais, organizações não governamentais e sociedade com a finalidade de 
reduzir a disposição inadequada dos resíduos sólidos nas praias, em relação à coleta e 
disposição final destes resíduos, que são materiais recicláveis, e em relação a campanhas de 
conscientização e educação ambiental, esta sendo uma solução que os próprios usuários 
levantaram através de suas respostas ao questionário aplicado. 

 
 Quanto ao tipo de resíduos gerados, os principais materiais são: plástico, metal e 

madeira, todos recicláveis. 
 
  Quanto às causas do descarte inadequado destes materiais, tem-se a: venda de 

produtos para consumo sem os devidos cuidados, a falta de conscientização dos usuários na 
hora do descarte e a falta de acondicionadores. 

  
Sugere-se, para um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos dispostos na área 

costeira, que em locais estratégicos das praias, sejam colocados containeres para coleta 
seletiva servindo como pontos voluntários de entrega dos resíduos pelos próprios usuários, 
já que a maioria dos resíduos encontrados nestas áreas são recicláveis. A atividade de coleta 
seletiva pode ser feita por órgãos governamentais em conjunto com as cooperativas de 
materiais recicláveis. Esta ação conjunta gera benefícios ambientais, sociais e econômicos, 
já que impulsiona as cooperativas. 

 
Recomenda-se também, um melhor planejamento e intensificação de campanhas de 

conscientização/ educação ambiental, estas ações podem ser executadas pelos órgãos 
governamentais em conjunto com Organizações Não Governamentais e a sociedade. 
Realização de campanhas de educação ambiental, de modo continuo, possibilitando maior 
sensibilização dos usuários em geral quanto aos impactos ambientais gerados por resíduos 
sólidos inadequadamente dispostos. 
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