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Procure primeiro entender, e só depois ser entendido.  
Beca Lewis AllenBeca Lewis AllenBeca Lewis AllenBeca Lewis Allen 

 
A persistência é o caminho do êxito. 
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RESUMO 
 
As áreas de manguezais distribuem-se nas planícies litorâneas das regiões tropicais junto às 

áreas estuarinas, sofrendo grande pressão de ocupação e exploração devido à sua localização 

privilegiada e abundância de recursos vivos. Um dos fatores de degradação de manguezais 

próximos a centros urbanos é a ocupação irregular e o despejo indiscriminado de resíduos nos 

canais. Deste modo, este trabalho tem o objetivo de avaliar os resíduos sólidos depositados nos 

manguezais de São Vicente e gerar dados que possam ser comparados em futuras avaliações, 

na elaboração de projetos de monitoramente ou ações de limpeza nos manguezais. Para tanto, 

foram amostradas oito áreas ao longo do Complexo Estuarino de Santos-São Vicente, 

distribuídas de acordo com a facilidade de acesso e proximidade às fontes de resíduos. As áreas 

foram caracterizadas de acordo com suas características vegetais (densidade de adultos e 

jovens, DAP e dominância) e físicas (altura do Bostrichietum) através da avaliação de três 

parcelas de 10x10 metros em cada área. Em duas, das três parcelas demarcadas para a 

avaliação da vegetação de cada área, foram amostrados os resíduos depositados 

superficialmente. Posteriormente, os resíduos foram lavados, contados, pesados e separados em 

classes de acordo com sua composição e uso predominante. Na análise dos dados foram 

aplicados índices e técnicas de estudos ecológicos (Índices de Diversidade e Equitabilidade de 

Simpson e diagrama de rank/abundância), correlação de Spearman a fim de verificar diferenças 

entre as áreas e possibilitar comparações com estudos futuros. Na caracterização das áreas foi 

observada a dominância (densidade e área basal) por Avicennia schaueriana em toda a extensão 

amostrada. Observou-se que a altura média do Bostrichietum e a densidade de jovens diminuem 

gradativamente do ponto I ao VIII (à montante). Encontrou-se correlação negativa entre 

densidade de indivíduos jovens e abundância de itens (r= -0,6196; p<0,05) e entre altura do 

Bostrichietum e abundância de itens (r= -0,6168; p<0,05), e correlação positiva entre altura do 

Bostrichietum e densidade de indivíduos jovens (r= 0,6187; p<0,05). O item predominante em 

densidade em todas as áreas foi o plástico (62,81%) e, em massa, a madeira (55,53%). O 

diagrama de rank/abundância demonstrou que a área VII apresentou a maior riqueza de tipos de 

resíduos e, a área II, a menor. No entanto, a área II apresentou os maiores índices de 

diversidade e de equitabilidade. Observamos que a maior deposição de resíduos está associada 

a áreas de baixa altura da lâmina d’água e baixa densidade de indivíduos, indicando que a 

presença de obstáculos não é determinante na retenção de resíduos flutuantes em manguezais. 

A presença dos itens mais encontrados é explicada pelas atividades desenvolvidas na localidade, 

o plástico por ser persistente e amplamente utilizado – um problema mundial – e, a madeira por 

compor as habitações irregulares localizadas às margens dos canais.  

Palavras-chave: manguezal, ecologia aplicada, resíduos sólidos, Baixada Santista.



 2 

ABSTRACT 

 
The mangrove areas are distributed in the coastal plains of tropical areas close by estuarine 

regions suffering great occupation pressure and exploration due to its privileged localization and 

abundance of living resources. One of the degradation factors on mangroves at urban centers is 

the irregular occupation and indiscriminate spilling of residues in their channels. In this way, this 

work aims to evaluate the solid waste deposited in São Vicente's mangroves as well as generate 

enough data to be compared in future evaluations on monitoring projects or in mangrove cleaning 

actions. Eight areas were sampled along Santos-São Vicente's Estuarine Complex, distributed 

according to the degree of area accessibility. The areas were characterized in accord to its 

vegetable characteristics (adults and younger densities, CDH and dominance) and physical 

(height of Bostrichietum) through the evaluation of three portions of 10x10 meters in each area. In 

two, of the three portions demarcated for the evaluation of the vegetation in area, the debris 

deposited on the surface was sampled. Later, the debris was washed, counted, weighted and 

classified according to its composition and predominant use. In the analysis of the data were 

applied indexes and techniques of ecological studies (Simpson Index of Diversity, Simpson 

Equitability and rank/abundance plot), correlation of Spearman in order to verify differences 

among the areas and to make possible comparisons with future studies. In the areas of 

characterization, Avicennia schaueriana was dominant for the whole sampled extension (density 

and basal area). It was observed that the medium height of Bostrichietum and the youths' density 

decreased gradually from point I to VIII. Negative correlation was obtained between density of 

young individuals and abundance of items (r = -0,6196; p<0,05) and between height of 

Bostrichietum and abundance of items (r = -0,6168; p <0,05), and positive correlation between 

height of Bostrichietum and density of young individuals (r = 0,6187; p <0,05). Density 

predominance of waste in all areas were obtained for plastic (62,81%) and, in mass, wood 

(55,53%). The rank/abundance plot demonstrated that area VII presented the highest richness of 

debris types and area II the smallest. However, area II presented higher diversity and equitability 

indexes. We observed that the largest debris deposition was associated to areas with low waters 

and low density of individuals, indicating that the presence of obstacles is not decisive in the 

retention of floating debris in mangroves. The presence of most founded items is explained by the 

locally developed activities: the plastic for its persistence and large use - a global problem; and 

the wood for being the principal compound of the irregular habitations located along the channel 

margins.  

Key words: mangrove, applied ecology, solid waste, Baixada Santista. 



 3 

Introdução 
 
 

Os manguezais constituem a interface de transição entre os 

ecossistemas marinho e terrestre, nas áreas estuarinas, e estão restritos às 

regiões tropicais e subtropicais (latitudes 30°N a 30°S), devido, em maior parte, 

à sua sensibilidade a variações de temperatura (Schaeffer-Novelli, 1995; 

Kathiresan & Bingham, 2001).  

Em sua maioria, os manguezais estão associados a áreas abrigadas, de 

baixa declividade e com variação moderada da maré, permitindo alta deposição 

sedimentar. As regiões de manguezal ocorrem em 112 países, apresentando 

uma cobertura global estimada em 180 mil hectares, sendo 41% encontrados 

no sul e sudeste asiático (Spalding, 1997 apud Kathiresan & Bingham, 2001).  

Seus componentes bióticos englobam os mais diversos grupos, sendo 

este ecossistema caracterizado pela presença de espécies lenhosas típicas 

(Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa, na 

região Sudeste do Brasil), e com adaptações morfológicas características 

(Schaeffer-Novelli, 1995). Os manguezais geralmente abrigam uma baixa 

riqueza de espécies animais residentes, a maioria em grande abundância. 

Conforme Lacerda (1999) pode-se classificar a fauna dos manguezais em 

quatro grupos funcionais:  

a) espécies diretamente associadas às estruturas aéreas das árvores 

[e.g. Aratus pisonii, (H. Milne Edwards, 1837)]; 

b) espécies que habitam o ambiente terrestre, mas que visitam 

periodicamente o manguezal a procura de alimento (mamíferos e aves);  

c) espécies que vivem nos sedimentos de manguezais e/ou nos bancos 

de lama adjacentes (moluscos e caranguejos), e;  

d) espécies marinhas que passam parte da vida nos manguezais 

(camarões e peixes). 

O conjunto de características como, por exemplo, alta produtividade, 

disponibilidade de alimento e abrigo, confere aos manguezais, e estuários em 

geral, um papel importante como berçário para as espécies residentes, 

migratórias ou visitantes, bem como possui importância na ciclagem de 
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nutrientes e exportação de matéria orgânica para áreas adjacentes (Schaeffer-

Novelli, 1995; Loneragan, et al, 1997; Hogarth, 1999; Levin et al, 2001). 

As regiões de florestas de mangue possuem um grande histórico de 

interesse de estudiosos, com citações a seu respeito com idade superior a 

1000 anos (Kathiresan & Bingham, 2001). As profundas raízes da interação 

cultural das civilizações com este ambiente podem ser observada em relatos 

de rituais e cultos aos manguezais, bem como técnicas de manejo extrativista 

(Kathiresan & Bingham, 2001). A ampla utilização tradicional dos manguezais 

abrange atividades de extração de madeira para diversos fins (lenha, extração 

de tanino, construção de casas e utensílios) e alimento (caça, pesca e cultivo 

de moluscos). Com a crescente ocupação humana em áreas de manguezais, 

muitas atividades econômicas vêm aumentando a exploração dos recursos 

estuarinos, no entanto, muitas vezes tais práticas ocorrem em escalas 

superiores às suportadas pelo ambiente, contribuindo para sua degradação 

(Allongi, 2002). 

O avanço das cidades sobre as áreas costeiras acaba por incorrer em 

outro problema ambiental, derivado da ineficiência de políticas públicas de 

ordenação e ocupação do solo e saneamento básico (Field, 1999; Rosso & 

Cirilo, 2002). A disposição de resíduos em decorrência destas atividades pode 

gerar efluentes, em parte assimilados pelo ecossistema, de acordo com a 

vazão, regime de maré, tipo e freqüência de despejo e produtividade do 

estuário (Allongi, 2002). Contudo a disposição de resíduos sólidos consiste em 

um grande desafio e uma imensa ameaça global devido à persistência de seus 

componentes, principalmente o plástico, em nível global (Rosso & Cirilo, 2002). 

Os resíduos sólidos são uma preocupação antiga da humanidade, no 

entanto, tornaram-se uma preocupação emergente quando passaram a atingir 

diretamente áreas litorâneas, onde há grande ocupação, levando a degradação 

cênica das praias, em maior escala próximo a centros urbanos, mas presente 

também em ilhas isoladas, dando uma idéia da dimensão do problema gerado 

pelo rápido crescimento da população mundial e o consumo exagerado das 

sociedades capitalistas. Estes impactos levaram à criação de diversos acordos 

e à promulgação de inúmeras leis internacionais. Um desses acordos entre 
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nações foi a convenção MARPOL 73/78, na qual foram estabelecidas normas 

para a liberação de resíduos por embarcações no oceanos e a proibição do 

lançamento de resíduos persistentes no mar – o Brasil firmou no país tais 

restrições através do Decreto-Lei n° 2508/98. A partir da década de 70, com o 

aumento da preocupação com o despejo descontrolado de resíduos nos 

oceanos, iniciou-se globalmente uma série de estudos com o intuito de 

monitorar, quantificar e identificar a origem dos resíduos que chegavam às 

praias (Ross et al, 1991 apud Silva-Iñiguez & Fischer, 2003).  

Para tentar remediar os impactos dos resíduos, foram organizadas 

ações de limpeza de praias, contando com a participação de voluntários e de 

parcerias com empresas e o poder político local. Já as ações ligadas à limpeza 

de manguezais ainda são raras, com alguns exemplos em Singapura (Phua, 

2001; Sivasothi, 2006), Brasil (Projeto de Educação Ambiental Mangue Vivo, 

2005; 5° TEMPO, 2004), Trinidad e Tobago (Mangrove Cleanup Project, 2006) 

e em Palau (Mesekiu’s News, 2006).  

A principal falha dos trabalhos e ações relacionadas ao estudo de 

resíduos depositados em áreas naturais é a falta de padronização dos métodos 

de amostragem e avaliação, tais questões vão desde a classificação dos 

resíduos ao esforço amostral empreendido, fato que impossibilita a 

comparação entre estudos pretéritos e futuros (Rees & Pond, 1995; Velander & 

Mocogni, 1999). 

No Brasil, os manguezais distribuem-se ao longo da costa, do Amapá – 

Rio Oiapoque (4°30’N) à Santa Catarina – Praia do Sonho (28°53’S) (Lacerda, 

1999) e, 14 regiões metropolitanas, das 25 do país, encontram-se em áreas 

costeiras próximas a estuários, nas quais se localizam os principais pólos 

petroquímicos e sistemas portuários do país, responsáveis por uma 

significativa degradação destes ecossistemas (Diegues, 1987 apud Lamparelli 

et al 2001).  

Na porção centro-sul do litoral do estado de São Paulo, está localizada a 

Baixada Santista, detentora de alguns dos piores exemplos de degradação de 

sistemas estuarinos, a região é composta por nove municípios – Bertioga, 

Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e 
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Peruíbe (Lamparelli et al, 2001; Siqueira et al, 2005). Santos possui o principal 

terminal portuário do país, escoando a maior parte das exportações do país, e 

Cubatão, um amplo pólo industrial instalado em seu território. São Vicente 

apresenta características de cidade dormitório e, junto com Praia Grande e 

Guarujá, vêm aumentando sua participação no contingente populacional da 

região, ocupando o lugar de segunda cidade mais populosa da Baixada 

Santista (Secretaria de Economia e Planejamento/SP, 2003). Tal crescimento 

aumenta a ameaça às áreas protegidas1 inseridas na RMBS (Região 

Metropolitana da Baixada Santista) - 70% do território - devido à pressão de 

ocupação.  Deste modo, existe grande preocupação acerca da conservação 

das poucas áreas de manguezal presentes na região, pois, geralmente, são as 

primeiras a ser ocupadas por famílias de baixa renda. 

Segundo relatório da CETESB (2005), as cidades de São Vicente e 

Santos produzem, respectivamente, 194,4 e 249,5 toneladas de resíduos por 

dia, sendo o lixo oriundo da primeira cidade disposto adequadamente em aterro 

na cidade de Mauá; e, o de Santos, disposto em área dentro do próprio 

município (aterro do Sítio das Neves).  Apesar destas afirmações, os 

manguezais da região apresentam grande quantidade de resíduos em sua 

extensão, no leito dos rios e nas margens dos canais. Tais resíduos são 

provenientes de fontes identificadas em observação in situ e através de análise 

de mapas (Lamparelli et al., 2001). Estas fontes são constituídas, 

principalmente, por ocupações ilegais às margens dos canais, ocupadas por 

população de baixa renda (Fruehauf, 2005) que, por sua situação irregular 

perante o município, não são atendidas por serviços de saneamento básico 

(água encanada, recolhimento de esgoto e de lixo), despejando seus resíduos, 

assim, no leito dos rios. Soma-se a estes despejos, a disposição irregular de 

lixo junto às áreas estuarinas que funcionam como aterros clandestinos, 

realizadas, geralmente à noite por caminhões (Dr. Denis Abessa comunicação 

pessoal). 

                                                
1
 As áreas protegidas incluem unidades de conservação, áreas de proteção permanente e 
áreas tombadas. 
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Objetivos 

 

Assim, devido à escassez de informações técnicas a respeito da 

situação dos manguezais em nível local e internacional em relação ao acúmulo 

de resíduos sólidos, este trabalho tem como objetivo avaliar qualitativamente e 

quantitativamente, através de uma metodologia padronizada, os resíduos 

sólidos presentes nas áreas de manguezal do complexo estuarino de São 

Vicente, buscando prover informações passíveis de comparação futura, 

possibilitando o desenvolvimento de programas de monitoramento e avaliação 

de ações de limpeza ou controle de resíduos sólidos em áreas naturais.  
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Material e Métodos 
 
 

As amostragens foram realizadas em duas fases (13-14/05/2006 e 12-

13/08/2006, respectivamente) sempre no período de maré de baixa. A primeira 

campanha destinou-se à caracterização vegetal (duas excursões) e a segunda 

à amostragem dos resíduos (duas excursões). Devido ao difícil acesso às 

áreas e por questões de segurança (histórico de pirataria e assaltos na região), 

evitou-se criar uma rotina, optando-se por realizar apenas uma campanha para 

a amostragem dos resíduos. Outro fator de influência sobre os dados em 

coletas sazonais é a flutuação causada pela produção diferenciada de 

resíduos, devido às temporadas turísticas (janeiro a março, julho e feriados). 

Assim, assumiu-se que uma única amostragem poderia fornecer dados a 

respeito da quantidade de lixo retida pelos manguezais (em especial, para o 

período considerado “fora de temporada”) e o tipo de vegetação, auxiliando em 

ações futuras de manejo e limpeza. A dificuldade de acesso às áreas de 

amostragem escolhidas diminuiu a influência de resíduos depositados 

diretamente por ação antrópica. 

 

• Área amostral 

 A área amostrada encontra-se localizada no Complexo Estuarino de 

Santos - São Vicente (Figura 1), abrangendo regiões dos municípios de São 

Vicente e Cubatão, áreas altamente impactadas, densamente povoadas, e com 

concentração de moradias de população de baixa renda às margens dos 

canais (Fruehauf, 2005). Nesta região ainda são encontrados diversos pontos 

de contaminação por metais pesados, solventes e outros, oriundos das 

atividades desenvolvidas no pólo industrial de Cubatão e da região portuária de 

Santos (Lamparelli et al., 2001). 

Os pontos de amostragem foram distribuídos de acordo com dados de 

mapas (Figuras 2 e 3) (Lamparelli et al. 2001), nos quais foram observados 

pontos de disposição de resíduos sólidos domiciliares, e avaliação in situ para 

a escolha das áreas com relação a sua proximidade às fontes e acesso. Ao 

total foram amostrados oito pontos:  
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• Pontos I e II – Ilha Saponim, margens esquerda e direita, 

consecutivamente; 

• Pontos III e IV – Foz do rio Piaçabussu, margens direita e esquerda, 

consecutivamente; 

• Pontos V e VI – Largo da Pompeba (próximo à ponte da Rodovia dos 

Imigrantes), margens direita e esquerda, consecutivamente; 

• Ponto VII – próximo à ponte da Rodovia Anchieta, Cubatão; 

• Ponto VIII – em frente ao antigo lixão da Alemôa, Santos. 

 

Figura 1. Mapa da região de estudo. Fonte: CETESB (Lamparelli et al., 2001). 
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Figura 2. Mapa das áreas de lançamento de águas de drenagem contaminadas por esgoto 
doméstico. Fonte: CETESB (Lamparelli et al., 2001). 
 

Figura 3. Áreas contaminadas do sistema estuarino de Santos-São Vicente, com os locais de 
deposição de resíduos sólidos. Fonte: CETESB (Lamparelli et al., 2001). 
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Figura 4. Imagem de satélite com demarcação dos pontos de coleta. Fonte: Google Earth 
2006. 
 

• Caracterização da área 

Para a avaliação da altura da lâmina d’água (relação com a amplitude da 

maré) foi medida a altura do “Bostrichietum” (comunidade de macroalgas 

instalada nos troncos e raízes aéreas da vegetação, compostas pelos gêneros 

Bostrichia, Caloglossa e Catenella) (Linneweber, 2002) de todas as árvores 

adultas contidas na área amostral. 

Na caracterização dos pontos de coleta, com relação à formação vegetal, 

foram anotados os parâmetros: identificação da espécie vegetal, contagem de 

espécime por espécie e medição do DAP dos troncos (diâmetro a altura do 

peito). O procedimento seguiu o proposto por Schaffer-Novelli & Cintrón (1986), 

somando-se a este protocolo a contagem dos indivíduos jovens, pois estes 

poderiam contribuir na retenção de resíduos flutuantes.  

Os parâmetros citados foram avaliados em três parcelas com área de 

100m2 (10x10m) em cada ponto de amostragem posicionada junto à margem 

do canal a partir do início da faixa de vegetação. 

 

 

Ponto VIII 
46° 24' 23,8'' W 
23° 55' 31,5'' S 

Ponto VII 
46° 23' 00,3'' W 
23° 56' 00,3'' S 

Ponto V 
46° 25' 00,8'' W 
23° 55' 98,9'' S 

Ponto VI 
46° 25' 13,1'' W 
23° 56' 18,7'' S 

Ponto I 
46° 24' 60,6'' W 
23° 58' 71,2'' S 

Ponto II 
46° 24' 59,8'' W 
23° 58' 90,5'' S 

Ponto IV 
46° 25' 37,4'' W 
23° 58' 52,3'' S 

Ponto III 
46° 25' 38,9'' W 
23° 58' 65,5'' S 
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• Coleta dos resíduos 

 A coleta dos resíduos foi realizada em duas das três parcelas de cada 

ponto de amostragem disposta próxima às margens para caracterização 

vegetal. Os resíduos dispostos superficialmente na área amostral foram 

recolhidos, ensacados e etiquetados para análise posterior em laboratório. 

Resíduos de grande porte (sofás e pneus) não foram retirados do local ou 

pesados devido a limitações de equipamento e transporte.  

Os detritos compostos por madeira foram pesados no local utilizando-se 

um dinamômetro (balança de tração) e não foram recolhidos para análise 

posterior pelas limitações anteriormente citadas, além de constituírem material 

de fácil degradação. 

 Os resíduos amostrados foram lavados posteriormente e tiveram o 

excesso de água retirado antes de serem pesados em balança de precisão. 

 A classificação dos resíduos seguiu dois critérios, de acordo com o 

material de sua composição (separação em classes) e uso predominante 

(tipos), buscando características de fácil identificação (tabela 1). A inclusão do 

tipo de item saco de ráfia na classe de plásticos, deve-se à presença deste 

item como matéria-prima para a confecção de armadilhas para a captura de 

caranguejos de manguezal da espécie Ucides cordatus (Alves & Nishida, 2003; 

Diele et al, 2005), tratando-se de um item de pesca peculiar a esta atividade. 

 
 
 
Tabela 1. Classificação de resíduos sólidos segundo composição (classe) e uso predominante (tipo). 
Adaptado de Lecke-Mitchell & Mullin, 1997; Moore et al, 2001; Kusui & Noda, 2003; Abu-Hilal & Al-Najjar, 
2004, Edyvane et al, 2004 e International Coastal Cleanup, 2006. 

Resíduos sólidos 
Classe de item 

tipo de item 
Borracha Papel 

não vulcanizada papelão 
pneu embalagem tetrapak 

Calçado Plástico 
diversos brinquedo 

Espuma copo 
colchão eletroeletrônico 
estofamento de carro embalagem de item alimentar 
fragmento embalagem de item não alimentar 
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Tabela 1. Continuação. 

Resíduos sólidos 
Classe de item 

tipo de item 
Material de higiene pessoal ou medicamento fragmento 

absorvente íntimo garrafa/vasilhame (<5000ml) 
aplicador ginecológico outros 
cotonete saco de ráfia 
embalagem de medicamento material de pesca 
fralda embalagem de óleo automotivo 

Isopor sacola plástica 
embalagem tampa 
fragmento utensílio 
prato Tecido/trapo (fibra vegetal, animal e couro) 

Madeira manufaturada outros 
fragmento vestuário 
lápis Vidro 
utensílio garrafa/frasco/copo 

Metal  espelho 
alumínio lâmpada 
fragmento  
lata  
utensílio  

 

  

• Análise dos dados 

Para a comparação dos valores de altura do Bostrichietum entre os 

pontos de amostragem, foi aplicado o teste Kruskal-Wallis (Sokal & Rohlf, 

1995). Foi aplicada a Correlação de Spearman para avaliar a correlação entre 

altura do Bostrichietum, densidade de jovens e densidade de itens (Sokal & 

Rohlf, 1995).  

Na avaliação da riqueza de espécies (tipos) de resíduos foi aplicada a 

técnica de curva de Whittaker, o qual consiste em plotar graficamente a 

abundância relativa acumulada das espécies contra um eixo de espécies. 

Com o objetivo de observar a diferença entre os pontos de amostragem 

com relação à diversidade de tipos de resíduos foi aplicado o Índice de 

Simpson (D), dado pela fórmula (Magurran, 2003): 

D = Σ (ni(ni – 1) / [N(N-1)] 

 

onde ni = número de indivíduos na i-ésima espécie, e N = número total de 

indivíduos na amostra. Neste estudo usou-se a forma inversa deste índice para 
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determinar a diversidade das amostras, sendo igual a 1 – D. Este valor varia de 

0 a 1 e, quanto mais próximo à 1, maior a diversidade. 

A significância estatística da diferença entre os índices de Diversidade 

de Simpson (1-D) foram obtidos através de Teste t (Brower & Zar, 1984), 

aplicando-se os seguintes passos: 

1) Cálculo da variância do índice de diversidade; 

s2 = 4[pi
3 - (pi

2)2]/N 

onde pi é a proporção do número de indivíduos na i-ésima espécie (ni) do total 

de organismos na amostra (N). 

 2) Cálculo do valor de t: 

t = [(1-D)A – (1-D)B]/[√(sA
2+sB

2)] 

 

na qual os graus de liberdade são dados pela soma do número de espécies de 

cada amostra comparada subtraído menos dois (SA + SB – 2). 

 

 Aplicou-se também o índice de Equitatividade de Simpson: 

E1/D = (1/D) / S 

 

onde S é o número de espécies da amostra. Este índice também varia de 0 a 1 

e, quanto maior o valor calculado, maior a equitabilidade da amostra (menor 

variação na abundância das espécies). 
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Resultados 

 

Durante período de estudo foi amostrada uma área total de 2400 m2 de 

manguezais para a caracterização vegetal, e outra de 1600 m2 para a avaliação 

de resíduos sólidos retidos pelo mangue, somando-se um total de 2124 itens, 

com massa de 207,457 kg, resultando em uma média total de 1,33 itens/m2 e 

129,66 g/m2.  

As medidas de dominância (área basal) de espécie vegetal encontrada 

nas áreas amostradas encontram-se discriminadas na figura 5, a qual mostra a 

predominância em área basal de Avicennia schaueriana nas áreas amostradas. 

Não foi encontrada qualquer correlação (p>0,05) entre a densidade, DAP 

médio ou dominância dos indivíduos adultos com o número de itens retidos 

pelo franja dos manguezais amostrados. 
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Figura 5. Dominância vegetal nas áreas amostradas do estuário de São Vicente/SP. 

 
 A figura 6 demonstra os valores médios de DAP encontrados para os 

exemplares de Rhizophora mangle, A. schaueriana e Laguncularia racemosa, 

onde é notória a menor variação de tamanho destes indivíduos nas áreas IV e 

V, indicando que estas áreas apresentam um número maior de indivíduos de 

menor porte.  

A média total de densidade foi de 11,56 ± 14,09 ind/0,01ha e, na 

avaliação de densidade de indivíduos pôde-se observar que há o predomínio 

numérico da espécie arbórea A. schauerina, sendo este bem superior às 
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demais espécies (R. mangle e L. racemosa) (Figura 7). Foi encontrada 

correlação negativa entre média do DAP e número de adultos no total (r = -

0,68; p<0,05), mas não foi observada correlação entre densidade de jovens e 

de adultos (p>0,05).  
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Figura 6. Média de DAP ± 95% I.C. (cm) das espécies arbóreas presentes nas áreas 
amostradas nos manguezais de São Vicente. 
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Figura 7. Densidade média ± d.p. (ind/0.01 ha) de indivíduos das espécies arbóreas presentes 
nas áreas amostradas nos manguezais de São Vicente. 
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Além da densidade de indivíduos adultos das três espécies vegetais, 

também foi observada a abundância de indivíduos jovens, independente da 

espécie, pois estes consistiriam em potenciais obstáculos à circulação de 

resíduos. A Figura 8 demonstra o claro aumento da quantidade de indivíduos 

jovens em direção à jusante do estuário. Assim, como há o aumento da 

densidade de jovens, foi registrada a diminuição da altura média do 

Bostrichietum à montante, sem diferença significativa entre áreas próximas, 

exceto em V e VI (p>0,05) (Figura 9). 
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Figura 8. Média de indivíduos jovens encontrados nas áreas de manguezais amostradas no 
Estuário de São Vicente. 
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Figura 9. Altura média do Bostrichietum aderido aos caules da vegetação nas áreas de 
manguezais amostradas no Estuário de São Vicente. Letras iguais não diferem 
significativamente (p>0,05) 

 
   

Os componentes A, B, e C da figura 10, expressam graficamente as 

correlações encontradas entre quantidade de itens, número de indivíduos 

jovens e altura do Bostrichietum, podendo ser observado que a correlação 

positiva entre número de indivíduos jovens e altura do Bostrichietum estão 

relacionadas com a variação destes fatores dentre as áreas (montante à 

jusante do estuário). 
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Figura 10. Análise de correlação e abundância. A – correlação entre quantidade de resíduos (itens) e altura do 
Bostrichietum. B – correlação entre número de indivíduos jovens e altura do Bostrichietum. C – correlação entre 
quantidade de resíduos (itens) e número de indivíduos jovens. D – relação abundância e tipos de itens (resíduos 
sólidos) encontrados nas áreas amostradas. rs = índice de correlação de Spearman. 
 

 
Como pode ser observada na figura 10D, a curva que representa a 

relação entre os tipos de resíduos e o número de itens amostrados não 

apresenta sinais de estabilização – assíntota – demonstrando que há uma 

subestimação da riqueza total de resíduos. 

As quantidades, classes e tipos de resíduos encontrados, bem como o 

peso dos resíduos divididos por classes, encontram-se discriminado nas 

tabelas 2 e 3 respectivamente. Na Tabela 2 é possível observar que a maior 

contribuição é creditada ao item sacolas plásticas, seguidas de embalagens de 

item alimentar, na maioria das áreas, invertendo esta posição apenas nas 
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áreas IV e VII, tendo a segunda área citada a maior abundância de itens 

encontrada neste estudo. A tabela 3 discrimina o valor de massa de cada 

classe de item amostrada, onde é possível visualizar a contribuição expressiva 

de itens de madeira (55,53%), seguida do item plástico (22,68%). 

As figuras 11 e 12 discriminam todos os itens coletados, onde podem ser 

observados os itens mais numerosos e de maior massa encontrados em cada 

uma das oito áreas amostradas no Estuário de São Vicente, onde há o 

predomínio numérico do item plástico, e do item madeira como principal 

componente em massa. 
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Figura 11. Densidade de itens (itens/m2) plástico, madeira e outros registrados nas áreas 
amostradas nos manguezais do Estuário de São Vicente. 
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Tabela 2. Quantidade de itens por tipo (n) e abundância relativa dos resíduos amostrados nos manguezais de São Vicente segundo a área de amostragem. 

 Áreas 
Classe de item I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  Total 

Tipo de item n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  n % 
Borracha                         4 0,19

não vulcanizada 0 0,00  0 0,00  0 0,00  1 0,42  0 0,00 1 0,65 1 0,11 0 0,00   
pneu 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 1 0,65 0 0,00 0 0,00   

Calçado                         23 1,08
diversos 2 1,09  1 3,45  0 0,00  3 1,26  3 1,31 1 0,65 8 0,92 5 1,62   

Espuma                         18 0,85
colchão 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00   
estofamento de carro 0 0,00  0 0,00  1 0,90  0 0,00  1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00   
fragmento 1 0,54  0 0,00  3 2,70  3 1,26  2 0,87 4 2,61 1 0,11 1 0,32   

Material de higiene pessoal ou medicamento                         75 3,53
absorvente íntimo 1 0,54  0 0,00  0 0,00  1 0,42  3 1,31 0 0,00 5 0,57 2 0,65   
aplicador ginecológico 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00   
cotonete 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00 3 0,34 1 0,32   
embalagem de medicamento 0 0,00  0 0,00  0 0,00  1 0,42  0 0,00 0 0,00 5 0,57 0 0,00   
fralda 4 2,17  0 0,00  4 3,60  10 4,18  1 0,44 0 0,00 19 2,18 14 4,53   

Isopor                         57 2,68
embalagem 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  1 0,44 0 0,00 0 0,00 1 0,32   
fragmento 2 1,09  0 0,00  2 1,80  14 5,86  1 0,44 3 1,96 17 1,95 9 2,91   
prato 0 0,00  0 0,00  0 0,00  6 2,51  0 0,00 1 0,65 0 0,00 0 0,00   

Madeira manufaturada                         457 21,52
fragmento 64 34,78  7 24,14  12 10,81  13 5,44  103 44,98 58 37,91 164 18,85 33 10,68   
lápis 1 0,54  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00   
utensílio 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00   

Metal                          20 0,94
alumínio 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00 3 0,34 3 0,97   
fragmento 2 1,09  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 1 0,65 0 0,00 1 0,32   
lata 0 0,00  1 3,45  0 0,00  0 0,00  1 0,44 0 0,00 6 0,69 2 0,65   
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Tabela 2. Continuação. 

 Áreas 
Classe de item I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  Total 

Tipo de item n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  n %  n % 
Papel                         37 1,74

papelão 1 0,54  0 0,00  0 0,00  1 0,42  0 0,00 0 0,00 2 0,23 2 0,65   
embalagem tetrapak 2 1,09  0 0,00  1 0,90  8 3,35  1 0,44 1 0,65 17 1,95 1 0,32   

Plástico                         1334 62,81
brinquedo 1 0,54  0 0,00  0 0,00  2 0,84  1 0,44 1 0,65 8 0,92 0 0,00   
copo 2 1,09  4 13,79  3 2,70  12 5,02  11 4,80 3 1,96 41 4,71 6 1,94   
eletroeletrônico 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  3 1,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00   
embalagem de item alimentar 16 8,70  4 13,79  20 18,02  56 23,43  22 9,61 10 6,54 234 26,90 42 13,59   
embalagem de item não alimentar 8 4,35  4 13,79  13 11,71  34 14,23  10 4,37 5 3,27 48 5,52 8 2,59   
fragmento 7 3,80  1 3,45  4 3,60  8 3,35  4 1,75 5 3,27 22 2,53 19 6,15   
garrafa/vasilhame (<5000ml) 0 0,00  1 3,45  2 1,80  6 2,51  3 1,31 0 0,00 7 0,80 4 1,29   
outros 3 1,63  0 0,00  0 0,00  3 1,26  3 1,31 1 0,65 15 1,72 5 1,62   
saco de ráfia 1 0,54  0 0,00  3 2,70  1 0,42  1 0,44 1 0,65 2 0,23 2 0,65   
material de pesca 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00   
embalagem de óleo automotivo 0 0,00  0 0,00  0 0,00  1 0,42  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   
sacola plástica 47 25,54  4 13,79  34 30,63  41 17,15  35 15,28 33 21,57 192 22,07 110 35,60   
tampa 0 0,00  1 3,45  5 4,50  6 2,51  1 0,44 0 0,00 24 2,76 12 3,88   
utensílio 0 0,00  0 0,00  1 0,90  2 0,84  1 0,44 1 0,65 9 1,03 7 2,27   

Tecido/Trapo (fibra vegetal, animal e couro)                         62 2,92
outros 6 3,26  0 0,00  1 0,90  4 1,67  2 0,87 9 5,88 3 0,34 10 3,24   
vestuário 6 3,26  0 0,00  2 1,80  1 0,42  4 1,75 2 1,31 7 0,80 5 1,62   

Vidro                         37 1,74
garrafa/frasco/copo 7 3,80  1 3,45  0 0,00  0 0,00  11 4,80 9 5,88 1 0,11 4 1,29   
espelho 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00 1 0,65 0 0,00 0 0,00   
lâmpada 0 0,00  0 0,00  0 0,00  1 0,42  0 0,00 1 0,65 1 0,11 0 0,00   

                           
Total 184   29   111   239   229   153   870   309   2124  
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Tabela 3. Quantidade de massa e contribuição relativa total das classes de resíduos amostradas nos manguezais de São Vicente segundo a área de 
amostragem. 

Peso dos resíduos (g) por área Classe de resíduo 
I II III IV V VI VII VIII Total % 

Borracha 0 0 0 140,84 0 257,90 83,46 0 482,2 0,23 
Calçado 892,24 400,00 0 880,29 641,2 223,80 1211,64 1221,73 5470,9 2,64 
Espuma 101,96 0 5500 80,09 1621,6 49,60 0 327,00 7680,25 3,70 
Material de higiene pessoal ou medicamento 96,74 0 0 1025,36 55,80 0 1664,34 2344,16 5186,4 2,50 
Isopor 8,52 0 0 186,56 0 119,10 246,15 104,72 665,05 0,32 
Madeira 30468,27 5215,82 7100,00 11976,16 28181,80 1228,00 12191,7 18829,83 115191,6 55,53 
Metal 28,60 43,28 0 0 0 45,33 423,66 240,00 780,87 0,38 
Papel 58,86 0 0 499,95 0 88,20 947,08 55,00 1649,09 0,79 
Plástico 6797,26 5115,36 4300,00 2916,77 6803,30 4263,81 12509,67 4341,2 47047,37 22,68 
Tecido/Trapo  911,18 0 2100,00 1799,35 970,30 638,98 229,21 3078,74 9727,76 4,69 
Vidro 112,47 412,02 0 7,04 8274,40 3681,31 516,72 571,15 13575,11 6,54 
Total 39476,10 11186,48 19000,00 19512,41 46548,40 10596,03 30023,63 31113,88 207456,6  



 24 

0

100

200

300

400

500

600

700

I II III IV V VI VII VIII Total

Q
u
an
ti
d
ad
e 
d
e 
m
as
sa
 d
e 
re
sí
d
u
o
s 
p
o
r 
ár
ea
 (
g
/m
2)

plastico madeira outros
 

Figura 12. Massa dos resíduos registrados nas áreas amostradas nos manguezais do Estuário de 
São Vicente por unidade de área (g/m2). 
 
 

A curva de Whittaker (Figura 13) representa a riqueza de espécies (tipos 

de resíduos) encontrados em cada unidade amostral, na qual pode ser 

observada a maior riqueza de tipos de resíduos na área VII, e a menor riqueza 

na área II. 
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Figura 13. Curva de Whittaker – relação entre variedade de tipos e abundância de resíduos sólidos 
amostrados nos manguezais de São Vicente durante o período de estudo. 
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A figura 14 expressa graficamente a variação dos índices (diversidade e 

equitatividade) calculados para os resíduos nas áreas amostrados (duas 

réplicas em conjunto), com destaque para os maiores valores, para ambos os 

índices, registrados na área II. 
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Figura 14. Índices de Diversidade e Equitabilidade de Simpson calculados com os tipos de 
resíduos para as áreas amostradas do Estuário de São Vicente. Letras iguais não diferem 
significativamente (p>0,05). 
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Discussão 

 

A avaliação da espécie vegetal predominante nos bosques amostrados 

tem relação com a presença de estruturas morfológicas inerentes às espécies 

(pneumatóforos em A. schaueriana ou projeções caulinares em R. mangle) e a 

influência destes na retenção de resíduos flutuantes trazidos pela maré. 

Contudo, a predominância de A. schaueriana em todas as áreas amostradas, 

remete-nos a considerar este fator (estruturas radiculares), como um obstáculo 

adicional à deposição ou retirada dos resíduos pela ação da maré, distribuído 

igualmente pela área de estudo, eliminando-se esta como uma variável 

determinante.  

Os valores de média de DAP encontrados neste estudo mostraram-se 

superiores aos observados por Dassie (1997 apud Fruehauf, 2005), no qual os 

valores para DAP médio foram de 7,5 cm em uma área de manguezal na 

região de Bertioga. Neste mesmo estudo a densidade apontada pelo autor é de 

3,700 ind/ha na mesma área, superior às densidades observadas no estuário 

de São Vicente. A relação entre densidade de adultos e DAP médio é inversa 

em bosques de uma maneira geral, pois existe o efeito de desbaste natural 

causado pela competição intra e interespecífica com o amadurecimento do 

bosque (Schaeffer-Novelli & Cintrón, 1986). Este fator (desbaste natural) seria 

fundamental na retenção de resíduos flutuantes, pois uma densidade maior de 

indivíduos reteria mais resíduos. No entanto, a ausência de correlação entre 

densidade de adultos e, a correlação negativa da densidade de jovens com a 

abundância de itens, não forneceu subsídios para a corroboração de tal 

hipótese. Ao contrário, observou-se que em menor densidade de obstáculos a 

deposição é maior, deixando a influência da maré como o principal fator de 

retenção de resíduos, uma vez que a ação de outros fatores como ondas e 

ventos, citados como importantes por outros autores (Debrot et al,1999; 

Velander & Mocogni, 1999; Whiting, 1998), têm pouca atuação na área de 

estudo. 

Segundo Caulton e Mocogni (1987 apud Abu-Hilal & Al-Najjar, 2004) o 

principal fator de influência da dispersão de materiais flutuantes é a ação de 
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maré. Os dados de correlação entre altura do Bostrichietum, número de jovens 

e itens, mostraram-se negativos, o que confirma a teoria do autor supracitado. 

Mesmo com os fatores de variação intrínsecos aos locais de amostragem 

(declividade e fluxo de corrente), é clara a interação entre fluxo da maré e 

altura da lâmina d’água; nas áreas onde a variação da maré é maior há menor 

deposição de materiais flutuantes, pois a lavagem pelo fluxo de água, nas 

marés enchente e vazante, é mais intensa e a flutuabilidade dos itens facilita 

sua remoção. Para tal afirmação podemos tomar como exemplo as áreas II e 

IV, extremos opostos de abundância de itens e de altura do Bostrichietum. 

É notória a maior quantidade de plásticos entre os detritos e, isto 

demonstra o grau de inserção deste material nas tarefas cotidianas devido a 

sua grande versatilidade (Derraik, 2002). Mundialmente o plástico aparece 

como o principal detrito encontrado em praias (Frost & Cullen, 1997; 

Whilloughby et al, 1997; Madzena & Lasiak, 1997; Ribic, 1998; Debrot et al, 

1999; Moore et al 2001; Kusui & Noda, 2003; Claereboudt, 2004) e manguezais 

(International Coastal Cleanup, 2006) e, como observado no presente estudo o 

principal tipo desta classe são as sacolas plásticas (Abu-Hilal & Al-Najjar, 2004; 

International Coastal Cleanup, 2006) e embalagens de produtos alimentícios. A 

classe que contém resíduos de madeira também apresentou grande 

significância, principalmente em massa. No entanto, abundância das classes de 

resíduos encontradas estão intimamente relacionadas ao tipo de atividade 

humana desenvolvida localmente (Abul-Hilal & Al-Najjar, 2004), no caso 

específico do presente estudo, a alta representatividade de madeira é 

relacionada à ocupação das áreas por palafitas – moradias suspensas na beira 

dos canais compostas por madeira – mas, por representarem um resíduo de 

fácil degradação, oferecem menor riso ao meio ambiente. E o plástico, por alta 

persistência, ampla utilização, e baixos reaproveitamento e reciclagem (Derraik, 

2002; Santos et al, 2005). 

A tabela 4 resume os resultados observados nas referências com relação 

à classe predominante de resíduos, em sua maioria plástico como componente 

principal, seguido de madeira, resultados que corroboram os encontrados no 

presente estudo. 
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Tabela 4. Predominância de resíduos nas referências consultadas. 
Classe de resíduo Fonte Localidade 

Principal % Secundário % 
Frost & Cullen, 1997 Praias de New South Wales, Austrália Plástico 40 Madeira 14 

Madzena & Lasiak, 1997 Praias de Transkei, África do Sul Plástico 83,4 Isopor 8,5 
Debrot et al, 1999 Praias de Curaçao, Antilhas Holandesas Plástico 58 Madeira 17 
Whiting, 1998 Fog Bay, norte da Austrália Metal 35,1 Plástico 32,2 

Moore et al, 2001 Praias de Orange County, Califórnia, EUA Plástico 99 Cigarro 0,001 
Derraik, 2002 37 estudos realizados de 1990 a 2001 (Mundial) Plástico 60-80 - - 

Kusui & Noda, 2003 Praias de 13 prefeituras do Japão Plástico 72,9 Isopor 19,3 
Silva-Iñiguez & Fischer, 2003 Praia de Ensenada, Baja Califórnia, México Madeira 34,73 Lixo natural 28,04 

Edyvane et al, 2004 Great Australian Bight, sul da Austrália Plástico 55-84 Vidro 11-31 
Abu-Hilal & Al-Najjar, 2004 Praias da costa de Aqba, Jordânia Plástico 44 - 56 Madeira 9 - 17 

Claereboudt, 2004 Praias do Golfo de Oman, Sultanato de Oman Plástico 61 Madeira - 
Santos et al, 2005 Praias da Costa dos Coqueiros, BA, Brasil Plástico 69,8 Metal 14 

International Coastal Cleanup, 2006 Manguezais de Singapura Plástico > 60 Isopor 8,23 
Cordeiro & Costa, 2006 Manguezais de São Vicente, SP, Brasil Plástico 62,81 Madeira 21,52 

 

Como as áreas estuarinas estão sujeitas a receber resíduos de fontes 

marinhas e terrestres (Acha et al, 2003), muitos dos resíduos não podem ser 

precisamente rastreados; se a sua origem é diretamente das fontes (aterros) 

indicadas em mapas (Lamparelli et al., 2001), da ocupação urbana irregular às 

margens dos canais ou despejos clandestinos, mas a segunda opção é mais 

provável, uma vez que os aterros da região, mesmo próximos aos mangues, 

possuem disposição adequada (CETESB, 2005).   

De acordo com Magurran (2003), como primeiro passo em estudos de 

avaliação de diversidade, deve-se avaliar a riqueza de espécies, pois muitas 

vezes estas técnicas podem dar informações valiosas e até suprimir a 

aplicação de índices de diversidade. Neste estudo a aplicação da relação rank-

abundância demonstrou um importante fato observável na área II. Nesta área 

pode ser observada uma baixa riqueza de tipos de resíduos, mas os valores de 

diversidade dos tipos de resíduos desta área são os maiores do estudo. Isto é 

explicado facilmente pela observação do valor de equitabilidade, que reflete a 

homogeneidade da abundância dos itens de cada tipo de resíduo. Deste modo, 

esta área apresenta uma alta diversidade, apesar de ter baixa riqueza de tipos 

de resíduos, por apresentarem abundâncias semelhantes. 

A riqueza de tipos de resíduos, como apresentado nos resultados, dá 

indícios de não ter sido totalmente amostrada, sendo necessária uma 

amostragem extensiva para um diagnóstico mais preciso para avaliar a grande 

variedade de tipos de resíduos encontrados nas áreas de manguezal, 
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especialmente na área VII, onde há grande variedade de lixo depositado. Um 

fator importante na determinação da riqueza de tipos de resíduos é a 

proximidade com a fonte e a atividade humana desenvolvida localmente (Abu-

Hilal & Al-Najjar, 2004), pois quanto menor a distância da fonte maior será a 

quantidade e a variedade dos resíduos, uma vez que a flutuabilidade dos 

mesmo atua como um fator de seleção.  

A área VII do presente estudo mostrou-se a mais impactada, com a 

maior abundância de itens, conseqüentemente, maior densidade de itens por 

unidade de área, maior riqueza de tipos de itens e menor equitabilidade. Esta 

área fica próxima á uma fonte de resíduos mapeada e a um grande 

adensamento urbano; fatores que, aliados à sua baixa altura média da lâmina 

d’água, facilitam a acumulação maciça de detritos. Nas demais áreas a 

composição dos resíduos é semelhante, com o predomínio de plástico e 

madeira, não sendo possível identificar uma classe ou tipo de resíduo 

característica de uma das áreas ou uma possível conexão com a fonte próxima 

específica.  

A ausência de padronização de métodos de amostragem inviabiliza 

comparações precisas entre outros estudos realizados, mas os trabalhos de 

Kusui & Noda (2003) e Abu-Hilal & Al-Najjar (2004) puderam ser comparados 

com o presente estudo, pois apresentam resultados por unidade de área. Em 

relação ao primeiro trabalho, a quantidade de resíduos encontrada nas praias 

japonesas (3,63 itens/m2 e 24g/m2) foi inferior em massa ao encontrado nos 

manguezais de São Vicente devido à composição diferenciada, em sua maioria 

de itens plásticos. Já as praias russas do mesmo estudo tiveram menores 

valores em peso (12,83g/m2) e quantidade (0,2 itens/m2) em relação ao total da 

área amostrada no estuário de São Vicente. Nas praias jordanianas (Abu-Hilal 

& Al-Najjar, 2004) foi observado de 0,87 a 3,28 itens plásticos e de 0,15 a 0,86 

itens de madeira por metro quadrado, valores bem inferiores aos observados 

nos bosques de mangue do presente estudo. Tais diferenças podem ser 

relacionadas às fontes (tipo de ocupação e atividades próximas) e as 

intensidades de descarga dos resíduos e fluxo de correntes, bem como a ação 

de ondas e ventos atuantes em praias, mas desprezíveis em estuários. 
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Como observado por outros autores (Derraik, 2002; Whiting, 1998) o 

acúmulo de resíduos pode causar problemas estéticos, trazer perdas 

econômicas (danos a embarcações e prejuízo ao turismo), danos à saúde 

(acidentes com banhistas ou mergulhadores) e à biota local (causam morte por 

ingestão ou aprisionamento e podem auxiliar na dispersão de espécies 

exóticas). Assim, são necessárias ações que considerem o problema dos 

resíduos despejados irregularmente em áreas naturais, para a remediação (ou 

mitigação) de tal problema, tais como:  

 - estabelecimento de políticas educacionais e de conscientização da 

população em geral, através de campanhas e atividades direcionadas à 

diminuição do consumo e produção de resíduos (consumo consciente); 

 - ampliação da coleta seletiva e implantação nos locais não atendidos, 

bem como do número de campanhas a respeito do tema; 

 - estabelecimento de programas locais de monitoramento e limpeza das 

áreas atingidas, auxiliando a mobilização da sociedade organizada; 

 - aumento da cooperação entre pesquisadores, sociedade organizada e 

governo, para a instalação de tais ações; 

 - regularização das áreas ocupadas às margens dos canais e 

implementação de serviços de saneamento básico neste locais; 

 - e, se comprovada a liberação de resíduos dos aterros para as áreas de 

manguezais, elaboração de planos de adequação dos mesmos ou sua 

desativação. 
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Considerações Finais 

 

O acúmulo de resíduos flutuantes deu-se em maior escala em áreas 

onde a lâmina d’água atinge menor altura e há menor densidade de indivíduos.  

O plástico é o principal poluente encontrado nos manguezais de São Vicente, 

concordando com uma preocupação mundial sobre o seu uso em larga escala 

e pouco reaproveitamento ou reciclagem. 

Para a remediação e contenção do agravamento da situação de 

degradação dos manguezais de São Vicente pelo acúmulo de resíduos são 

necessárias ações conjuntas de pesquisadores, governantes e sociedade em 

programas de conscientização e educação da população, e limpeza e 

monitoramento das áreas estuarinas, não só do município, mas de toda 

Baixada Santista.  

 Apesar dos resultados obtidos, são necessários estudos adicionais com 

caráter de avaliação sazonal da deposição de resíduos, identificação das 

fontes de detritos e de outros fatores de influência na deposição dos mesmos, 

para a melhor compreensão da dinâmica destes poluentes no ambiente e 

auxiliar futuras ações. 
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