
Andréa de Lima Oliveira 

 

 

 

 

 

Resíduos sólidos e processos sedimentares na praia 

de Massaguaçú, Caraguatatuba - São Paulo 
 

 

Monografia de Bacharelado apresentada ao 

Instituto Oceanográfico da Universidade de 

São Paulo, como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de Bacharel em 

Oceanografia. 

 

 

Orientador: 

Profº Dr. Alexander Turra 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

 

Novembro de 2008 

 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO 

 

 

 

Resíduos sólidos e processos sedimentares na praia de 

Massaguaçú, Caraguatatuba - São Paulo 
 

Andréa de Lima Oliveira 

 

Monografia de Bacharelado apresentada ao Instituto Oceanográfico da Universidade de 

São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel em Oceanografia. 

 

 

Aprovada em —/—/— por 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof.(a.) Dr.(a.) Alexander Turra 

 

_________________________________________________ 

Prof.(a.) Dr.(a.) 

 

_________________________________________________ 

Prof.(a.) Dr.(a.) 

 



 

 

i

Agradecimentos 

A realização desse trabalho não seria possível sem a colaboração e apoio do 

Instituto Oceanográfico e da Universidade de São Paulo, e o suporte financeiro do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Agradeço pela inestimável ajuda não apenas na realização desse trabalho, mas 

em tantas outras fases de minha vida, aos meus pais, Rosa e João, por sempre 

depositarem em mim grande confiança, a minha irmã, Amanda, meu braço direito, a 

meu irmão, Rafael, um exemplo para mim, ao Chico, que sempre me apoiou, a minhas 

queridas amigas Paula, Zezinha e Luisa, sem elas a faculdade não teria sido a mesma, a 

meu querido amigo Aarão, e a um casal de amigos, companheiros de muitas aventuras, 

Valéria e Itamar. 

Agradeço pelo apoio acadêmico ao Profº Drº Alexander Turra, sempre 

disposto a empreender novas idéias e projetos, ao Profº Drº Moysés Tessler, que foi 

uma inspiração logo no primeiro ano da faculdade e me aconselhou muito no último, a 

todos os outros docentes dessa instituição que dedicam seu tempo a jovens sonhadores e 

constroem, dessa forma, o futuro da oceanografia no Brasil. 

Agradeço toda a equipe do Laboratório de Manejo pela atenção e 

companheirismo, por ouvirem e opinarem sobre o trabalho durante sua concepção e 

execução, principalmente, Luciana, Caroline, Fausto, Giuliana, Priscila, Bruno e Tiago. 

Agradeço pela paciência, atenção e suporte aos funcionários da secretaria de 

graduação sempre dispostos a ajudar nas pendências burocráticas, indispensáveis para a 

conclusão do curso, aos funcionários da Biblioteca do IO, sempre simpáticos, 

atenciosos e adoráveis, em todos os aspectos, aos funcionários das outras bibliotecas da 

USP, que tive que consultar, e que foram igualmente atenciosos. 

Aos colegas de todas as turmas da graduação em oceanografia do Instituto 

Oceanográfico, sempre animados e divertidos, em especial à Cíntia, Heliane e Nadine 

da turma 1 e a Hermínio da turma 3.  

Um agradecimento especial aos colegas da minha turma 2, com quem 

compartilhei bons e maus momentos desses inesquecíveis anos, especialmente, Ana 

Cláudia, Jussara e Lucas. 

Finalmente, agradeço a essa força, que parece lutar contra o acaso fazendo 

com que tudo sempre acabe bem. 



 

 

ii

Resumo 

Os resíduos sólidos produzidos pelos seres humanos representam um grave 

problema ambiental, tanto pela falta de sistemas adequados de coleta e disposição 

quanto pelo tempo necessário para se decomporem no ambiente. Esses resíduos são 

levados ao ambiente marinho de diversas formas, causando prejuízos à biota e às 

atividades econômicas locais, como turismo e pesca. O presente trabalho teve como 

objetivos avaliar a distribuição espacial e temporal de resíduos na face praial e no pós-

praia da praia de Massaguaçú, Caraguatatuba – SP, e verificar se o processo de deriva 

litorânea poderia transportar os resíduos presentes. A metodologia utilizada se baseou 

na coleta e identificação de resíduos e no lançamento e acompanhamento de corpos de 

deriva. Os resultados obtidos indicaram uma variação na quantidade de itens 

encontrados nas três diferentes coletas. A coleta de março, período mais chuvoso e de 

alta temporada de turistas, foi a que apresentou a maior quantidade de resíduos, 

diferentemente das outras duas, realizadas em períodos mais secos e de baixa 

temporada. Tais resultados sugerem que, embora a corrente de deriva seja capaz de 

transportar os resíduos flutuantes na praia, o padrão de distribuição desses resíduos é 

causado pela interação de diversos outros fatores, muitos dos quais agem de forma 

difusa e descontínua, por isso, a relação entre os processos costeiros e a distribuição de 

resíduos não é diretamente observada. 

Descritores 

Poluição marinha, resíduos sólidos, manejo costeiro, corrente de deriva, lixo 

marinho. 
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Abstract 

The man-made solid waste is a serious environmental problem, caused not 

only by the ineffectiveness of collecting and disposal systems but also by the time it 

takes to decompose in the environment. This solid waste is carried to the marine 

environment in several ways and it causes damages to the marine animals and to the 

local economical activities, such as tourism and fishing. This study aimed to evaluate 

the spatial and temporal debris’ distribution through the Massaguaçú beach, 

Caraguatatuba, São Paulo, both in the beachface and backshore, as well as to verify if 

the local long shore current is able to shift the marine debris present on the beach. The 

methodology was based on collecting and identifying the debris and also on the 

launching and recording the geographic dislocation of drift bodies. A variation on the 

amount of items collected on three different campaigns was noted. The period of the 

March campaign, the rainiest and tourism high season, presented the highest amount of 

items, differently from the other two, dryer and tourism low season which presented a 

lower amount. The results suggested that, even though, the long shore current is able to 

move bouncing debris through the beach the debris distribution is caused by the 

interaction of several other factors, many of them acting in a diffuse and non-continuous 

way, as a result, the relation between the coastal processes and the debris’ distribution is 

not directly noted.  

Key-words 

Marine pollution, solid waste, coastal management, long shore current, marine 

debris. 
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Introdução 

O termo poluição pode ser definido de forma sucinta e clara como sendo a introdução 

no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o 

homem ou outros organismos (Sánchez, 2006). Segundo Window (1992) os principais poluentes 

no ambiente marinho são metais pesados, hidrocarbonetos (derivados de petróleo), esgotos, 

pesticidas, compostos orgânicos sintéticos, sedimentos antropicamente mobilizados e resíduos 

sólidos. 

Resíduos sólidos, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 

10.004, são materiais oriundos da atividade humana considerados pelos geradores como inúteis, 

indesejáveis e descartáveis. Esses resíduos devem ser adequadamente destinados a estações de 

tratamento, de forma que não causem danos à saúde pública nem ao meio ambiente. No Brasil, é 

responsabilidade dos municípios a adequada coleta e destinação dos resíduos sólidos (Incisos I e 

V do art. 30, Constituição Federal). 

No entanto, o aumento da geração de resíduos sólidos, a deficiência dos sistemas de 

coleta e disposição e a falta de orientação da população resultam na introdução de uma 

quantidade considerável desses resíduos, que por diferentes meios atingem o ambiente marinho 

(Araújo & Costa, 2007a). No ambiente marinho esses resíduos, mais especificamente os não 

biodegradáveis, são denominados lixo marinho ou, em inglês, marine debris (Santos et al., 

2008). 

Os primeiros trabalhos relacionados ao lixo no ambiente marinho foram motivados, 

provavelmente, pelo impacto estético na paisagem. Todavia, a ocorrência de animais mortos por 

ingerirem ou se enroscarem em materiais plásticos mostrou que a poluição por esse tipo de 

resíduo causava mais do que impacto visual, também afetando a biota marinha (Ivar & Costa, 

2007).  

As principais ameaças desse tipo de poluição à vida marinha são ingestão e 

emaranhamento. Segundo Laist (1987), 86% das espécies de tartaruga marinhas, 44% das 

espécies de aves marinhas e 43% das espécies de mamíferos marinhos, do total de espécies 

conhecidas para cada grupo, já foram afetadas por esses problemas. 

Outro potencial risco associado ao lixo nos ecossistemas costeiros é a dispersão de 

espécies invasoras. O plástico, por flutuar, pode ser um meio de transporte para espécies de 

poliquetas, briozoários, hidróides e moluscos que se fixam em sua estrutura e são levadas para 

outra região, onde podem se instalar, ameaçando os ecossistemas locais (Barnes, 2002). 
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A atividade pesqueira também pode ser prejudicada direta ou indiretamente pela 

ocorrência de resíduos sólidos no ambiente marinho, através da diminuição da captura de 

pescado ou causando danos aos apetrechos de pesca e aos motores de embarcações, o que torna a 

atividade mais onerosa (Nash,1992). Por outro lado, a atividade pesqueira também pode gerar 

resíduos muito perigosos à vida marinha, como é o caso da chamada ghost fishing ou pesca 

fantasma, que ocorre quando partes de redes de pesca abandonadas por pescadores ficam à deriva 

e continuam capturando peixes e outros animais marinhos, provocando muitas mortes (Matsuoka 

et al., 2005).  

Mas o lixo marinho não é apenas um risco aos organismos, também representam um 

problema de saúde pública, pois pode ser vetor de doenças e causar acidentes aos banhistas (Ivar 

& Costa, 2007). Além disso, a ocorrência freqüente de lixo em praias pode diminuir o turismo na 

região, o que acarreta prejuízos econômicos ao comércio e aos serviços (Storrier & McGloshn, 

2006). 

A introdução de lixo no ambiente marinho se dá por diferentes meios e fontes. Segundo 

Allsopp et al. (2006), as principais fontes estão relacionadas: (a) ao turismo e às atividades 

recreativas à beira mar, representada pelo lixo que é abandonado no local; (b) ao descarte em vias 

públicas, sendo os resíduos levados ao ambiente marinho pela rede de drenagem; (c) à atividade 

pesqueira, representada por apetrechos de pesca que são abandonados ou perdidos no ambiente; 

(d) e ao descarte por embarcações.  

Uma vez no ambiente praial, o que determina permanência ou mobilização desses 

resíduos é a combinação de uma série de fatores antrópicos (operações de limpeza) e naturais 

(eventos meteorológicos e processos costeiros). 

Os processos costeiros são regidos por parâmetros oceanográficos físicos, que 

envolvem a ação das ondas, marés, ventos, e as correntes geradas por esses agentes (Suguio, 

2003). Debrot et al.(1999) observaram uma correlação entre as propriedades físicas de resíduos 

(flutuabilidade) e os tipos de praias em que eram encontrados, sugerindo que diferentes processos 

costeiros poderiam desempenhar um papel importante na distribuição de alguns tipos de resíduos 

sólidos. 

Portanto, acredita-se que a distribuição do lixo no ambiente marinho é regida, em 

partes, por essas forças. Santos et al. (2008) sugeriram uma correlação entre a concentração de 

resíduos e a direção da corrente de deriva litorânea, transportando os resíduos de uma fonte a 

norte, para uma área de deposição a sul. Sugeriram também que praias em processo de erosão 

apresentam menor concentração de lixo do que praias estáveis, dominadas por rios. A 
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desembocadura de rios em praias também foi associada a uma maior concentração de lixo por 

Araújo & Costa (2007a). 

Os exemplos anteriores demonstram que a distribuição de resíduos em praias depende 

de características que variam muito entre as diferentes localidades, por isso a necessidade de criar 

sistemas de monitoramento locais. 

Muitos trabalhos de monitoramento de lixo em praias têm sido realizados pelo mundo, 

o que indica ser um tema de fundamental importância para os órgãos envolvidos em conservação 

e gerenciamento costeiro (Allsopp et al., 2006; Storrier & McGloshn, 2006; Ivar & Costa, 2007).  

Na América Latina e Caribe, dos 52 países que possuem litoral, apenas 14 publicaram 

trabalhos sobre esse poluente no ambiente marinho, sendo o Brasil responsável por 70% das 

publicações (Ivar & Costa, 2007). As praias foram os ambientes mais estudados, e o plástico, o 

resíduo sólido de maior abundância (Ivar & Costa, 2007).  

No Brasil, em especial no Estado de São Paulo, existem iniciativas de conscientização 

para turistas durante o verão nas cidades litorâneas (ex. Verão Limpo 2008 promovido pela 

Secretaria do Meio Ambiente, ou Operação praia limpa promovida pela CETESB), que 

normalmente consistem na distribuição de sacolas para a coleta do lixo e folhetos explicativos. 

Existem também eventos internacionais, como o “Dia Mundial de Limpeza de Praias”, dia em 

que centenas de voluntários se unem para coletar o lixo nas praias. Apesar desses esforços, não 

existe um programa regular no controle da ocorrência desse poluente, e as fontes são mais 

amplas e difusas do que essas iniciativas pontuais podem alcançar.  

A compreensão das características dos resíduos, sua dinâmica de dispersão e seu padrão 

de distribuição, podem ser úteis na identificação das fontes, períodos e regiões em que as coletas 

devem ser intensificadas, se mostrando assim, fundamentais ao gerenciamento de resíduos 

sólidos em cidades litorâneas. 

Objetivo 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar as interações dos resíduos sólidos e os 

processos costeiros na praia de Massaguaçú, Caraguatatuba-SP. Esse objetivo geral está 

fundamentado nos objetivos específicos que são: 

1 – Verificar a existência de um padrão de deposição dos resíduos, na face praial e no 

pós-praia, e se houve variação sazonal desse padrão; 

2 – Identificar as fontes mais prováveis do lixo presente, através da caracterização dos 

itens coletados, por material constituinte e pela atividade a qual estão relacionados. 
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3 – Traçar uma trajetória dominante dos resíduos flutuantes lançados na costa, para 

indicar a direção da deriva litorânea e comparar com o padrão de distribuição dos resíduos; 

Área de Estudo 

A área de estudo está localizada no Litoral Norte de São Paulo, faixa litorânea de 

transição entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, mais especificamente no município de 

Caraguatatuba, que faz limite a sul com São Sebastião, a norte com Ubatuba e a oeste com o 

Vale do Paraíba. 

Geologia 

Souza (1997) ressalta que a geomorfologia do litoral paulista é resultado da evolução 

geológica, associada às oscilações de nível relativo do mar durante o Quartenário. Aponta 

também que os setores norte e sul desse litoral apresentam características morfológicas 

diferentes, sendo que o sul possui uma costa aberta, com as planícies costeiras de cristas praiais e 

praias bem desenvolvidas com a Serra do Mar localizada a dezenas de quilômetros da linha de 

costa. O norte, por outro lado, apresenta uma aproximação da Serra do Mar à linha de costa, que 

é bastante recortada, com planícies costeiras e praias estreitas. 

Sendo assim, o relevo do litoral norte paulista pode ser dividido em duas zonas: a das 

baixadas litorâneas, formada por um conjunto de numerosas planícies costeiras, as quais são 

geralmente estreitas e interrompidas por esporões da Serra; e a Serra do Mar, contínua e extensa, 

com fortes declividades e altitudes variadas (SMA/CPLEA/DGDA, 2006). A Serra comporta 

inúmeras nascentes de rios que, se estiverem voltadas para o Oceano Atlântico, drenam 

diretamente para ele, devido às características topográficas da região (SMA/CPLEA/DGDA, 

2006). 

Segundo Souza (1997), a região entre o norte de Caraguatatuba até a divisa do Estado 

do Rio de Janeiro, apresenta um domínio de planícies costeiras estreitas, onde afloram depósitos 

marinhos holocênicos cortados por planícies fluviais jovens. 

Clima 

O litoral paulista é transpassado pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio, no 

limite da zona tropical, onde há a influência de massas de ar polares e tropicais que variam ao 

longo do ano, gerando uma complexa circulação atmosférica (SMA/CPLEA, 2005). 

A massa de ar tropical, originária do Anticiclone Tropical Atlântico, sistema 

atmosférico quente e estacionário localizado no Oceano Atlântico Sul, é a Massa Tropical 
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Atlântica, predominante e atuante durante o ano todo na costa paulista, a qual está associada a 

ventos alísios de direção E e NE (Monteiro, 1973 apud Sant’Anna, 1994). 

As massas de ar polares (menos freqüentes), originárias do Anticiclone Polar Atlântico, 

provocam ventos de diferentes quadrantes. A Massa Polar Atlântica, atua com ventos de SW-S-

SE, que mudam para E e NE na Massa Polar Velha, que age após a passagem da Massa Polar 

Atlântica (Monteiro, 1973 apud  Sant’Anna Neto, 1994). 

Quando há um choque entre os sistemas tropicais e polares, ocorre o fenômeno 

conhecido como frente fria ou Frente Polar Atlântica, mais rigorosa no inverno, mas que pode 

ocorrer ao longo do ano inteiro e é associada a precipitações pluviométricas (Sant’Anna Neto, 

1994). 

De acordo com a divisão de Monteiro (1973) apud Sant’Anna (1994), o litoral norte 

paulista é controlado por massas tropicais e equatoriais com clima úmido sujeito à menor 

participação das massas polares (30-40%) e, portanto, menos frio que os setores mais ao sul. A 

proximidade da linha de costa com a Serra do Mar é responsável pela acentuada pluviosidade 

(efeito orográfico), pois age como um anteparo para as massas de ar quente e úmido vindas do 

mar, que condensam ao serem forçadas por ele a maiores altitudes, fazendo com que a 

pluviosidade da região se eleve, possibilitando a formação da densa floresta da região, a Mata 

Atlântica (Agenda 21LNSP, 2007). 

O clima é caracterizado por médias anuais de temperatura e pluviosidade elevada 

(acima dos 20ºC de temperatura e de 1500 a 2000 mm de chuva, respectivamente). Apesar de as 

chuvas serem bem distribuídas durante todo o ano, há uma intensidade maior nos meses de verão 

(CETESB, 2003). Nesses meses as médias ficam em torno de 24ºC e nos meses de inverno 

variam entre 17ºC e 20ºC, de forma que a região não apresenta, portanto, variações marcantes de 

temperatura ao longo do ano (SMA/CPLEA, 2005). 

Pluviometria 

A pluviometria para a cidade de Caraguatatuba obtidas na base de dados disponível no 

site do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), referentes à estação 

meteorológica de Caraguatatuba, na latitude 23.690S, longitude 45.425W e altitude 3m. 

Os dados de pluviometria obtidos no banco de dados do CPTEC estão representados no 

Gráfico 1, onde é apresentada uma média da pluviometria por mês. 
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Taxa Pluviométrica - 2008
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Gráfico 1: Taxa pluviométrica obtida na Estação meteorológica de Caraguatatuba, para os meses 

de 2008. Fonte: http://satelite.cptec.inpe.br/PCD/historico/consulta_pcdm.jsp 

 

O Gráfico 1 indica uma tendência da região, de elevadas taxas pluviométricas no 

período correspondente ao verão (janeiro, fevereiro e março) e uma taxa menor nos meses 

correspondentes ao inverno (julho, agosto e setembro). 

Embora, existam variações entre as taxas pluviométricas, fevereiro foi o mês que 

apresentou maior taxa pluviométrica, com 140,68mm, e julho o mês com menor taxa, com 

apenas 12,84mm. 

Processos Costeiros 

A costa paulista é regida por um regime de micro-maré (menores que 2m), do tipo 

semi-diurno, que exerce pequena influência como processo físico nas praias e modificação das 

correntes (Souza, 1997). 

Os processos físicos dominantes na região, portanto, são as ondas e as correntes geradas 

por ondas, que desempenham papel fundamental nas modificações morfológicas e 

sedimentológicas das praias (Souza, 1997). 

Sendo as ondas produtos dos ventos, as massas de ar atuantes no Atlântico Sul, 

mencionadas anteriormente, são de grande importância para a compreensão da dinâmica costeira 

do litoral paulista. Durante a atuação da Massa Polar Atlântica e dos Sistemas frontais são 

esperadas ondulações de SSW, S e SE. Enquanto as ondulações de SE, E e NE estariam 

associadas à atuação da Sistema Pós-Frontal e à Massa Tropical Atlântica (Souza, 1997). 
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Souza (1994) concluiu que os sistemas SE são os prevalecentes e esses exercem 

influencia mais efetiva (predominantes) para o Litoral Norte paulista, sendo os principais 

reguladores da dinâmica de circulação costeira. 

O Ambiente Praial 

Praias são ambientes altamente dinâmicos, em constante transformação, se ajustando a 

flutuações dos níveis de energia locais, resultado da interação de fatores oceanográficos, 

meteorológicos, geológicos e antrópicos (Souza, 1997; Hoefel, 1998). 

Existem definições diferentes para o ambiente praial. Neste trabalho será adotada a 

definição de Hoefel (1998), que define praia como um depósito de sedimentos não coesivo e 

inconsolidado, dominado, principalmente, pela ação das ondas, sendo a influencia das marés de 

importância secundária. 

Zonação do perfil praial 

A zonação do ambiente praial será de fundamental importância para a estratégia de 

coleta desse estudo. Há, no entanto, muita controvérsia sobre o tema. Neste sentido, adotou-se 

para o presente estudo a zonação hidrodinâmica e morfológica contida em Hoefel (1998) (Erro! 

A origem da referência não foi encontrada.). 

 

Figura 1: Zonação hidrográfica e morfológica de praias arenosas. Fonte: Hoefel (1998). 

 

Onde, segundo Hoefel, 1998: 
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Antepraia (shoreface): região dominada pelo processo de empinamento da onda até o 

início da arrebentação. 

Praia média: porção da praia onde ocorrem os processos da zona de surfe e da zona de 

arrebentação. 

Face praial (beachface): Identifica a parte do perfil praial sobre a qual ocorrem os 

processos de espraiamento. 

Pós-praia (backshore): a zona que se estende do limite superior do espraiamento até 

uma mudança fisiográfica brusca. 

Transporte longitudinal e perpendicular à costa 

O transporte longitudinal é controlado pela deriva litorânea. A deriva ocorre devido aos 

trens de ondas que incidem obliquamente à linha de costa, gerando as correntes longitudinais. A 

direção e intensidade dessas correntes são responsáveis pelos processos de erosão e deposição ao 

longo da praia (Suguio, 2003). Na face praial, o transporte resultante da deriva litorânea também 

é notado e denominado deriva praial (Suguio, 2003). 

O transporte transversal à costa é controlado pela corrente on-shore e off-shore, que é 

formada por fluxos perpendiculares ou oblíquos em relação à costa. A combinação das correntes 

longitudinais e transversais forma a célula de circulação. 

 

Gerenciamento de resíduos sólidos no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo 

Segundo Kaslauskas (2001) o Litoral Norte de São Paulo enfrenta enormes problemas 

no gerenciamento de resíduos sólidos, que se devem às características geográficas da região, e a 

variação na geração de resíduos, causada pela população flutuante (turistas). Fatores que 

dificultam a instalação de aterros sanitários apropriados e demandam esforços de coleta e 

limpeza pública maiores. 

As dificuldades de gerenciamento de resíduos unidas às demandas turísticas e 

ambientais da região exigem efetivas iniciativas de minimização de resíduos, reciclagem e um 

contínuo trabalho de educação para a população fixa e flutuante para todo o Litoral Norte 

(Kaslauskas, 2001). 
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Varrição e limpeza de vias públicas e praias 

Segundo Kaslauskas (2001), os quatro municípios apresentam serviços de varrição, 

realizados pelas prefeituras, e nos períodos de maior demanda acionam programas reforçados de 

limpeza. 

A limpeza de praias e varrição de vias públicas para os quatro municípios no ano de 

1999 era de responsabilidade municipal, e os quatro municípios apresentavam programas de 

limpeza de praias para a alta temporada (Kaslauskas, 2001). 

Operação praia Limpa 

A “Operação praia limpa” é a principal iniciativa do Governo do Estado de São Paulo 

para minimizar o abandono de lixo por banhistas nas praias do litoral paulista durante a alta 

temporada de verão. O programa é realizado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB) e tem como parceiros municípios do litoral, empresas privadas, 

organizações não governamentais e empresas de comunicação, como redes de televisão 

(CETESB, 1993). 

O programa teve inicio em 1988 e tem como objetivo envolver e incentivar a 

participação da sociedade civil na busca pela melhoria ambiental das praias, procurando torná-las 

mais limpas e, dessa forma, mais adequadas ao lazer (CETESB, 1993). De 1988 até 1993 a 

“Operação praia limpa” abrangia um total de 40 praias em 13 municípios paulistas, entre eles 

Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela (CETESB, 1993). As praias de Caraguatatuba 

beneficiadas pela operação restringiam-se às mais freqüentadas, ou seja, Martim de Sá, Centro e 

Prainha (CETESB, 1993). 

Coleta de resíduos 

Segundo o censo demográfico do IBGE 2000, o nível de atendimento da população pela 

coleta de lixo era de 98,67% para Caraguatatuba, 98,06% para Ubatuba, 98,51% para São 

Sebastião e 96,01% para Ilhabela. 

De acordo com Kaslauskas (2001), a etapa de coleta de resíduos sólidos no Litoral 

Norte paulista é uma das atividades de limpeza pública melhor estruturada, visto que atende 

quase 100% da população nos quatro municípios e conta com programas emergenciais nos 

períodos de alta temporada.  

Há iniciativas de coleta seletiva nos quatro municípios, mas apenas São Sebastião 

atende grande parcela da população, 90%. Nos outros municípios esse tipo de coleta apresenta-se 
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ainda em forma de projeto piloto, atendendo apenas 5% da população em Caraguatatuba e 1% 

em Ilhabela enquanto para Ubatuba não há estimativa da população atendida (Kaslauskas, 2001). 

Disposição final de resíduos 

A Tabela 1 mostra a evolução da situação da disposição final dos resíduos sólidos nos 

quatro municípios do Litoral Norte de São Paulo, e a produção diária de lixo com base nas 

informações disponibilizadas pela CETESB, 2006, 2007 e 2008. 

 

Tabela 1: Produção de lixo nos quatro municípios do Litoral Norte de São Paulo. Onde A- indica a situação 

Adequada da disposição e I- Inadequada. 1 disposição final é feita em Tremembé; 2 disposição final é feita em 

Santa Isabel. Fonte: CETESB, 2005, 2006, 2007. 

2005 2006 2007 

Município Lixo 

(t/dia) 
Enquadramento 

Lixo 

(t/dia) 
Enquadramento 

Lixo 

(t/dia) 
Enquadramento 

Caraguatatuba 37,6 I 39,4 I 51,5 A² 

São Sebastião 31,0 A¹ 32,9 A¹ 35,0 A¹ 

Ubatuba 31,4 I 32,7 I 33,9 I 

Ilhabela 10,4 A¹ 11,0 A¹ 11,5 A¹ 

Observa-se que, em 2005, apenas São Sebastião e Ilhabela atendiam ao enquadramento 

adequado de disposição de resíduos, sendo seus resíduos enviados a outro município 

(Tremembé). A situação de Caraguatatuba se manteve inadequada até 2007, quando passou a 

enviar seus resíduos para o município de Santa Isabel. Apenas Ubatuba continua em 

enquadramento inadequado. 

A produção de lixo, assim como a população desses municípios, apresenta um grande 

crescimento. Caraguatatuba é o maior gerador de lixo, mas também é o município mais populoso 

dentre os quatro. Ilhabela, pelas restrições impostas por sua característica insular, é o município 

que menos apresentou crescimento. Por outro lado, São Sebastião superou a produção de lixo de 

Ubatuba. 

Praia de Massaguaçú 

A praia de Massaguaçú, foco desse estudo, localizada na porção norte do município de 

Caraguatatuba, possui características refletivas de ondas, sendo classificada de maneira geral 

como praia de tombo, com elevado grau de declividade da face praial (Tessler et al., 2006). 
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A praia foi escolhida principalmente por aparentar uma grande capacidade de transporte 

da corrente de deriva litorânea, pela baixa freqüência de banhistas e pela elevada ocorrência de 

resíduos sólidos em suas areias. É uma praia muito freqüentada por praticantes de pesca esportiva 

( Figura 2). 

A praia de Massaguaçú tem seu arco praial voltado para SE/S e está fora da área 

protegida pela Ilha de São Sebastião à incidência de ondas provenientes desses quadrantes (SE/S) 

(Tessler et al., 2006). A praia, portanto, é constantemente atingida por ondas provenientes do 

quadrante SE. 

Apesar de formar uma faixa de areia continua entre seus extremos, com 

aproximadamente 6 km de extensão, a praia de Massaguaçú recebe diferentes nomes ao longo de 

sua extensão. O trecho ao sul é localmente designado como Capricórnio e apresenta um 

segmento fluvial que tem sua foz normalmente fechada por sedimentos arenosos grossos a muito 

grossos, depositados pela intensa ação das ondas (Tessler et al., 2006). Essa barreira arenosa é 

continuamente atacada por sistemas de ondas de grande nível de energia, que refratam na área 

marinha próxima e depois incidem diretamente na barreira arenosa (Tessler et al., 2006). Esta 

porção da praia apresenta um uso mais residencial (Figura 3). 

A porção praial no extremo oposto, mais a Nordeste do arco praial, onde a presença de 

um segmento fluvial (rio Bacuí) marca o limite entre a praia de Massaguaçú e o trecho conhecido 

como praia da Cocanha, apresenta uma baixa declividade, ondas incidentes bastante amortecidas 

e períodos de deposição sedimentar significativos no perfil praial (Tessler et al., 2006). 

A área localizada entre esses dois extremos vem sofrendo processos erosivos e já 

perdeu ao longo dos últimos anos 30m de faixa arenosa, chegando a atingir as bases do aterro e o 

acostamento da rodovia Rio-Santos que a margeia (Tessler et al., 2006) (Figura 3). É um trecho 

dominado por hotéis e quiosques em que há a presença de tubulações de drenagem pluvial. 

Souza (1997) notou a possibilidade de haver intercâmbio de sedimentos entre as 

porções ao sul e ao norte da praia de Massaguaçu, pela atuação de transporte longitudinal. 

Observou também alterações no sentido das células de deriva entre o verão e o inverno. 

Segundo Tessler et al. (2006), a amplificação do processo erosivo pode ser devido a 

fenômenos naturais ou induzidos pela atividade humana, como a retirada significativa de areia da 

região praial ou pela construção de obras de saneamento e/ou escoamento pluvial que incidiram 

diretamente sob o prisma praial, não havendo, ainda, como determinar as causas exatas. 
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 Figura 2:Praticantes de pesca esportiva na praia de Massaguaçú. 

 
Figura 3: Trecho ao sul da praia de Massaguaçú, também 

conhecido como Capricónio, apresenta um extenso pós-praia, com 

predominância de residências. 
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Figura 4: Região central da praia de Massaguaçú, faixa sofrendo 

intensa erosão e atingindo a Rodovia Rio-Santos. 

Metodologia 

Estratégia de amostragem de resíduos sólidos 

Objetivo 1: Verificar a existência de um padrão de deposição dos resíduos, na face 

praial e no pós-praia, e se houve variação sazonal desse padrão. 

De acordo com Velander & Mogoni (1999), resíduos coletados na face praial 

representam a deposição recente, ou seja, resíduos que acabaram de chegar, enquanto os 

coletados no pós-praia indicam o volume acumulado. Coletas nessas duas faixas podem indicar o 

volume acumulado e o de chegada. Entretanto, muitos trabalhos não diferenciam esses volumes, 

realizando transectos que agrupam o pós-praia e a face praial (Araújo et al., 2006; Araújo & 

Costa, 2007a, 2007b; Santos et al., 2008). Para o cumprimento do objetivo 1 desse trabalho 

optou-se por avaliar separadamente essas regiões. 

Para verificar a existência de um padrão deposição de lixo ao longo da praia, foram 

marcados pontos de referência com o auxílio do GPS- E-trex Legend Garwin. Cada ponto de 

referência marcado foi considerado o centro para delimitação de 10 transectos, cinco de cada 

lado do ponto de referência. Dentre os 10 transectos, 3 foram escolhidos por sorteio para serem 

realizadas as coletas. Sendo assim, cada ponto foi representado por três transectos, que foram 

contabilizados para se obter média e desvio padrão do peso quantidade e de itens encontrados. 

Foram coletados apenas resíduos maiores de 1 cm e visíveis na superfície do sedimento. 
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As coletas foram feitas em um trecho de 4200m de praia, entre o início da marcação dos 

pontos na extremidade ao sul, conhecida como Lagoa Azul ou praia de Capricórnio e o último 

ponto, marcado no trecho em avançado processo de erosão, onde a praia avança sobre a rodovia 

(Figura 7 adiante). 

A amostragem no pós-praia foi realizada com transectos de 1m de largura, que se 

estenderam do fim da face praial até o limite superior da praia, correspondente ao pós-praia, 

como sugerido por Velander & Mogoni, 1999. A largura do pós-praia foi variável ao longo da 

praia, por isso a largura desses transectos foi medida em cada amostragem, para permitir uma 

relativização do número ou peso de itens por metro amostrado. Os transectos do pós-praia e da 

face praial foram sorteados separadamente para que a independência das amostragens das duas 

regiões. 

A faixa correspondente à face praial foi amostrada com transectos de 30 m de 

comprimento, longitudinais à linha de costa. A largura foi muito variável ao longo dos transectos, 

devido às irregularidades apresentadas pela areia da praia, por isso, a utilização de uma largura 

fixa ao longo dos 30m de comprimento do transectos se mostrou inviável. Assim, foram 

estimadas as quantidades (itens/m) e os pesos (g/m) de resíduos sólidos no pós-praia e na face 

praial. 

A face praial foi amostrada em todos os sete pontos de coleta, enquanto o pós-praia, 

devido ao seu desaparecimento em direção ao norte, foi amostrado apenas até o ponto quatro 

(Figuras Figura 6 e Figura 7).  

Foram realizadas três coletas na praia de Massaguaçú, uma no verão, nos dias 21 e 22 

de Março, e duas no inverno, nos períodos de 16 e 18 de Julho e, nove e 10 de Setembro de 2008. 

Cada coleta foi composta por 21 transectos de 30m na face praial, três transectos para cada um 

dos sete pontos, como explicado anteriormente, e 12 transectos de 1m de largura no pós-praia, 

três transectos para cada um dos quatro pontos. 
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Figura 5: Pontos de coleta, praia de Massaguaçú. Fonte: Google Earth. 

 

 
Figura 6: Identificação da face praial e do pós-praia. Praia de 

Massaguaçú, ponto 1. 
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Figura 7: Face praial e faixa sendo erodida, pós-praia ausente. Praia 

de Massaguaçú, ponto 7. 

Classificação dos Resíduos Sólidos 

Objetivo 2: Identificar as fontes mais prováveis do lixo presente, através da 

caracterização dos itens coletados, por material constituinte e pela atividade a qual estão 

relacionados. 

Os resíduos foram classificados com base na tabela (anexo I e II) utilizada pelo “The 

Ocean Conservancy” para o “Dia Mundial da Limpeza de Praias”, que os agrupa de acordo com 

atividade a qual estão relacionados. 

A classificação dos itens por Atividade tem como objetivo indicar a origem dos resíduos 

encontrados na praia, assim como as fontes ou tipos de atividade que mais contribuíram na 

ocorrência de resíduos na área.  

As atividades consideradas foram Atividades à beira-mar e recreativas, Atividades 

aquáticas, Atividades poluidoras, Atividades relacionadas ao hábito de fumar, Higiene pessoal e 

resíduos hospitalares e Atividade não identificada. Os gráficos foram elaborados por ponto, por 

coleta e por suas respectivas atividades, apresentando a distribuição dos resíduos coletados. 

Algumas alterações foram feitas na ficha para adequá-la ao presente trabalho, como por 

exemplo, a inclusão de itens não encontrados na ficha, mas muito freqüentes nas amostras. A 

cera de vela e pedaços de estofado, por exemplo, foram anexados na categoria “Atividade não 

identificada”, assim como fragmentos de plástico, metal e papel, não deixando, portanto, de 

serem contabilizados. Ver e comparar nos anexos I e II a tabela original e a adaptada, utilizada 

neste trabalho. 
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Após a identificação dos itens descrita anteriormente, esses foram separados segundo 

sua principal constituição, ou seja, papel, plástico, vidro, metal e outros quando não se 

encaixavam em nenhuma das categorias anteriores. Com os resultados, foram confeccionados 

gráficos de barra realçando as diferenças de porcentagens de materiais constituintes em cada 

período e local de coleta (face praial e pós-praia). 

Corpos de Deriva 

Objetivo 3: Traçar uma trajetória dominante dos resíduos flutuantes lançados na 

costa, para indicar a direção da deriva litorânea e comparar com o padrão de distribuição 

dos resíduos; 

Realizou-se o lançamento de corpos de deriva na zona de surfe e seu deslocamento no 

transcorrer do ciclo de maré foi acompanhado. Esses corpos consistiram em palitos de picolé 

feitos de madeira, marcados de forma que fossem facilmente identificados (Figura 8).  

Foram lançados 200 corpos de deriva em cada um dos três pontos selecionados da 

praia, pontos 1, 4 e 7, respectivamente, a 600, 2400 e 4200m de distância do extremo sul da 

praia. O lançamento ocorreu no dia 15 de julho de 2008, durante a coleta de inverno, a 

distribuição dos corpos de deriva ao longo da face praial foi registrada e georeferenciado com 

GPS, nos três dias seguintes ao lançamento, ou seja, após 24, 48 e 72h. O que permitiu um 

tratamento estatístico de seu deslocamento. Como resultado foi calculado o deslocamento desses 

elementos indicando a direção da corrente de deriva praial nos trecho de lançamento para o 

período. 

 
Figura 8: Corpo de deriva (palito identificado). 
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Resultados 

O número total de itens amostrados nas três coletas foi de 5291, sendo que 4318 

(81,62%) eram de plástico, 191 (3,61%) de metal, 145 (2,74%) de papel, 73 (1,38%) de vidro e 

564 (10,66%) de outros materiais, tais como madeira, látex e parafina e filtros de cigarro. 

A soma dos itens coletados em março, correspondente ao período do verão, foi de 3420, 

sendo o período com maior número de itens coletados, representando mais da metade (65%) do 

total de resíduos das três coletas. As coletas realizadas no período correspondente ao inverno 

apresentaram grande diferença no número de itens coletados. Na coleta de julho somaram-se 

apenas 472 itens, 9% do total das três coletas, muito inferior a de setembro com 1399 itens, 26% 

do total das três coletas. 

O peso total de resíduos retirados foi de 21,63kg, sendo que 13,53kg (63%) relativos a 

coleta de verão, 3,05kg (14%) a de julho e 5,05kg (23%) a de setembro. Considerando o local de 

coleta, os resíduos da face praial totalizaram 18,23kg e os do pós-praia 3,40kg, para a soma dos 

períodos coletados. 

Materiais constituintes 

A porcentagem de itens plásticos, relativa a cada período de coleta, foi dominante em 

todas, ficando acima de 80% em março e setembro, e acima de 60% em julho. Os itens de metal, 

por outro lado, representaram uma porcentagem significativa apenas na coleta de julho, com 14% 

dos itens, enquanto em março e setembro apresentaram porcentagens de 2 e 3,5%, 

respectivamente. Itens de papel e vidro foram pouco freqüentes em todas as coletas, os papéis 

apresentaram porcentagens entre 2 e 3%, enquanto os vidros variaram de menos de 1% em março 

a pouco mais de 2% para as coletas de julho e setembro. 

Os itens classificados como Outros foram relativamente freqüentes em todas as coletas, 

com porcentagens de 10%, 18% e 7% em março, julho e setembro, respectivamente. 

O Gráfico 2 apresenta as porcentagens de itens por materiais que os constituem, 

considerando-se o local em que foram coletados. Ou seja, se foi na face praial, área em contato 

com o mar, ou no pós-praia, área sem contato direto com o mar. Os padrões de materiais 

predominantes foram diferentes nesses dois locais, embora tenham se assemelhado em alguns 

aspectos, como descrito a seguir. 

Pode-se observar no gráfico que os metais apresentaram freqüências maiores no pós-

praia para todas as coletas, com porcentagens superiores a 10% para todos os períodos. Na face 
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praial esse material manteve valores menores, inferiores a 2% para março e setembro e cerca de 

7% para julho. 

Os itens plásticos foram predominantes em todos os períodos, mantendo-se sempre com 

mais de 50% dos itens coletado, tanto na face praial quanto no pós-praia. Com exceção do mês 

de julho, a face praial apresentou porcentagens ligeiramente superiores às do pós-praia com 

relação a esses itens. Sendo que o inverso ocorreu em julho. 

Os itens de papel mantiveram-se com porcentagens inferiores ou iguais a 3% em todos 

os períodos, com exceção do pós-praia em março, que apresentou porcentagem superior a 5%. Os 

vidros foram menos freqüentes no pós-praia, para todos os períodos. 

Os itens na categoria Outros foram mais freqüentes na face praial do que no pós-praia. 

Essa diferença variou entre os períodos de coleta, sendo 6% em março, 19% em julho e de 

apenas 2% em setembro. 

Porcentagem dos materiais no Pós-praia e na Face praial
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Gráfico 2: Materiais constituintes dos resíduos sólidos coletados nos períodos de março, julho e 

setembro, considerando os itens coletados na face praial (molhado) e no pós-praia (seco). Onde a 

soma dos itens coletados nos três períodos de coleta está representada pela denominação Geral 

no gráfico, e os valores da face praial, com a sigla fp. Abaixo do gráfico pode-se conferir a tabela 

do número de itens coletados para cada categoria. 

Peso 

O peso, assim como o número total de itens, apresentou um maior valor na coleta de 

verão (março), tanto para a face praial quanto para o pós-praia, com valores, respectivamente, de 



 

 

20

11,71kg e 1,82kg. As coletas de inverno apresentaram valores mais modestos, o peso do pós-

praia de julho foi de 0,88kg, e o de setembro 0,70kg, cerca de 1kg inferior ao peso do pós-praia 

de verão (1,82kg). Na face praial, por outro lado, o peso total dos resíduos coletados em 

setembro, foi cerca de duas vezes superior a julho, 4,35kg e 2,17 kg, respectivamente, mas 

mesmo assim, muito inferior aos 11,71kg coletados no verão. 

A distribuição do peso dos resíduos ao longo da praia na face praial apresentou padrões 

diferentes para os meses de março, julho e setembro. 
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Peso - Pós-praia
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Gráfico 3: Peso na face praial e no pós-praia, em março, julho e setembro. Onde 

o eixo y representa o peso em gramas, e o x os pontos nos respectivos meses de 

coleta. Média com o desvio padrão do peso dos resíduos coletados nos transectos 

(n=3) ao longo da praia. 

 



 

 

21

O padrão de distribuição do peso dos resíduos sólidos no verão (março) apresentou pico 

de resíduos no ponto 4, ou seja, ponto eqüidistante entre a área que está sofrendo erosão e a que 

está sofrendo deposição. No mês de julho o pico também foi observado no mesmo ponto, porém 

bem menos pronunciado. O mesmo não foi observado na coleta de setembro, que apresentou dois 

picos, um no ponto 2 e outro no ponto 5.  

Os padrões de distribuição presentes no pós-praia  foram distintos dos observados na 

face praial. O ponto 3 foi o que mais variou entre as coletas, apresentando uma redução no peso. 

Os pontos 1, 2 e 4 mantiveram um peso médio relativamente constante ao longo do tempo, 

apresentando apenas pequenas alterações. 

Itens por metro  

O cálculo de itens de resíduos por metro é uma forma mais apurada de se observar os 

diferentes padrões de distribuição ao longo da praia. Corrigindo-se possíveis variações nas 

larguras, principalmente para o pós-praia. 

O Gráfico 4 apresenta a distribuição de itens por metro de praia coletados na face 

praial, com as respectivas médias e desvios padrões referentes aos três transectos. A escala do 

gráfico foi padronizada para facilitar a comparação entre os diferentes períodos de coleta.  

Pode-se observar o mesmo padrão de distribuição apresentado nos gráficos de peso, 

embora as diferenças de escala tenham sido mais perceptíveis nos gráficos de itens/m. 

O máximo valor de itens por metro foi observado na coleta de verão (março), no ponto 

4, com média de 12,16 itens/m. O mesmo ponto apresentou médias muito menores, nas coletas 

de inverno, com 0,49 e 1,54 itens/m, em julho e setembro, respectivamente. 

Os menores valores foram observados na coleta de julho, com a concentração mínima 

no ponto 6 de 0,04 itens/m. O mesmo ponto nas coletas de março e julho apresentou valores de 

6,0 e 1,72 itens/m, respectivamente. 

A média total de itens por metro e seus respectivos desvios padrões para as coletas de 

março, julho e setembro foram 4,99 e 3,50, para março, 0,34 e 0,17, para julho e, 1,80 e 0,41, 

para setembro. Pode-se perceber que a coleta de setembro apresentou valores mais homogêneos 

ao longo da praia com um desvio padrão relativamente baixo, se comparado às outras coletas. 

Na coleta de julho, o baixo desvio padrão foi causado pela baixa concentração de itens 

e não necessariamente pela distribuição homogênea ao longo da praia. A coleta de março, por 

outro lado, apresentou uma distribuição de resíduos, claramente heterogênea. Ou seja, 

determinados transectos apresentavam elevadas concentrações enquanto outros, muitas vezes 
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representando o mesmo ponto, apresentaram concentrações menores, o que resulta em um alto 

desvio padrão. Apesar disso, é indiscutível a predominância de resíduos no verão. 
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Itens/m - Pós-praia
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Gráfico 4: Número de itens por metro de praia coletado. Face praial e pós-

praia, março, julho e setembro. Onde o eixo y representa o número de itens 

coletados por metro de praia, e o x os pontos nos respectivos meses de coleta.  

Média com o desvio padrão do peso dos resíduos coletados nos transectos 

(n=3) ao longo da praia 

 

Os valores de itens por metro no pós-praia levaram em consideração a largura do pós-

praia, considerando-se a região na qual a subida e descida da maré não exercem influência direta. 

Essa largura variou ao longo da praia, por isso, o gráfico de distribuição do peso no pós-praia são 

diferentes dos padrões de distribuição dos gráficos de itens por metro. 
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Observa-se nos gráficos do pós-praia que os valores mantiveram a mesma escala em 

todas as coletas, mesmo na de março (verão), diferente do que ocorreu na face praial, indicando 

uma variação de resíduos menor nos diferentes períodos. 

Apesar de os valores se manterem na mesma escala nos diferentes meses, o padrão de 

distribuição variou, sendo que o ponto mais distante do extremo sul da praia sofreu um 

acréscimo considerável, seus valores foram, respectivamente, 1,35, 1,46 e 3,09 itens/m, em 

março, julho e setembro, indicando acumulo de resíduos na área. 

No entanto, o mesmo padrão não foi observado nos outros pontos, o ponto 1 apresentou 

um padrão oposto a esse, seus valores foram 1,07, 0,51 e 0,31 itens/m, respectivamente, para 

março, julho e setembro, indicando uma redução de resíduos no pós-praia. 

Atividades 

Atividades à beira-mar e recreativas 

Os itens dessa atividade estão relacionados a atividades supostamente realizadas à 

beira-mar, por isso, considera-se que foram gerados e abandonados próximos a praia. Exemplos 

de itens dessa categoria são: embalagens de alimento, roupas e brinquedos; para ver a lista 

completa consultar Anexos I e II. Foram encontrados em todos os pontos e coletas, tanto para a 

face praial quanto para o pós-praia. 

Na face praial, o padrão de distribuição foi o mesmo observado para os dados gerais, 

sem serem separados por atividade. As concentrações máximas observadas foram no ponto 4 em 

março e julho com média de 6,97 e 0,22 itens/m, respectivamente, e no ponto 2 em setembro, 

com média de 1,33 itens/m. As mínimas concentrações foram observadas no ponto 1 em março e 

setembro, com médias de 0,61 e 0,5 itens/m, respectivamente, e em julho, no ponto 6 com média 

de 0,02itens/m. 

O pós-praia apresentou concentrações máximas sempre no ponto quatro de todas as 

coletas, com médias de 0,62, 0,52 e 0,29 itens/m, para março, julho e setembro, respectivamente. 

As concentrações mínimas foram observadas no ponto 3, para o mês de março, com média de 

0,22 itens/m, no ponto 1, em julho, com 0,08 itens/m, e no ponto 2, em setembro, com 0,07 

itens/m.  
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Atividades à beira-mar e recreativas - Face praial
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Atividades à beira-mar e recreativas - Pós-praia
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Gráfico 5: Itens por metro correspondentes à categoria de Atividade à beira 

mar e recreativa. Face praial e pós-praia, em março, julho e setembro. Onde o 

eixo y representa o número de itens coletados por metro de praia, e o x os 

pontos nos respectivos meses de coleta. Média com o desvio padrão do peso 

dos resíduos coletados nos transectos (n=3) ao longo da praia. 

 

Atividades Aquáticas 

Os itens classificados como atividades aquáticas, estão relacionados a esportes como 

pesca e surfe, dependentes diretamente do uso da água. A ocorrência desses itens não foi 

registrada em todos os pontos e coletas, sendo que, no pós-praia, sua presença foi bastante 

pontual.  
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Na face praial, estiveram ausentes apenas em alguns pontos no mês de julho. As 

concentrações máximas foram observadas no ponto 4 em março e setembro, com média de 0,46 

e 0,11 itens/m, respectivamente, e, em julho, no ponto 1, com média de 0,10 itens/m. As 

concentrações mínimas foram observadas nos pontos 1 e 5 no mês de março, com média de 0,09 

itens/m, estiveram ausentes nos pontos 3 em setembro com média de 0,01 itens/m. 

 

Atividades aquáticas - Face praial
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Atividades aquáticas - Pós-praia
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Gráfico 6: Itens por metro correspondentes à categoria de Atividades 

Aquáticas. Face praial e pós-praia, em março, julho e setembro. Onde o eixo y 

representa o número de itens coletados por metro de praia, e o x os pontos nos 

respectivos meses de coleta. Média com o desvio padrão do peso dos resíduos 

coletados nos transectos (n=3) ao longo da praia. 
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Os itens dessa categoria estiveram pouco presentes no pós-praia, com apenas algumas 

ocorrências em cada coleta. Estiverem presentes apenas nos pontos 3 e 4 no mês de março, no 

ponto 3 em julho e no ponto 4 em setembro, com concentrações de 0,02 e 0,07itens/m para os 

pontos de março, e 0,01 e 0,07 itens/me para julho e setembro, respectivamente. 

Atividades poluidoras 

Os itens dessa categoria são representados por resíduos perigosos como pilhas, 

lâmpadas e materiais de construção, que representam um maior risco aos usuários da praia. A 

freqüência desses itens foi considerada pequena visto que, em muitos pontos, não estiveram 

presentes. 

 

Atividades poluidoras - Face praial
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Atividades Poluidoras - Pós-praia
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Gráfico 7: Itens por metro correspondentes à categoria de Atividades 

Poluidoras. Face praial e pós-praia, em março, julho e setembro. Onde o eixo y 
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representa o número de itens coletados por metro de praia, e o x os pontos nos 

respectivos meses de coleta. Média com o desvio padrão do peso dos resíduos 

coletados nos transectos (n=3) ao longo da praia. 

 

Na face praial, estiveram ausentes em cinco dos sete pontos em julho e três dos sete em 

setembro. As máximas concentrações foram observadas nos pontos 3 e 4, em março, com média 

de 0,14 itens/m, no ponto 1, em julho com média de 0,04 itens/m, e, no mês de setembro nos 

pontos 2 e 3 com média de 0,02 itens/m. A mínima foi observada no ponto 7 em março, com 

média de 0,01 itens/m. Esteve ausente nos pontos 3,4,5,6 e 7 no mês de julho e nos pontos 5,6 e 

7 em setembro. 

No pós-praia, os itens dessa categoria estiveram presentes nos pontos 1 e 2 em março, 

com médias de 0,04 e 0,08 itens/m, respectivamente, apenas no ponto 2 em julho, com média de 

0,60 itens/m, e nos pontos 2 e 3 em setembro, com médias de 0,26 e 0,02 itens/m, 

respectivamente. 

 

Atividades relacionadas ao hábito de fumar 

Os itens dessa categoria são todos os resíduos gerados pelos fumantes, tais como, 

embalagens de cigarro, bitucas, isqueiros e palitos de fósforo. A ocorrência desses itens foi 

significativa ao longo da praia, tanto na face praial quanto no pós-praia. 

Na face praial, esses itens estiveram presentes em todos os pontos e coletas. As 

concentrações máximas foram observadas no ponto 4, em março, com média de 1,29 itens/m, no 

mês, no ponto 7, no mês de julho, com média de 0,29 itens/m, e no ponto 6 em setembro, com 

média de 0,28 itens/m. As concentrações mínimas foram observadas em março no ponto 7, com 

0,16 itens/m, nos pontos 2 e 6 no mês de julho, com 0,01 itens/m, e no ponto 2 em setembro, 

com 0,02itens/m. 

No pós-praia, esses itens estiveram presentes em quase todos os pontos e coletas, com 

exceção do ponto 1 em julho e do ponto 3 em setembro. As máximas concentrações foram 

observadas no ponto 3, em março, com média de 0,1 itens/m, no ponto 2, em julho, com média 

de 0,14 itens/m, e no ponto 4 em setembro, com 0,19 itens/m. As mínimas foram observadas no 

ponto 4, em março, com média de 0,02 itens/m. 
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Atividades relacionadas ao hábito de fumar - Face praial
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Atividades relacionadas ao hábito de fumar - Pós-praia
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Gráfico 8: Itens por metro correspondentes à categoria de Atividades 

Relacionadas ao Hábito de Fumar. Face praial e pós-praia, em março, julho e 

setembro. Onde o eixo y representa o número de itens coletados por metro de 

praia, e o x os pontos nos respectivos meses de coleta. Média com o desvio 

padrão do peso dos resíduos coletados nos transectos (n=3) ao longo da praia. 

 

Higiene pessoal e resíduos hospitalares 

Os itens dessa categoria estão relacionados a higiene ou usos na área da saúde, isso 

significa que alguns deles podem estar infectados, como seringas e agulhas, o que representa um 

risco maior aos usuários da praia. Grande atenção deve ser dada a sua ocorrência, por menor que 

seja. 
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Na face praial, esses itens estiveram ausentes nos pontos 1, 2, 3, 4 e 6, no mês de julho 

e no ponto 6, em setembro. Na coleta de março, esteve presente em todos os pontos, com 

concentração mínima nos pontos 1 e 5, 0,03 itens/m para ambos. As máximas concentrações de 

cada coleta ocorreram no ponto 4 em março, com 0,33itens/m, nos pontos 5 e 7 em julho, com 

0,01 itens/m e nos pontos 3 e 5, em setembro, com 0,07 itens/m.  

Higiene pessoal e resíduos hospitalares - Face praial
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Higiene pessoal e resíduos hospitalares - Pós-praia
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Gráfico 9: Itens por metro correspondentes à categoria de Higiene Pessoal e 

Resíduos Hospitalares. Face praial e pós-praia, em março, julho e setembro. 

Onde o eixo y representa o número de itens coletados por metro de praia, e o x 

os pontos nos respectivos meses de coleta. Média com o desvio padrão do peso 

dos resíduos coletados nos transectos (n=3) ao longo da praia. 

 

No pós-praia, esses itens tiveram ocorrência pontual, estiveram presentes apenas nos 

pontos 2 e 3, em março e julho, e nos pontos 2, 3 e 4, em setembro. As concentrações observadas 
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em março foram 0,01 e 0,02 itens/m, respectivamente para os pontos 2 e 3, que não foram muito 

diferentes das observadas em julho para os mesmos pontos, com 0,01itens/m para ambos os 

pontos. E as concentrações no mês de setembro se mantiveram para os pontos 2 e 3, mas 

apresentou um salto no ponto 4, com médias de 0,01, 0,02 e 0,09 itens/m, respectivamente. 

Indicando fontes poluidoras pontuais. 

Atividade não identificada 

Os itens dessa categoria abrangem uma diversidade de resíduos que, por diversos 

motivos, não puderam ser enquadrados em uma determinada atividade. Nela se encontram 

fragmentos plásticos, de papel e metal não identificados, cera de vela, fragmentos de isopor, 

entre outros. Por abranger tantos itens diversos essa categoria teve uma elevada concentração, 

estando presente em todos os pontos e coletas, tanto na face praial quanto no pós-praia. 

Na face praial, as máximas concentrações foram no ponto 4 em março, com 

2,97itens/m, e no ponto 2, em julho e setembro, com 0,19 e 1,02 itens/m, respectivamente. As 

mínimas foram observadas no ponto 1 em março, com 0,68 itens/m, no ponto 6 em julho, com 

0,01itens/m, e no ponto 4 em setembro, com 0,50itens/m. 

No pós-praia, as máximas concentrações foram observadas no ponto 1 em março, com 

0,68 itens/m, e no ponto 4, em julho e setembro, com médias de 0,83 e 2,38 itens/m, 

respectivamente. As mínimas concentrações foram observadas no ponto 2, em março, julho e 

setembro, com médias de 0,3, 0,19 e 0,08 itens/m, respectivamente. 

 

Atividade não identificada - Face praial
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Atividades não identificadas - Pós-praia
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Gráfico 10: Itens por metro correspondentes à categoria de Atividade não 

identificada. Face praial e pós-praia em março, julho e setembro. Onde o eixo 

y representa o número de itens coletados por metro de praia, e o x os pontos 

nos respectivos meses de coleta. Média com o desvio padrão do peso dos 

resíduos coletados nos transectos (n=3) ao longo da praia. 

Corpos de deriva 

Os gráficos abaixo, correspondem as dispersões dos corpos de deriva, respectivamente, 

no primeiro, segundo e terceiro dia de observação. Nos gráficos é possível verificar uma ligeira 

modificação de um dia para o outro, com diferentes taxas de recuperação dos corpos. Nota-se 

também que os corpos lançados no ponto 7, tenderam a ficar próximo a ele, enquanto os 

lançados no ponto 1 e 4 se dispersaram mais longitudinalmente à praia. 

Os gráficos de dispersão também mostram que os corpos de deriva foram sempre 

recuperados ao sul de seu ponto de lançamento, indicando uma corrente de deriva praial com 

direção sul. 

Os corpos lançados no ponto 1, foram dispersos em uma faixa mais reduzida da praia 

por isso sua taxa de recuperação foi baixa, sendo a taxa de recuperação média para os três dias de 

apenas 0,17, em outras palavras, apenas 17% dos corpos de deriva lançados foram recuperados 

(Tabela 2). É possível que a maioria dos corpos de deriva correspondentes a esse ponto tenha 

sido transportada para a praia vizinha. 
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Dispersão dos Corpos de Deriva - 1º dia
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Dispersão de Corpos de Deriva - 2º dia
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Dispersão de Corpos de Deriva - 3º dia
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Gráfico 11: Dispersão dos corpos de deriva, respectivamente, no primeiro, segundo e terceiro dia. A distância 

tem como ponto de referencia (0m) a extremidade sul da praia. O eixo y corresponde ao número de corpos de 

deriva encontrados. As setas indicam os pontos de lançamento dos corpos de deriva e a legenda aos corpos 

correspondentes a cada ponto de lançamento. 
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Os corpos lançados no ponto 4, apresentaram uma grande dispersão longitudinal, com 

distâncias de mais de 2km do ponto de lançamento. A taxa de recuperação foi quase o dobro da 

observada no ponto 1, sendo 0,32. 

Os corpos lançados no ponto 7 apresentaram uma concentração muito grande próximo 

ao ponto de lançamento, diferentemente, do ponto 4 sua dispersão longitudinal foi menor, 

embora alguns tenham percorrido distancias consideráveis, a grande maioria se manteve próxima 

ao ponto de lançamento, indicando um forte transporte perpendicular a praia. A média da taxa de 

recuperação foi de 0,62, a maior entre os pontos. 

 

Tabela 2: Taxa de recuperação. Calculo feito com o número de corpos recuperados 

dividido pelo total lançado (200). A média e o desvio padrão são para os três dias. 

Taxa de recuperação 

Dia Ponto 1 Ponto 4 Ponto 7 

1º 0,16 0,31 0,65 

2º 0,19 0,36 0,66 

3º 0,17 0,29 0,54 

Média 0,17 0,32 0,62 

Desvio 0,013 0,03 0,07 

 

Discussão 

Os plásticos foram os itens predominantes nas coletas, totalizando mais da metade de 

todos os itens coletados, fato relatado em diversos outros trabalhos sobre resíduos sólidos no 

ambiente marinho (Debrot et al., 1999; Derraik, 2002; Santos et al.; 2005; Ivar do Sul, 2008) e 

reflete as propriedades físicas desse tipo de material, como persistência no ambiente, 

flutuabilidade que permite sua dispersão e uso em larga escala (Goldberg, 1995). 

O fato de ter sido registrada uma ocorrência muito superior de resíduos na face praial na 

coleta de verão do que nas de inverno sugere que esse período tenha fluxos maiores de entrada 

de lixo. No entanto, pode-se notar que essas fontes devem estar ligadas à face praial, visto que o 

pós-praia manteve concentrações de resíduos relativamente constantes em todas as coletas. 

Os meses que antecederam o mês da coleta de verão (março) apresentaram as maiores 

taxas pluviométricas do período. O mês de julho apresentou a menor ocorrência de resíduos na 

face praial, assim como a menor taxa pluviométrica do período. Setembro, por sua vez, ficou em 



 

 

34

um estágio intermediário entre as taxas pluviométricas e as quantidades de resíduos na face 

praial.  

Essa correlação entre ocorrência de chuvas e concentração de resíduos na praia também 

foi notada por Ivar do Sul (2008) e Moore et al. (2001) que sugeriu que a maioria dos resíduos 

encontrados havia sido levada pelas águas das chuvas. 

A praia de Massaguaçú, como apontado na descrição da área de estudo, possui, a partir do 

ponto 4 estruturas de drenagem pluvial, que podem ser importantes fontes de resíduos, 

principalmente nos períodos mais chuvosos. A presença de itens de higiene pessoal e resíduos 

hospitalares próximos a essas estruturas na coleta de março, é mais um indício dessa possível 

fonte de resíduos.  

Outra fonte significativa no período de verão é o uso recreativo da praia por turistas, o 

que pode ser notado pela grande quantidade de resíduos classificados na categoria “Atividades à 

beira-mar e recreativas”. 

Storrier et al.(2007) observou que fatores como operações de limpeza realizadas pelas 

autoridades locais ou pela comunidade diminuíam significativamente a quantidade de resíduos 

encontrados. Interferências dessa natureza puderam ser notadas em algumas faixas da praia e 

períodos da coleta. 

O ponto 6, por exemplo, estava dentro de uma área onde há um hotel, e os transectos que 

coincidiram com a fachada do hotel apresentaram concentrações muito baixas de resíduos, o que 

indica a retirada regular de lixo dessa área. O mesmo pode ser observado em alguns pontos do 

pós-praia que coincidiram com áreas de recreação como campos de vôlei ou áreas gramadas, que 

apresentam interferências da retirada de lixo. 

A coleta de julho também apresentou concentrações muito baixas, o que pode ser reflexo 

de operações de limpeza realizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, unidas a uma baixa entrada 

de resíduos. 

As fontes de determinados tipos de resíduos parecem ter sido restritas e pontuais, em 

alguns casos. No pós-praia, pode-se notar, por exemplo, a grande ocorrência de resíduos 

classificados como “Atividades poluidoras” no ponto 2 nos meses de julho e setembro, esses 

resíduos estão relacionados a materiais de construção encontradas na área, coincidentemente, 

próxima a construções de casas. 

Os resíduos classificados na categoria “Atividades aquáticas”, diferentemente do 

observado por Ivar do Sul (2008), em que estavam relacionados à pesca sazonal de lagosta, esses 

estão mais ligados às atividades de pesca amadora e esportes aquáticos realizadas na praia do que 
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a atividades realizadas em alto-mar, sendo composta principalmente por linhas de pesca, anzóis e 

iscas artificiais, como light-stick, que podem tanto ter sido propositalmente abandonados pelos 

pescadores quanto, acidentalmente perdidos.  

Os resíduos classificados como “Atividades relacionadas ao hábito de fumar” estiveram 

presentes em todos os pontos e coletas, indicando ser uma importante fonte de lixo, esse fator 

parece estar ligado ao descuido dos fumantes para com os resíduos que geram. 

Os resíduos das atividades não identificadas, compostos em sua maioria por fragmentos 

de plástico, isopor e fios de nylon não podem ser relacionados diretamente a uma atividade, 

embora tenham uma presença significativa em todas as coletas. Assim como observou Storrier et 

al. (2007) se a fonte desses itens fosse identificada, provavelmente os resultados desse trabalho 

seriam muito diferentes, se referindo a possibilidade de esses fragmentos terem origem em alto-

mar. 

Os resultados dos corpos de deriva demonstraram que o transporte longitudinal a praia 

ocorre com uma intensidade considerável, sendo capaz de transportar itens flutuantes a longas 

distâncias. Sugerindo, inclusive, que pode haver migração de itens flutuantes para as praias 

adjacentes ao sul, fenômeno também sugerido por Souza (1997). 

Os resíduos encontrados na face praial, portanto, estão sujeitos a esse transporte. A 

capacidade de re-mobilização dos resíduos presentes na praia foi observada também por 

Williams & Tudor (2001), que notaram a possibilidade de os resíduos serem transportados pelas 

corrente, e enterrados ou desenterrados, de acordo com a dinâmica sedimentar da região. 

Apesar dos fortes indícios de que esse transporte ocorra, o padrão de distribuição 

encontrado não pode ser associado somente a esse fenômeno, visto que a presença de resíduos 

sólidos é influenciada por um grande número de fatores, nem todos possíveis de serem 

mensurados. 
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Conclusão 

A distribuição de resíduos sólidos ao longo da praia é sujeita a uma enorme gama de 

influencias, entre elas a natureza difusa das fontes e operações de limpeza realizadas tanto pelo 

serviço público como por moradores e pessoas que têm empreendimentos na região. 

Esses fatores contribuem para que a distribuição de resíduos ao longo da praia não seja 

facilmente correlacionada com parâmetros oceanográficos como a deriva praial. Embora sejam 

re-mobilizados por essas forças, não se distribuem somente de acordo com elas. 

A ocorrência de chuvas parece estar fortemente relacionada à quantidade de resíduos na 

face praial, mas as águas pluviais só transportam os resíduos que não tiveram uma destinação 

correta. Para minimizar esse problema medidas complementares de limpeza de vias públicas e 

praias deveriam ser adotadas em períodos de maior pluviosidade.  

Outro fator que parece contribuir para o aumento na quantidade de resíduos é o 

descuido de usuários da praia que abandonam resíduos como filtros de cigarro, linhas de pesca e 

embalagens de alimentos. A diminuição dos resíduos proveniente dessa fonte representaria uma 

porção considerável de lixo a menos na praia. 

Os resíduos sólidos representam um fator de grande preocupação ambiental na 

atualidade, tanto que a prefeitura de Caraguatatuba chegou ao ponto de exportar seus resíduos 

para outro município para poder se enquadrada às condições adequadas de disposição de 

resíduos definidos pela CETESB. Os órgãos públicos e os cidadãos deveriam se atentar mais às 

medidas de coleta, redução e reciclagem de resíduos para que o problema não se agrave ainda 

mais. 
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Anexo I 

Ficha de Classificação de Resíduos Sólidos  

Baseado na ficha do “Dia Mundial de Limapeza deRios e Praias” da The Ocean Conservancy 

 

 

Atividades aquáticas 

  

 Embalagens de iscas___________________  Redes de pesca__________________________ 

 Embalagens____________________________  Lâmpadas______________________________ 

 Bóias_________________________________  Embalagens(óleo lubrificante)______________ 

 Armadilhas____________________________  Paleta de madeira________________________ 

 Linhas de pesca______________________  Lonas plásticas__________________________ 

 Isca de pescaria______________________   

 

Atividades Relacionadas ao hábito de fumar Higiene Pessoal, resíduos hospitalares 

 Bitucas de cigarros_______________________  Preservativos______________________________ 

 Isqueiros___________________________  Fraldas__________________________________ 

 Pontas de cigarro /invólucro________________  Seringas_________________________________ 

 Plástico (do maço de cigarro)_____________  Absorventes______________________________ 

   Embalagens_______________________________ 

 

Lixo típico do local 

Inserir três itens  

não contidos na lista

Atividades a beira mar e recreativas   

 Copos, pratos, garfos, facas, colheres________________  Sacolas_________________________________ 

 Embalagens/potes de alimentação___________________  Bexigas________________________________ 

 Anéis de latinhas_______________________________  Garrafas Pet____________________________ 

 Embalagens de plástico de latas de bebidas__________  Garrafas de vidro_________________________ 

 Cartuchos de amas de fogo_______________________  Latas de cerveja/ refrigerante_______________ 

 Canudinhos_______________________________  Tampinhas de garrafas/potes________________ 

 Brinquedos___________________________________  Roupas________________________________ 

Atividades Poluidoras 

 Eletrodomésticos_____________________________________ 

 Pilhas______________________________________________ 

 Material de construção________________________________ 

 Peças de automóveis_________________________________ 

 Tambores (tonéis)____________________________________ 

 Pneus______________________________________________ 
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Anexo II 

Ficha modificada utilizada na classificação desse estudo. 

Atividades à beira mar e recreativas 

Aba de boné Embalagens de plástico Papel etiquetas 

Anéis de latinha Embalagens/potes de alimentos Presilha 

Bexigas Garrafas de vidro Rolha 

Brinquedos Garrafas pet Roupas 

Cabo de algodão Latas de cerveja/refrigerante Saco de lixo 

Calçados Linha algodão Sacolas 

Caneta/ Lápis Palitos de pirulito 

Canudinhos Palitos de sorvete 

Tampinhas de garrafas e 
potes 

Copos, pratos, garfos, facas e 
colheres 

Papel alumínio  

 

Atividades aquáticas 

Anzol Cabo de algodão Linhas de pesca 

Arame Carretel de pesca Lonas plásticas 

Armadilhas Embalagens de isca Pedaço de prancha 

Bóias Light stick Redes de pesca 
 

Atividades poluidoras 

Acessórios Fogos de artifício Pilhas 

Arame Lâmpada Plug de tomada 

Borracha Mangueira Pneus 

Caixa Marfinite (fragmento) Material de construção Pregador 

Embalagem de tinta Pedaço de móvel Pregos 
 

Atividades Relacionadas ao hábito de fumar   

Bitucas  Maço de cigarro 

Caixa de fósforos Palito de fósforo 

Isqueiros Piteira plástica 
 

Higiene pessoal, resíduos hospitalares 

Bastonetes Esparadrapo 

Embalagens preservativos 

Escova de dente seringas 
 

Atividade não identificada 

Cera de vela Grade Metal não identificado 

Espuma de estofado Isopor Papel não identificado 

Estopa de algodão Linha de nylon (cabo, varal) Plástico não identificado 

EVA   
 


