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RESUMO 

A quantidade de lixo manufaturado perdido ou deliberadamente descartado nos 
mares e oceanos do mundo é substancial e representa uma crescente ameaça ao 
ambiente marinho. Em função do comprometimento da beleza cênica e estética das 
cidades costeiras, que implica em déficit econômico com decaimento das atividades 
turísticas, o lixo de praia conta, mais facilmente, com o apelo público. O lixo marinho 
pode ser encontrado em todas as costas do mundo, desde os pólos até o equador, 
não importando o quão distante esta praia esteja de adensamentos urbanos e de 
fontes domésticas de poluição. Estudos abordando o problema lixo marinho vem 
sendo realizados por diferentes países em diversos oceanos, estimando a 
quantidade - principalmente - de plástico nas praias, junto ao fundo ou na coluna 
d‟água. O plástico representa cerca de 85% do total de lixo encontrado em praias de 
todo o mundo. O presente estudo visa avaliar a distribuição de lixo marinho na Praia 
de Itaquitanduva e seu grau de limpeza aplicando comparativamente o Clean- Coast 
Index – CCI ao Índice Geral. Foram traçados cinco transectos separados 
equidistantemente ao longo da Praia de Itaquitanduva dentro dos quais todos os 
itens de lixo foram coletados e classificados. Para avaliar o grau de limpeza de cada 
ponto, foi determinada a densidade de itens (nº de itens/m²) para o cálculo do Índice 
Geral e a densidade de plásticos (nº de itens plásticos/ m²) para a determinação do 
CCI. A maior concentração de lixo se deu no ponto #1, 3.18 itens/m² e a menor, no 
ponto #4, 0.51 itens/m². Dos cinco pontos amostrados, três foram classificados como 
extremamente sujo (ES) – pontos #1, #2 e #3 –, um ponto foi classificado como sujo 
(S) – ponto #5 – e um ponto como moderado (MO) – ponto #4. Do total de itens 
recolhidos, 82,16% é representado pela classe dos plásticos e, os 17,84% restantes 
correspondem à somatória de todas as outras classes de materiais amostrados. Os 
principais componentes do material coletado são fragmentos de plástico (< 5cm) e, 
mais notoriamente, tampinhas de garrafas e hastes de cotonetes e pirulitos. A fonte 
principal de lixo no local é o mar. A comparação e possível substituição do Índice 
Geral pelo CCI, se mostraram, mais uma vez, viáveis. 
 
 
Palavras-chave: lixo marinho, resíduos sólidos, lixo de praia, Clean-Coast Index, 
Praia de Itaquitanduva 
 



 

 

 

ABSTRACT 

The amount of manufactured litter that is lost or deliberately discarded into the seas 
and oceans of the world is substantial and poses a growing threat to the marine 
environment. Due the spoiling of scenic and aesthetic beauty of coastal cities, that 
implies in economic deficit with the decay of the touristic activities, the beach litter 
counts, more easily, on public appeal. Marine litter can be found in every shore in the 
world, from the poles through equator, regardless how distant it is from urban 
conglomerates or domestic pollution sources. Studies concerning the marine litter 
issue are being conducted by different countries in many oceans, estimating the 
amount – mainly – of plastic on beaches, on the seafloor or in the water column. 
Plastic represents around 85% of all litter on beaches from all over the world. The 
present study aims to evaluate the distribution of marine litter along Itaquitanduva 
Beach and its cleanliness applying comparatively the Clean-Coast Index to the 
General Index. There were performed five transects equally separated along 
Itaquitanduva Beach in which every type of litter were collected and classified. To 
evaluate the cleanliness of each station, the density of items (Nr. Items/m²) was 
determined to calculate the General Index, and the density of plastics (Nr. of plastic 
items/m²) to calculate de CCI. The higher concentration of litter was on station #1, 
3.18 items/m² and the lowest, on station#4, 0.51 items/m². From the five sampled 
stations, three were classified as extremely dirty – stations #1, #2 and #3 -, one 
station was classified as dirty – station #5 – and one station as moderate – station 
#4. The total number of collected items, 82.16% is represented by plastics and, the 
remaining 17.84% correspond to the sum of other material classes. The main 
components of the sampled material are plastic fragments (> 5cm) and, more 
specifically, bottle caps and stems of cotton buds and lollipop. The main litter source 
of the breach is the sea. The comparison and possible substitution of the General 
Index by the CCI, has shown themselves, once more, feasible.   
 
 
Keywords: marine litter, solid waste, beach litter, Clean-Coast Index, Itaquitanduva 
Beach 
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INTRODUÇÃO  

 

Lixo marinho é definido como qualquer resíduo - material descartado ou 

perdido, resultado de atividades antrópicas, que atingiu o ambiente marinho, 

incluindo material encontrado nas praias, flutuante ou afundado no mar (CHESHIRE 

et al, 2009). 

No final dos anos de 1960 e nos anos de 1970 o lixo passou a ser encarado 

como um problema mais amplo à medida que os resíduos das atividades humanas 

começaram a se acumular nas praias e a vagar flutuando pelos oceanos (RIBIC et 

al, 1992.). A partir de meados da década de 1980 o tema passou a figurar com maior 

frequência o meio técnico, científico e até mesmo popular.   

Áreas costeiras têm se configurado como foco primordial no alerta, 

identificação e mitigação de hotspots de acúmulo de lixo marinho (NRC, 2008). Lixo 

proveniente de fontes terrestres e marinhas converge-se e se concentra nessa 

interface terra-mar.  

O volume de lixo que é introduzido no ambiente marinho vem aumentando 

nas últimas décadas. Tal fato pode ser atribuído a três fatores básicos (MMC, 1991). 

Primeiramente a substituição de fibras naturais por materiais sintéticos resistentes à 

degradação por organismos e pela água do mar que tendem a se acumular cada vez 

mais no ambiente. Em segundo lugar, os materiais sintéticos são mais baratos que 

as fibras naturais, o que estimula o consumo e dificulta ações de reuso e reciclagem. 

Por último, a maior concentração de habitantes e de embarcações nas zonas 

costerias e, consequentemente, maior quantidade de itens lançados no mar. 

O lixo pode atingir o ambiente marinho de diferentes formas: a) carreado por 

rios que deságuam no mar; b) perdidos ou abandonados deliberadamente por 

navios e demais embarcações; c) levados por esgotos domésticos ou efluentes, 

canais de drenagem, dentre outros. Cerca de 80% do lixo marinho provém de fontes 

baseadas em terra, enquanto os 20% restantes decorrem de fontes baseadas no 

oceano, que podem ser classificadas em quatro grupos principais (ALLSON et al, 

2006): 

 lixo relacionado ao turismo (p. ex. banhistas); 

 lixo relacionado a esgotos e sistemas de drenagem; 
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 lixo relacionado a atividades pesqueiras; 

 lixo proveniente de embarcações. 

Além destas, outras fontes podem ser incluídas segundo o guia de 

monitoramento de lixo bentônico na região do noroeste do Pacífico da NOWPAP de 

2007, como: 

 atividades de aquicultura; 

 águas de pluviais; 

 vento terral; 

 descargas fluviais; 

 e plataformas de petróleo. 

Na América do Sul, segundo dados do International Coastal Cleanup – ICC de 

2010, instituição que congregou nove países para realizar campanhas de coleta 

voluntária, no qual o Brasil fez parte e ficou em sétimo lugar ao considerar o número 

de voluntários (13.614) foi coletado e classificado o lixo em praias por esse 

voluntários como aprsentado pela tablea 1, a seguir:  

Tabela 1: Origem do lixo resultado do ICC 2010 

Origem do lixo Percentual de ocorrência 

linha de costa e atividades recreativas 69,7% 

atividades no mar 12,0% 

atividades relacionadas ao tabagismo 15,4% 

atividades de alijamento 2,0% 

origem médica ou de higiene pessoal 1,2% 

 

Apesar da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios  

(MARPOL 73/78) ser o mais importante tratado sobre lixo e poluição marinha, do 

qual o Brasil é signatário, seu Anexo V, que se refere ao lixo, considera apenas o 

controle sobre o lixo despejado por navios e não proíbe o descarte de todos os 

materiais proveniente dos navios (CHESHIRE et al, 2009). A despeito das proibições 

internacionais, nacionais e locais, a quantidade de lixo manufaturado perdido ou 

deliberadamente descartado nos mares e oceanos do mundo é substancial e 

representa uma crescente ameaça ao ambiente marinho (ANZECC 1996). Estima-se 
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que, diariamente, cerca de 1 milhão de pessoas naveguem nos oceanos, (com. 

pess. SCHNEIDER). Considerando a produção média mundial de lixo é de 1kg/hab, 

estima-se que a quantia de lixo gerada por essa população navegante possa atingir 

a ordem de 1000 toneladas de a cada dia. Sabe-se que, na maioria das situações, 

esses resíduos não são destinados de forma adequada nos portos de destino – 

quando esses existem - e, como consequência, grande parte desses resíduos é 

deliberadamente despejada nos oceanos.  

Em função do comprometimento da beleza cênica e estética das cidades 

costeiras, capaz de implicar em déficit econômico como decorrência do decaimento 

das atividades turísticas, o lixo de praia conta, mais facilmente, com o apelo público.  

Atividades de limpeza de praia – cleanup days – vem sendo conduzidas por 

voluntários, instituições e ONGs desde meados da década de 1980 nos Estados 

Unidos (RIBIC et al, 1992). 

 No Brasil, além de esparsas atividades associadas ao cleanup day, ocorrem 

algumas iniciativas desde o final do século passado. Ainda que isoladas, essas 

iniciativas são focadas em lixo encontrado em praias, como na Costa dos Coqueiros 

- BA, realizada pela Associação Praia Local Lixo Global / Global Garbage, ou com 

lixo flutuante, como no caso de Santos, São Paulo, através do Projeto Catamarã, 

grupos de voluntários do Greenpeace de Salvador e Rio de Janeiro e a ONG Eco 

Surf.  

Na região de São Vicente, onde se localiza a praia em questão, algumas 

iniciativas pontuais foram deflagradas apenas no que ser refere ao lixo flutuante e 

aos resíduos presentes na faixa de areia. Em setembro de 2004, alunos do Campus 

de São Vicente da Universidade Estadual Paulista - UNESP realizaram um dia de 

limpeza de praia na Praia de Itaquitanduva, entre os municípios de Praia Grande e 

São Vicente, onde cerca de 120 pessoas recolheram o equivalente a 500 

quilogramas de lixo, segundo dados do site da UNESP (2004). 

O „Mutirão Mar Limpo‟, realizado em fevereiro de 2008 e organizado pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, contou com apoio das 

prefeituras de Santos, São Vicente e Ilha Bela, e de órgãos como Sabesp, Cetesb, 

Polícia Ambiental, dentre outros, congregando 300 pessoas e 50 embarcações que 

recolheram 1.500 quilogramas de lixo flutuante nas águas desses três municípios 

(MML, 2008).  



18 

 

Além de representar um meio de se determinar a quantidade de lixo presente 

nas praias e nos diferentes ambientes costeiros, as coletas realizadas nas praias 

também têm um papel importante ao serem utilizadas para alertar e sensibilizar a 

população para o problema. Ademais, tais atividades podem ser incluídas em 

programas de educação ambiental envolvendo atores da comunidade de diferentes 

faixas etárias e como estratégia para abordar de maneira eficaz o problema.  

O presente estudo foi realizado na Praia de Itaquitanduva, município de São 

Vicente, São Paulo. Tal praia apresenta ambientes com diversificados ecossistemas 

como praia arenosa, costão rochoso e floresta ombrófila densa. Mesmo estando 

inserida no Parque Estadual Xixivá-Japuí – PEXJ -, a entrada e saída de usuários 

não são rigorosamente controladas. Um fator que limita o fluxo de usuários, no 

entanto, é o acesso por trilha, realizado apenas pelo morro Xixová-Japuí.  Mesmo 

assim, o lixo é uma realidade constante naquele local. Oriundo de atividades 

recreativas, mas principalmente trazido por correntes costeiras, impõe riscos à biota 

marinha local e compromete a beleza natural da praia, causando imagem negativa 

ao Parque, além de colocar em risco a integridade física dos usuários. 

Durante muito tempo não se dispunha de um índice capaz de determinar, por 

meio de critérios tecnicamente consistentes, o quanto uma praia estava limpa ou 

suja. A quantidade de lixo coletada era a única medida utilizada (OCEAN 

CONSERVANCY, 2005; DIXON & DIXON 1983). As operações prévias de avaliação 

do lixo de praia como da UNEP (2005) e da Ocean Conservancy (2005), por 

exemplo, apesar de comparáveis entre si, não tornavam possível mensurar o grau 

de limpeza – ou de sujidade - de uma praia.  

Visando atender tal lacuna na obtenção de tão importante informação, Alkalay 

et al (2007) desenvolveram o método Clean Coast Index – CCI - que foi aplicado em 

praias da zona costeira de Israel. 

São diversas as metodologias desenvolvidas para a amostragem de lixo em 

praias. No entanto, criar, testar e recomendar um método não só permite a 

comparação de locais e períodos, mas também a detecção de fontes, o que é 

importante para atingir os objetivos do princípio fonte-prevenção, otimizando o 

tempo e o processamentos de análises e dados (ARAÚJO & COSTA, 2006). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

O objetivo do presente estudo é caracterizar e avaliar a distribuição de lixo 

marinho na Praia de Itaquitanduva.  

 

Objetivos específicos  

 Busca-se como presente estudo, avaliar o grau de sugidade da Praia de 

Itaquitanduva a partir da presença/ausência de itens variados de lixo e, dentre 

esses, pela presença específica de plásticos em um transcecto para a obtenção de 

um indicador que relacione o número de itens presentes em determinada área 

amostrada, para fins de classificá-la de acordo com dois índices, o Índice Geral e o 

Clean Coast Index – CCI.  

Almeja-se, também, inferir a respeito das possíveis fontes responsáveis pela 

ocorrência de lixo marinho na referida praia, assim como verificar existência de 

algum tipo de gradiente de distribuição de lixo ao longo da praia. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

O tipo de lixo produzido varia de região para região. Em países mais 

desenvolvidos e industrializados, por exemplo, a produção de resíduos não-

orgânicos, ou seja, plásticos e materiais sintéticos, é consideravelmente maior que 

em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde a quantidade de matéria 

orgânica é maior. Portanto, há uma relação direta entre grau de desenvolvimento, 

renda per capita, poder aquisitivo e de consumo, e produção de resíduos.  

O lixo marinho pode ser encontrado em todas as costas do mundo, desde os 

pólos até o equador, não importando o quão distante esta praia esteja de 

adensamentos urbanos e de fontes domésticas de poluição. 

Segundo o relatório do Australian and New Zealand Environment 

Conservation Council – ANZECC – de 1996, o lixo marinho pode ser classificado em 

diversas classes de materiais, que incluem: 
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 plásticos (p. ex. espuma, redes, bóias, linhas monofilamento e outros 

equipamentos relacionados à pesca, itens relacionados ao tabagismo, como 

bitucas de cigarros ou isqueiros); 

 metal (p. ex. latas de bebidas, tampinhas de garrafa, anéis de latinha, etc); 

 vidro (p.ex. bóias, lâmpadas, lâmpadas fluorescentes, garrafas, etc); 

 madeira processada (incluindo madeirite); 

 papel (incluindo papelão); 

 borracha; 

 tecido. 

Quanto aos danos causados pelo lixo marinho podem ser citados, como mais 

significativos, os abaixo listados: 

1. Ambientais 

a. Emaranhamentos e pesca fantasma; 

b. Ingestão (bloqueio intestinal, má-nutrição e envenenamento) 

c. Bloqueio de mecanismos de alimentação de organismos filtradores por 

pequenas partículas de lixo plástico neustônico; 

d. Dano físico e sufocamento de recifes de corais, algas e manguezais; 

e. Potencial vetor de pestes marinhas, incluindo espécies invasoras. 

2. Sociais 

a. Perda de estética e/ou amenidade visual; 

b. Perda de valores indígenas e culturais; 

c. Antagonismos contra poluidores conhecidos; 

d. Riscos à saúde e segurança. 
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3. Econômicos 

a. Custo ao turismo (comprometimento da beleza cênica, perda de 

amenidade visual e obstrução ao uso da praia); 

b. Custo aos operadores de embarcações (redução da vida útil e danos 

devido a emaranhamentos); 

c. Perdas para as atividades pesqueiras e de aquicultura devido a danos 

físicos e emaranhamentos; 

d. Custo com limpeza de praia, operações de resgate de animais, 

recuperação e alojamento dos mesmos. 

4. Segurança pública 

a. Ameaças à navegação (perda de potência ou manobrabilidade no mar 

põe a vida dos tripulantes potencialmente em risco); 

b. Ameaça aos banhistas e mergulhadores (emaranhamento); 

c. Cortes, esfolados e perfurações; 

d. Lixiviação de produtos químicos venenosos; 

e. Risco explosivo (p.ex. cilindros de gás). 

Estudos abordando o problema lixo marinho vem sendo realizados por 

diferentes países em diversos oceanos, estimando a quantidade - principalmente - 

de plástico nas praias, nos ambientes bentônicos e na coluna d‟água (CHESHIRE, 

2009). Nos trópicos e em médias latitudes foram encontradas maiores quantidades 

de lixo quando comparado aos pólos. Diversas são as razões para variação na 

quantidade e na qualidade do resíduo encontrado; Dentre elas pode-se citar as rotas 

de navegação, as áreas de pesca, as zonas de convergência oceânica e os 

adensamentos populacionais. 

O acúmulo de lixo nas praias depende tanto da entrada do lixo no sistema 

quanto da taxa de remoção ou degradação. Os plásticos, por exemplo, que além de 

terem menor taxa de degradação, também apresentam flutuabilidade, sendo assim, 

transportados e dispersados por maior distância. Os diferentes formatos, densidades 
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e transparências dos materiais também representam grande ameaça à fauna 

marinha, pois podem torná-los passíveis de serem confundidos com organismos 

como águas-vivas e podem ser ingeridos por tartarugas, mamíferos e aves 

marinhos, que têm seus sistemas digestórios comprometidos e podem morrer por 

inanição, sufocamento ou emaranhamento.  

O plástico representa cerca de 85% do total de lixo encontrado em praias de 

todo o mundo. Baseado nessa informação, aplicou-se o método do Clean Coast 

Index – CCI, como sugerido por Alkalay et al (2007), para estimar a quantidade de 

itens plásticos por metro quadrado de praia, visando testar a aplicabilidade e 

relevância de seu uso para determinar o grau de sujidade de uma praia da região 

sudeste do Brasil. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo 

Localizada na Baixada Santista, no município de São Vicente, a Praia de 

Itaquitanduva faz parte do Parque Estadual Xixivá-Japuí - PEXJ - e da APA Litoral 

Centro – Setor Carijó. Possui cerca de 270 metros de extensão, e é dividida em dois 

setores considerados, popularmente, como Itaquitanduva I e II, esta última 

considerada, também, como Praia dos Surfistas. Geomorfologicamente é constituída 

por areia de granulometria média e delimitada por costões rochosos em suas duas 

extremidades. Apresenta, também, um aporte de água doce proveniente de 

nascentes no morro. Esse veio de água é canalizado até a praia através de canos 

de PVC formando uma espécie de bica na qual os usuários se banham e utilizam-na 

para consumo da água. O Morro Xixová limita a praia na parte anterior, a noroeste, e 

o Oceano Atlântico banha-a, a sudeste. Está inserida em uma região que apresenta 

características de transição do Clima Tropical para o Subtropical. A temperatura 

média no local é de aproximadamente 22°C e precipitação anual média de 2.350 

mm (Mendes et al, 1994).  

A figura 1 abaixo indica a localização da praia escolhida para a realização do 

presente estudo - Itaquitanduva II -. Por não haver consenso na nomenclatura, será 

referida apenas como Itaquitanduva.  
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Figura 1: Localização da área de estudo. 

 

O acesso à praia é limitado, nem tanto pela fiscalização do Parque, mas pelo 

fato de ser necessária uma caminhada de aproximadamente 30 minutos ao longo de 

uma trilha de 600 metros por entre a mata. Devido à incidência constante de ondas e 

sua beleza natural, é uma praia frequentada por surfistas.  Algumas pessoas 

passam o dia no local, principalmente durante os feriados e finais de semana, e 

quando retornam ao domicílio deixam na praia parte do lixo que produziram. Em 

2010, segundo dados do PEXJ, frequentaram o parque aproximadamente 1.890 

pessoas até o mês de março, destoando consideravelmente do número de visitantes 

no ano de 2009, quando foram registrados 269 visitantes ao longo de todo o ano. 

Tais números não representam fielmente a realidade, uma vez que o controle do 

Parque sobre o fluxo de pessoas que frequentam o local não é rígido.  Os registros 

Baía de Santos 

 

Praia de Itaquitanduva 

Brasil e estado de São 

Paulo (em azul) 
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dos visitantes foram apresentados pela administração e se referem, apenas, às 

visitas acompanhadas por monitores. 

A presença do lixo no local é algo constante. Vale ressaltar que os usuários 

da praia são estimulados a levar consigo o lixo produzido em sua estada e depositá-

lo em uma lixeira que se encontra no início da trilha. No entanto, não há controle 

direto sobre essa ação.  

Não há, também, dados precisos sobre a quantidade e variações espaço-

temporais de lixo e suas fontes, mas sabe-se que grande parte do material 

depositado na areia é de origem marinha. 

O lixo depositado pela maré tem papel negativo no turismo local, pois compromete a 

beleza cênica e amenidade visual da praia.  

Estratégia de Coleta 

As coletas foram realizadas em intervalos equidistantes de 65 m a partir do 

limite mais a sudeste, ao longo de todo o percurso, marcados com o auxílio de um 

GPS. Tal valor é resultado da divisão da praia em 4 intervalos iguais. 

No total, foram cinco pontos amostrais (Figura 2); Um em cada extremidade da praia 

próximo aos costões (Pontos #1 e #5), um no centro da praia (Ponto #3), e dois 

intermediários (Pontos #2 e #4).  



25 

 

 

Figura 2: Detalhe da praia de Itaquitanduva e dos cinco pontos de amostragem. 

 

Em cada ponto foi traçado, com auxílio de uma trena, um transecto de 

comprimento variável que se estendia desde o máximo do espraiamento do local no 

momento, até o primeiro obstáculo - cordão dunar, vegetação ou costão - e largura 

de dez metros (Figura 3). 

A largura estipulada para o transecto, de 10 metros, tem se mostrado, de 

acordo com estudos preliminares, confiável quanto à representação do grau de 

sugidade de uma praia (ALKALAY et al, 2007). Assim sendo, as áreas dos 

transectos onde foram realizadas as coletas são variáveis, uma vez que a distância 

espraiamento-obstáculo varia de ponto para ponto de acordo com fatores como 

maré local, largura da faixa de areia e declividade da praia, por exemplo.  

N

→ 
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Figura 1: Em preto, traçado esquemático do transecto amostral.  

 

No presente estudo, fez-se a coleta de todos os tipos de lixo (plástico, vidro, 

metal, etc.). Em termos de análise, alguns materiais orgânicos (p. ex. fezes e 

comida) não foram incluídos, assim como materiais de origem natural como 

fragmentos de vegetação. Dentre o material orgânico identificado, foram 

considerados apenas aqueles que apresentaram um sinal de manipulação por 

processos manuais ou industriais como, por exemplo, madeira processada. 

Todo o lixo encontrado dentro da área delimitada foi coletado e separado nas 

seguintes categorias:  

 Tecido (TE) *; 

 Vidro & Cerâmica (VC); 

 Plástico Espumoso (PE); 

 Plásticos (PL); 

 Metais (ME); 
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 Borracha (BO); 

 Papel e papelão (PP); 

 Madeira (MD); 

 Outros** (OT) 

*Siglas (em parênteses) utilizadas nos gráficos dos resultados e ao longo do trabalho para 

expressar as classes amostradas. 

** Classe não necessariamente baseada em composição. 
 

Análise de Dados 

A classificação do lixo coletado na praia foi realizada com o auxílio de uma 

planilha (Anexo 1) onde os diferentes tipos de materiais e suas variações mais 

comuns eram apresentados por meio de códigos. 

O presente estudo considerou dois tipos de cálculos para determinar a 

quantidade de itens por área amostrada. No primeiro caso, foram considerados 

todos os tipos de resíduos (incluindo o plástico). No segundo, para fins 

comparativos, foi utilizado o índice CCI que considera, para seu cálculo, a 

quantidade apenas de itens plásticos distribuídos na área amostrada, como sugerido 

por Alkalay et al (2007). Todo o lixo visível foi coletado, não sendo estabelecido 

assim, um tamanho mínimo de coleta. 

Em todos os pontos amostrados foram coletadas informações sobre a direção 

predominante do vento (como o auxílio de uma bússola) e sua intensidade, 

classificada de acordo com a escala Beaufort, direção da praia, tipo do sedimento e 

uniformidade do sedimento (percentual de cobertura na área do transecto) (Anexo 

3).  

Cálculos 

O cálculo do Índice Geral foi realizado segundo a equação abaixo: 

Índice Geral = [(nº itens)/ área transecto (m²) ]  

Já o cálculo do CCI foi realizado segundo a equação abaixo: 

CCI = [(nº itens plásticos)/ área transecto (m²) ] x K* 

Os resultados serão apresentados de acordo com a graduação a seguir: 

* Por questões estatísticas, e por conveniência, o coeficiente K=20 foi inserido na equação. Os 

números finais de CCI são: 
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Tabela 2: Tabela de classificação do grau de limpeza de praia segundo CCI (modificado de 
Alkalay et al., 2007) 

N º partes/m² Classificação Descrição 

0 – 2 muito limpa não foi avistado lixo 

2 – 5 limpa 
não foi avistado lixo em 

uma grande área 

5 – 10 moderada 
poucos itens de lixo 

puderam ser detectados 

10 – 20 suja muitos detritos na praia 

20+ extremamente suja 

a maior parte da praia 

está coberta por itens de 

plástico 
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RESULTADOS  

 

Em todos os pontos amostrados foi encontrado lixo. A maior concentração de 

lixo se deu no ponto #1, 3.18 itens/m² e a menor, no ponto #4, 0.51 itens/m². As 

áreas de cada transecto variaram de 60 m² - a menor – até 240 m² - a maior. Tal fato 

se deu devido à variação da declividade da praia, do alcance da maré no momento e 

largura da faixa de areia. 

Ao todo foram amostrados cinco pontos, cuja somatória das áreas totaliza 780 m², o 

que corresponde a cerca de 20% de toda a praia. A massa total do lixo coletado foi 

22,5 kg e o número total de itens coletados (exceto pellets) foi 1.811. 

Do total de itens recolhidos, 82,16% é representado pela classe dos plásticos e os 

17,84% restantes correspondem à somatória de todas as outras classes de 

materiais amostrados. 

 
Os itens que mais estiveram presentes na praia de Itaquitanduva foram: 

 Tampinhas de garrafa; 

 Hastes; 

 Isopor; 

 Brinquedos e artigos de festas; 

 Sacos plásticos; 

 Embalagens suco e salgadinhos; 

 Escovas de dente; e 

 Carvão. 
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Impressiona constatar que 41,26% de todos os itens plásticos coletados são 

constituídos por tampinhas de garrafas, sendo o item de maior expressividade, 

seguido por hastes de cotonetes e pirulitos, 39,05% (Figura 4) 

 

Figura 2: Porcentagem de hastes e tampinhas em relação a itens plásticos. 

 

A tabela 3 a seguir, apresenta informações mais detalhadas a respeito da 

ocorrência de lixo ao longo dos transectos amostrados. 

Tabela 3: Informações mais detalhadas a respeito da ocorrência de lixo ao longo dos 
transectos amostrados 

ID local 

(ponto) 
Data Área (m²) 

Densidade 

(itens/m²) 
Pellets PL PE TE VC ME PP BO MD OT Total 

#1 26/mai/10 240 3,18 160 602 119 4 2 0 1 18 17 0 763 

#2 26/mai/10 110 3,09 804 291 24 8 0 2 0 2 1 12 340 

#3 26/mai/10 220 2,45 229 476 15 5 0 1 0 3 11 28 539 

#4 26/mai/10 150 0,51 488 62 5 0 0 0 0 0 5 5 77 

#5 26/mai/10 60 1,53 103 57 30 0 0 0 1 0 0 4 92 

A seguir segue uma apresentação a respeito das principais características de cada 

um dos transectos e os resultados obtidos pela coleta. 
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O ponto #1  

Área (m²): 240  

Latitude (S): 23°59'53.5'' 

Longitude (W): 046°23'31.1'' 

O ponto #1 (Figuras 5, 6 e 7) apresentou densidade geral de 3.18 itens/m², 

densidade de itens plásticos de 2.65 itens/m² e índice CCI de 50.17 sendo, então, 

caracterizado como extremamente sujo (ES) em ambas classificações. O item de 

maior ocorrência foi tampinhas de garrafa, com 252 itens, seguido pelas hastes, com 

230 itens, e isopor, com 92 itens. O total de itens plásticos (PL) coletados foi de 602, 

seguido por plástico espumoso (PE) com 119, borracha (BO) com 18, madeira (MD) 

com 17, tecido (TE) com 4, vidro e cerâmica (VC) com 2, papel e papelão (PP) com 

1, totalizando 763 (Figura 8). A porcentagem total de plástico foi de 78.9% e os 

21.1% restantes correspondem à somatória dos itens dos demais materiais (Figura 

9). 
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Figura 3: Detalhe ponto #1 e equipe de coleta. 
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Figura 4: Detalhe da linha de deixa da maré no ponto #1. 
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Figura 5: Detalhe de parte do material coletado no ponto #1. 

A figura abaixo representa a frquência em porcentagem de cada material no 

transecto. 

 

Figura 6: Porcentagem de cada tipo de material no ponto #1. PL=Plástico; PE=Plástico 

espumoso; TE=Tecido; VC=Vidro e cerâmica; PP=Papel e Papelão; BO=Borracha; e 

MD=Madeira. 
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A figura abaixo representa a comparação entre as frequências, em 

porcentagem, de plásticos e outros tipos de material no ponto. 

 

Figura 7: Comparação entre as frequências, em porcentagem, de plásticos e outros 

tipos de material no ponto #1. 
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O Ponto #2  

Área (m²): 110  

Latitude (S): 23°59'51.6'' 

Longitude (W): 046°23'29.3'' 

O ponto #2 (Figura 10) apresentou densidade geral de 3.09 itens/m², 

densidade de itens plásticos de 2.65 itens/m² e índice CCI de 52.91 sendo, também, 

caracterizado como extremamente sujo (ES) em ambas classificações. O item de 

maior ocorrência foi hastes, com 124 itens, seguido pelas tampinhas de garrafa, com 

101 itens, e sacos plásticos, com 47 itens. O total de itens plásticos (PL) coletados 

foi de 291, seguido por plástico espumoso (PE) com 24, outros (OT), como escovas 

de dente e embalagens de suco e salgadinhos, com 12, borracaha (BO) com 2, 

metal (ME) com 2, madeira (MD) com 1, tecido (TE) com 8, totalizando 340 (Figura 

11). A porcentagem total de plástico foi de 85.59% e os 14.41% restantes 

correspondem à somatória dos itens dos demais materiais (Figura 12). 

 

Figura 8: Detalhe do ponto #2. 
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A figura abaixo representa a frquência em porcentagem de cada material no 

transecto. 

 

Figura 9: Porcentagem de cada tipo de material no ponto #2. PL=Plástico; PE=Plástico 

espumoso; TE=Tecido; VC=Vidro e cerâmica; PP=Papel e Papelão; BO=Borracha; e 

MD=Madeira. 

A figura abaixo representa a comparação entre as frequências, em 

porcentagem, de plásticos e outros tipos de material no ponto. 

 

Figura 10: Comparação entre as frequências, em porcentagem, de plásticos e outros 

tipos de material no ponto #2. 
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O ponto #3  
Área (m²): 220  

Latitude (S): 23°59'49.7'' 

Longitude (W): 046°23'27.9'' 

O ponto #3 (Figuras 13 e 14) apresentou densidade geral de 2.45 itens/m², 

densidade de itens plásticos de 2.16 itens/m² e índice CCI de 43.27 sendo, também, 

caracterizado como extremamente sujo (ES) em ambas classificações. O item de 

maior ocorrência foi tampinhas de garrafa, com 210 itens, seguido pelas hastes, com  

180 itens, e talheres plásticos, com 55 itens. O total de itens plásticos (PL) coletados 

foi de 476, seguido por outros (OT), como escovas de dente e embalagens de suco 

e salgadinhos, com 28, plástico espumoso (PE) com 15, madeira (MD) com 11, 

tecido (TE) com 5, borracaha (BO) com 3, metal (ME) com 1, totalizando 539 (Figura 

15). A porcentagem total de plástico foi de 85,59% e os 14,41% restantes 

correspondem à somatória dos itens dos demais materiais (Figura 16). 

 

Figura 11: Detalhe do ponto #3. 
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Figura 12: Detalhe do material coletado no ponto #3. 

A figura abaixo representa a frquência em porcentagem de cada material no 

transecto. 

 

     Figura 13: Porcentagem de cada tipo de material no ponto #3. PL=Plástico; 

PE=Plástico espumoso; TE=Tecido; ME=Metal; BO=Borracha; MD=Madeira; e OT=Outros 
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A figura abaixo representa a comparação entre as frequências, em 

porcentagem, de plásticos e outros tipos de material no ponto. 

 

Figura 14: Comparação entre as frequências, em porcentagem, de plásticos e outros 

tipos de material no ponto #3. 
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O ponto #4 

Área (m²): 150  

Lat. (S): 23°59'48.3'' 

Long. (W): 046°23'26.3'' 

O ponto #4 (Figura 17) apresentou densidade geral de 0.51 itens/m², 

densidade de itens plásticos de 0.41 itens/m² e índice CCI de 8.27 sendo, então, 

caracterizado como sujo (S) pelo índice geral e moderado (MO) pelo CCI por uma 

variação na casa de 0,1. O item de maior ocorrência foi tampinhas de garrafa, com 

41 itens, seguido pelas hastes, com  16 itens, e fragmentos de madeira e 

embalagens de suco e salgadinho com 5 itens cada um. O total de itens plásticos 

(PL) coletados foi de 62, seguido por madeira (MD), outros (OT), plástico espumoso 

(PE), todos com 5 itens cada, totalizando 77 (Figura 18). A porcentagem total de 

plástico foi de 80.52% e os 19.48% restantes correspondem à somatória dos itens 

dos demais materiais (Figura 19). 

 

Figura 15: Detalhe do ponto #4. 

 



42 

 

A figura abaixo representa a frquência em porcentagem de cada material no 

transecto. 

 

    Figura 16: Porcentagem de cada tipo de material no ponto #4. PL=Plástico; 

PE=Plástico espumoso; MD=Madeira; e OT=Outros. 

A figura abaixo representa a comparação entre as frequências, em 

porcentagem, de plásticos e outros tipos de material no ponto. 

 

Figura 17: Comparação entre as frequências, em porcentagem, de plásticos e outros 

tipos de material no ponto #4. 
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O ponto #5 

Área (m²): 60  

Lat. (S): 23°59'47.4'' 

Long. (W): 046°23'24.5'' 

O ponto #5 (Figura 20) apresentou densidade geral de 1.53 itens/m², 

densidade de itens plásticos de 0.95 itens/m² e índice CCI de 19.0 sendo, então, 

caracterizado como extremamente sujo (ES) pelo Índice Gerla e como sujo (S) pelo 

CCI com uma diferença na casa de 0.58. O item de maior ocorrência foi hastes, com 

31 itens, seguido por isopor, com  29 itens, e tampinhas de garrafa, com 10 itens. O 

total de itens plásticos (PL) coletados foi de 57, seguido por plástico espumoso (PE), 

com 30, outros (OT), escovas de dente, com 4 e papel e papelão com 1, totalizando 

92 (Figura 21). A porcentagem total de plástico foi de 61.96% e os 38.04% restantes 

correspondem à somatória dos itens dos demais materiais (Figura 22). 

 

Figura 18: Detalhe do ponto #5. 

A figura abaixo representa a frquência em porcentagem de cada material no 

transecto. 
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   Figura 19: Porcentagem de cada tipo de material no ponto #5. PL=Plástico; 

PE=Plástico espumoso; PP=Papel e Papelão; e OT=Outros. 

A figura abaixo representa a comparação entre as frequências, em 

porcentagem, de plásticos e outros tipos de material no ponto. 

 

Figura 20: Comparação entre as frequências, em porcentagem, de plásticos e outros 

tipos de material no ponto #5. 

A figura 21, abaixo, mostra a comparação entre a porcentagem de plástico e 

outros itens em cada ponto. O gráfico tipo „pizza‟ retrata a porcentagem total de 

plástico comparada com outros materiais. 
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Figura 21: Porcentagem dos itens em cada ponto e em porcentagem total (pizza). 

Dos cinco pontos amostrados, três foram classificados como extremamente 

sujo (ES) – pontos #1, #2, #3 –, um ponto foi classificado como sujo (S) – ponto #5 – 

e um ponto como moderado (MO) – ponto #4 (Tabelas 4, 5 e 6). 
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Tabela4: Número de transectos em cada classe 

 
Nº 

Transectos 
 

Class. CCI 
Índice 

Geral 

ML 0 0 

L 0 0 

MO 1 1 

S 1 1 

ES 3 3 

Tabela 5: Classificação dos pontos quanto ao grau de limpeza segundo o CCI 

Ponto Classificação 

#1 ES 

#2 ES 

#3 ES 

#4 MO 

#5 S 

 

Tabela 6: Classificação dos pontos quanto ao grau de limpeza segundo o Índice Geral 

Ponto Classificação 

#1 ES 

#2 ES 

#3 ES 

#4 S 

#5 ES 
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DISCUSSÃO 

 

Foi constatado no presente estudo que pouco mais de 80% de todo o plástico 

encontrado na Praia de Itaquitanduva era composto por tampinhas de garrafa PET e 

hastes de cotonetes. Uma possível explicação para tal fato seria atribuir a origem de 

tais materiais ao grande número de habitações desconformes (palafitas) no interior 

do estuário de São Vicente. É sabido que os habitantes de tais moradias lançam 

seus efluentes - e grande parte do lixo gerado por eles - diretamente na água. Parte 

desse material eventualmente afunda e outra parte flutua vagando ao sabor das 

correntes superficiais que podem transportá-lo para fora da Baía de São Vicente 

onde então seria transportado para as imediações da Praia de Itaquitanduva 

quando, enfim, se depositaria nas areias da praia. 

As variações de intensidade e direção dos ventos e ondas incidentes e, 

consequentemente, da corrente costeira longitudinal podem causar variações nos 

padrões de distribuição do lixo ao longo da praia. No entanto, necessita-se de mais 

estudos abrangendo tais aspectos. 

A praia, como um todo, está voltada para SE e, mesmo apresentando certa 

cancavidade, a direção perpendicular dos transectos também é SE. No dia da 

coleta, 27 de maio de 2010, os ventos sopravam perpendicularmente à praia com 

pequena intensidade, não ultrapassando 1 na escala Beaufort. As ondas incidiam 

com altura aproximada de 1.0m. A declividade variava de -1m (ponto #5) a -4m 

(pontos #2 e #3) e foi obtida através do próprio GPS. Não foi realizada medição de 

perfil praial em nenhum dos pontos. 

Foi possível observar um gradiente de distribuição de lixo do ponto #1, para o 

ponto #5. Isso permite inferir que o padrão de transporte longitudinal seja do ponto 

#5, mais a nordeste, para o ponto #1, mais a sudeste, havendo maior deposição 

neste último que se encontra a juzante da corrente longitudinal.  

No caso da praia de Itaquitanduva, o lixo foi encontrado em maior quantidade 

nas linhas de maré alta do que na berma da praia. Pode-se inferir a partir dessa 

informação que os fragmentos mais leves são depositados em cada fluxo de maré, e 

que, para estes e outros itens atingirem a região do pós-praia, é necessário que 

ocorra eventos de tempestade ou fortes ventos. Tal padrão também foi percebido 

em praias remotas do Arquipélago havaiano (McDERMID & McMULLEN, 2004). A 
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maior parte dos itens menores que 5cm – como tampinhas, hastes, fragmentos e 

pellets -, foram encontrados na deixa da maré, enquanto os itens maiores - 

calçados, garrafas de 2Lts., etc. - foram encontrados na pós-praia mais próximo ao 

obstáculo. Assim como no caso havaiano, isopor foi encontrado em pequenas 

quantidades. 

A possível substituição do Índice Geral pelo CCI se mostrou, mais uma vez, 

viável, podendo nesse caso, assim como demonstrado em estudo na Bahia e em 

Israel – local onde foi desenvolvido -, ser usado para classificar a praia quanto seu 

grau de sujidade, funcionando como um eficiente instrumento de gerenciamento 

costeiro .  

Mais estudos são necessários para se correlacionar correntes costeiras ao 

transporte e deposição de lixo no local. É aconselhado, também, que se realize um 

monitoramento da área para que se possam identificar padrões de variação espaço-

temporal e inferir mais precisamente sobre as possíveis fontes.  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O valor da massa total do lixo coletado - 22,5 kg – comparado ao número total 

de itens coletados - 1.811- inicialmente pode ser interpretado como baixo. No 

entanto, é válido ressaltar que os principais componentes desse material são 

fragmentos de plástico (< 5cm) e, mais notoriamente, tampinhas de garrafas e 

hastes de cotonetes. Isso permite imaginar o volume do material coletado; Ao todo 

foram 7 sacos de 30 litros de capacidade não completamente cheios. 

Um fato curioso é que a Johnson & Johnson e a Coca Cola foram algumas das 

empresas patrocinadoras do cleanup 2009 no Brasil (ICC, 2010) e que os itens mais 

encontrados nas areias de Itaquitanduva foram hastes de cotonetes e tampinhas de 

garrafas. Não é possível afirmar – e nem se pretende - que as tampinhas de 

refrigerante encontradas na areia da praia eram todas da marca Coca Cola - em 

alguns casos era claramente possível constatar que não eram – e nem tampouco 

que as hastes de cotonetes eram todas da Johnson & Johnson. Não se afirma, pois, 

por meio do presente, que tais empresas estão diretamente ligadas ou são 

responsáveis, em alguma instância, pelos itens encontrados em Itaquitanduva. 

Apenas observa-se a preocupação que essas empresas demonstraram a respeito 

do problema lixo marinho. 
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ANEXO 1 – Planilha de identificação de itens coletados. Modificado 
de Cheshire et al, 2009. 

 

Número Material Cód. Tipo de lixo 

1 

Plástico 

PL01 Tampinhas de garrafas e 
tampas 

2 PL02 Garrafas < 2L 

3 PL03 Garrafas, tambores e 
baldes < 2 L 

4 PL04 Facas, garfos, colheres, 
canudos, (talheres) 

5 PL05 Embalagens (fardo) de 
bebidas 

6 PL06 Recipientes de comida 
(fast food, copos, 

lancheiras e similares) 

7 PL07 Sacos plásticos (opacos e 
translúcidos) 

8 PL08 Brinquedos e artigos de 
festa 

9 PL09 Luvas 

10 PL10 Isqueiros 

11 PL11 Cigarros, bitucas e cinzas 

12 PL12 Seringas 

13 PL13 Cestos, engradados e 
bandejas 

14 PL14 Bóias plásticas 

15 PL15 Sacos-rede (vegetais, 
travesseiros de ostras e 

mexilhões) 

16 PL16 Folhas (lonas plásticas ou 
outros sacos plásticos 

costurados, papel filme) 

17 PL17 Petrechos de pesca 
(atratores, armadilhas e 

covos) 

18 PL18 Linha monofilamento 

19 PL19 Corda 

20 PL20 Rede de pesca 

21 PL21 Alças/amarras 

22 PL22 Fragmentos de fibra de 
vidro 
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23 PL23 Pellets 

24 PL24 Outro (especificar) 

25 PL25 Hastes de cotonetes ou 
pirulitos 

26 PL26 Flores e artigos de 
oferendas 

27 PL27 Cápsulas de drogas 

28 

Plástico 
espumoso 

PE01 Esponja 

29 PE02 Copos e embalagens de 
comida 

30 PE03 Bóias de isopor 

31 PE04 Isopor (isolamento e 
empacotamento) 

32 PE05 Outro (especificar) 

33 

Tecido 

TE01 Roupas, calçados, 
chapéus e toalhas 

34 TE02 Mochilas e malas 

35 TE03 Lonas, velas (navegação) 
e sacos 

36 TE04 Cordas e fios 

37 TE05 Tapete e decoração 

38 TE06 Outros tecidos (incluindo 
trapos) 

39 

Vidro e 
cerâmica 

VC01 Material de construção 
(tijolo, cimento, canos) 

40 VC02 Garrafas e jarros 

41 VC03 Louça (pratos e copos) 

42 VC04 Lâmpadas 

43 VC05 Tubos de lâmpadas 
fluorescentes 

44 VC06 Bóias de vidro 

45 VC07 Fragmentos de vidro e 
cerâmica 

46 VC08 Outro (especificar) 

47 

Metal 

ME01 Louça (pratos, copos e 
talheres) 

48 ME02 Tampainhas de garrafa, 
tampas e anéis de latinha 

49 ME03 Latas de alumínio 

50 ME04 Outras latas (< 4 L) 

51 ME05 Recipientes de gás, 
tambores e baldes < 4 L 

52 ME06 Papel alumínio 
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53 ME07 Relacionados à 
pesca(chumbadas, 

atratores, anzóis e covos)  

54 ME08 Fragmentos 

55 ME09 Fios, arame, telas e 
arame farpado 

56 ME10 Outro (especificar), 
incluindo aparelhos 

57 

Papel e 
papelão 

PP01 Papel (incluindo jornais e 
revistas) 

58 PP02 Caixas de papelão e 
fragmentos 

59 PP03 Copos, bandejas de 
comida, embalagens de 

comida, maços de 
cigarro, recipientes de 

bebidas 

60 PP04 Tubos de fogos de 
artifício 

61 PP05 Outro (especificar) 

62 

Borracha 

BO01 Balões, bolas e 
brinquedos 

63 BO02 Calçados (sandálias) 

64 BO03 Luvas 

65 BO04 Pneus 

66 BO05 Câmaras de ar e folhas 
de borracha 

67 BO06 Pedaços de borracha 

68 BO07 Preservativos 

69 BO08 Outro (especificar) 

70 

Madeira 

MD01 Rolhas 

71 MD02 Armadilhas de pesca e 
covos 

72 MD03 Palitos de picolé, garfos 
de madeira, palitos 

japoneses e palitos de 
madeira 

73 MD04 Madeirites e engradados 
pallet 

74 MD05 Palitos de fósforo e fogos 
de artifício 

75 MD06 Outro (especificar) 

76 MD07 Carvão 

77 Outro OT01 Parafina ou cera 
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78 OT02 Sanitário (fraldas, 
absorvente, escovas de 

dentes) 

79 OT03 Aparelhos e eletrônicos 

80 OT04 Pilhas e baterias 

81 OT05 Outro (especificar) 

82 OT06 Embalagens de sucos e 
salgadinhos 
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ANEXO 2 - PELLETS 

Uma quantidade consideravelmente grande de esférulas plásticas (plastic 

pellets/ nibs) foi observada em todos os pontos. Tais itens foram desconsiderados 

na análise dos resultados, pois a coleta dos mesmos se mostrou inviável, e não era, 

tampouco, alvo do estudo. Contudo, vias de informação, as esférulas foram 

quantificadas utilizando metodologia não-padronizada desenvolvida no momento da 

coleta. Como foi observado que esses itens se acumulavam nas linhas de deixa de 

maré, em cada transecto foi escolhida, aleatoriamente, uma linha na qual foi traçada 

outro transecto de 1m x 0.2m de onde todos os pellets foram coletados e 

quantificados.  
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A figura abaixo mostra em detalhe o acúmulo de pellets no transecto amostrado no 

ponto #1. Note a quantidade de esférulas esbranquiçadas quando comparadas com 

outros itens de lixo. 

 

 

Figura 24: Detalhe da distribuição e concentração de pellets (esférulas esbranquiçadas) em 
trecho da linha de deixa da maré do ponto #1. 

 
Os resultados da contagem de pellets em cada transecto estão expressos na 

tabela abaixo. 
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Tabela 6: Número de pellets em cada ponto em transecto de 1m x 0,2m. 

ID local (ponto) Nº de pellets 

#1 160 

#2 804 

#3 229 

#4 488 

#5 103 
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ANEXO 3 - Tabelas de campo 
 
Os resultados das tabelas específicas para cada ponto serão mostrados abaixo. 
Nela, os itens de lixo encontrados foram separados de acordo com suas 
composições. 
  
Ponto #1 
 
Área (m²): 240 

Latitude (S): 23°59'53.5'' 

Longitude (W): 046°23'31.1'' 

Hora início/final: 09h45/11h15 

Direção do vento: SE 
Orientação da 
praia: SE 

Tipo de substrato: Areia média 
Uniformidade do 
substrato: 100% areia média 

 
Tabela 8: Descrição e quantificação dos itens encontrados no ponto #1. 

C 
 Plástico (PL) 

 

Código do item Descrição N° itens 

PL 01 tampinhas 252 

PL 02 garrafas 2Lt. 25 

PL 04 facas/talheres 2 

PL 06 recipientes de comida 26 

PL 07 sacos plásticos 14 

PL 08 brinquedos e art. Festas 24 

PL 10 isqueiros 6 

PL 11 cigarros, bitucas 2 

PL 12  seringas 1 

PL 17 petrecho pesca (lightsick) 1 

PL 18 linha monofilamento 1 

PL 19 corda 6 

PL 21 alças/amarras 2 

PL 22 fragmento fibra de vidro 2 

PL 24 
aplicador vaginal/ bucha 

parafuso 
8 

PL 25 hastes (pirulito e cotonete) 230 

subtotal   602 

 
 

Plástico espumoso (PE)  
  

Código do item Descrição N° itens 
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PE 01 esponja 18 

PE 02 copos e embalagens de comida 9 

PE 04 
isopor (isolamento, 
empacotamento) 

92 

Subtotal   119 

      

 
Tecido (TE)  

  

Código do item Descrição N° itens 

TE 01  calçados 1 

TE 06 feltro 3 

subtotal   4 

 
Vidro e Cerâmica (VC)  

  

Código do item Descrição N° itens 

VC 01 material construção 1 

VC 07 fragmento vidro e cerâmica 1 

subtotal   2 

 
Papel e Papelão (PP)  

  

Código do item Descrição N° itens 

PP 03 copos, bandejas, embalagens 1 

subtotal   1 

 
Borracha (BO)  

  

Código do item Descrição N° itens 

BO 02 calçados/sandálias 18 

subtotal   18 

 
Madeira (MD)  

  

Código do item Descrição N° itens 

MD 04 madeirites 2 

MD 07 carvão 15 

subtotal   17 

  
 
  

  

Total   763 
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Ponto #2 
 

Área (m²): 110 

Latitude (S): 23°59'51.6'' 

Longitude (W): 046°23'29.3'' 

Hora início/final: 11h40/12h10 

Direção do vento: SE 
Orientação da 
praia: SE 

Tipo de substrato: Areia média 
Uniformidade do 
substrato: 100% areia média 

 
Tabela 9: Descrição e quantificação dos itens encontrados no ponto #2. 

 
Plástico (PL) 

 

Código do item Descrição N° itens 

PL 01 tampinhas 101 

PL 07 Sacos 47 

PL 08 brinquedos e art. Festas 9 

PL 10 isqueiros 2 

PL 11 cigarros, bitucas 1 

PL 19 corda 1 

PL 20 rede de pesca 1 

PL 25 hastes 124 

PL 26 oferendas (flores) 5 

subtotal  291 

 
 

Plástico espumoso (PE) 
 

Código do item Descrição N° itens 

PE 01 esponja 7 

PE 02 copos, embalagens de comida 4 

PE 04 isopor(isolamento) 13 

subtotal  24 

 
 

Tecido (TE) 
 
 

Código do item Descrição N° itens 

TE 01 roupas, calçados 4 

TE 04 cordas e fios 4 

subtotal  8 
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Metal (ME) 
 

Código do item Descrição N° itens 

ME 02 tampinhas, anéis lata 1 

ME 04 outras latas (spray) 1 

subtotal  2 

 
 

Borracha (BO) 
 
 

Código do item Descrição N° itens 

BO 02 calçados (sandálias) 2 

subtotal  2 

 
 

Madeira (MD) 
 

Código do item Descrição N° itens 

MD 07 carvão 1 

subtotal  1 

 
 

Outro (OT) 
 
 

Código do item Descrição N° itens 

OT 02 escova de dente 3 

OT 06 embalagem (suco, salgadinho) 9 

subtotal  12 

 
 
 

  

Total  340 
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Ponto #3 
 

Área (m²): 220 

Latitude (S): 23°59'49.7'' 

Longitude (W): 046°23'27.9'' 

Hora início/final: 12h20/13h00 

Direção do vento: SE 

Orientação da praia: SE 

Tipo de substrato: Areia média 
Uniformidade do 
substrato: 100% areia média 

 
Tabela 10: Descrição e quantificação dos itens encontrados no ponto #3. 

 
Plástico (PL) 

 

Código do item Descrição N° itens 

PL 01 tampinhas 210 

PL 04 talheres 55 

PL 08 brinquedos e artigos de festa 13 

PL 11 cigarros, bitucas 3 

PL 17 Petrecho (lightstick) 2 

PL 19 corda 1 

PL 24 outro 1 

PL 25 hastes 180 

PL 27 cápsulas de drogas 11 

subtotal   476 

 
 

Plástico espumoso (PE) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

PE 01 esponja 3 

PE 02 
copos e embalagens de 

comida 
1 

PE 04 isopor 11 

subtotal   15 

 
 

Tecido (TE) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

TE 01 calçados 5 

subtotal   5 
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Metal (ME) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

ME 09 arame, tela 1 

subtotal   1 

 
 

Borracha (BO) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

BO 02 calçados (sandálias) 1 

BO 06 fragmentos de borracha 2 

subtotal   3 

 
 

Madeira (MD) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

MD 06 Outro - lápis 1 

MD 07 carvão 10 

subtotal   11 

 
 

Outro (OT) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

OT 02 escovas de dente 2 

OT 06 
embalagens (suco, 

salgadinho) 
26 

subtotal   28 

  
 
 

    

Total   539 
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Ponto #4 
 
Área (m²) 150 

Latitude (S): 23°59'48.3'' 

Longitude (W): 046°23'26.3'' 

Hora início/final 13h15/13h25 

Direção do vento: SE 
Orientação da 
praia: SE 

Tipo de substrato: Areia média 
Uniformidade do 
substrato: 100% areia média 

 
Tabela 11: Descrição e quantificação dos itens encontrados no ponto #4. 

 
Plástico (PL) 

 

Código do item Descrição N° itens 

PL 01 tampinhas 41 

PL 02 garrafas 2Lt. 1 

PL 10 isqueiros 1 

PL 12 seringas 1 

PL 25 hastes 16 

PL 28 cabo de faca 2 

subtotal   62 

 
 

Plástico espumoso (PE) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

PE 01 esponja 2 

PE 04 isopor 3 

subtotal   5 

 
 

Madeira (MD) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

MD 04 madeirites 5 

subtotal   5 

 
 

Outro (OT) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 
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OT 06 
embalagem (suco, 

salgadinho) 
5 

subtotal   5 

 
 

Total 
  

 
 

77 
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Ponto #5 
 
Área (m²) 60 

Latitude (S): 23°59'47.4'' 

Longitude (W): 046°23'24.5'' 

Hora início/final 13h30/13h40 

Direção do vento: SE 

Orientação da praia: SE 

Tipo de substrato: Areia média 
Uniformidade do 
substrato: 100% areia média 

 
Tabela 12: Descrição e quantificação dos itens encontrados no ponto #5. 

 
Plástico (PL) 

 

Código do item Descrição N° itens 

PL 01 tampinhas 10 

PL 02 garrafas 2Lt. 5 

PL 04 talheres 2 

PL 08 brinquedos E art de festa 8 

PL 17 petrecho (lightstick) 1 

PL 25  hastes 31 

subtotal   57 

 
 

Plástico espumoso (PE) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

PE 01 esponja 1 

PE 04 isopor 29 

subtotal   30 

 
 

Papel e Papelão (PP) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

PP 02 caixa e fragmentos de apelão  1 

subtotal   1 

 
 

Outro (OT) 
  
  

Código do item Descrição N° itens 

OT 02 escova de dente 4 
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subtotal   4 

  
 
 
  

  

Total   92 

 


