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RESUMO

Crescimento populacional, extensão costeira e concentração demográfica no litoral,
aliados aos padrões insustentáveis de consumo, fazem do Brasil um potencial poluidor
do ambiente praial. Sendo a limpeza pública uma alternativa dispendiosa e de caráter
remediador, compete a Educação Ambiental promover, a longo prazo, a diminuição da
poluição por resíduos sólidos, junto às fontes geradoras. Sua prática em escolas, visto
que a falta de esclarecimento conduz a população a uma postura errônea frente às
questões ambientais, se faz então necessária, visando elucidar ao estudante, seu
importante papel como produtor de resíduos, inserindo-o no contexto dos problemas
ambientais e suas soluções. Assim, esta pesquisa objetivou sensibilizar estudantes do
Ensino Fundamental I da rede pública municipal, quanto aos problemas associados à
inadequada disposição de resíduos sólidos na praia do Porto da Barra, de acordo com os
objetivos e princípios básicos da Educação Ambiental. Para isso, inicialmente
investigou-se a dinâmica dos resíduos sólidos e do público frequentador da área de
estudo. Posteriormente foi selecionada uma escola a ser trabalhada, a partir da sua maior
proximidade e do vínculo de seus estudantes com a praia em questão, aos quais foram
aplicadas atividades teóricas, práticas e lúdicas visando um estímulo à percepção
ambiental. Os mesmos ainda foram avaliados a partir de um etograma, comparando
elementos presentes em desenhos e pinturas realizados anteriormente às atividades
propostas, e ao final dessas. Por fim, envolveu-se a comunidade local a partir de
materiais provenientes das atividades realizadas pelos estudantes, tornando-os agentes
sensibilizadores.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Praia. Sensibilização. Escola.
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ABSTRACT

Population growth, coast length and demographic concentration on the coastal regions,
associated to unsustainable consume patterns make turns Brazil into a potential beach
environment polluter. Public clean up is an expensive alternative and brings a palliative
measure, it is the Environmental Education responsibility to promote, in a long term
basis, the reduction of solid waste pollution, from its generation sources. Its’ practice in
schools, due to the fact that the lack of knowledge conducts the population to a wrong
attitude towards the environmental issues as well as its solutions, is therefore necessary,
in order to promote students awareness of their important role as solid wastes producers,
bringing them inside the context, the environmental problematic, and as a result of its
solutions. Forthcoming to these, the study aimed to bring awareness to Fundamental
School’s students, from the public municipality, offering them a complete view of the
problems associated to the wrong disposal of solid waste on the Porto da Barra’s beach,
and according to the Environmental Education basic objectives and principles. To meet
its objectives’ it was undertaken the solid waste dynamic and the beach’s user profile on
the study area. Later, it was selected a school to be worked, from the social profile
found, its proximity to the beach, and also the link of its students to the place. The
students received a number of applied activities, theory expositions and hands on tasks,
aiming to stimulate their environmental perception. They were also evaluated through
an ethogram tool comparing drawings and paintings they have produced, before and
after the activities. Finally, the local community was also involved through an
exhibition of all the materials produced by the students and using materials found at the
beach during the activities, leading them to become dissemination agents.

Key Words: Solid Waste, Beach; Awareness; Fundamental School.

viii

SUMÁRIO

CAPÍTULO 01

1. INTRODUÇÃO...........................................................................................................1

2. OBJETIVOS................................................................................................................5
2.1 Geral............................................................................................................................5
2.2 Específicos...................................................................................................................5

3. JUSTIFICATIVA........................................................................................................6

4. MATERIAL E MÉTODOS........................................................................................7
4.1 Área de estudo.............................................................................................................7
4.2 Métodos de amostragem..............................................................................................9
4.3 Amostragem quali-quantitativa dos resíduos sólidos................................................10
4.4 Contagem dos usuários..............................................................................................11
4.5 Aplicação do questionário sócio-econômico-ambiental aos usuários.......................11
4.6 Análise Estatística......................................................................................................15

5. RESULTADOS..........................................................................................................16
5.1 Caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos.............................................16
5.2 A influência da freqüência de usuários sobre a presença de resíduos sólidos...........20
5.3 Caracterização sócio-econômica dos usuários e avaliação dos seus conhecimentos a
respeito da dinâmica dos resíduos sólidos em ambiente praial.......................................22

6. DISCUSSÃO..............................................................................................................39

7. CONCLUSÃO............................................................................................................46

8. REFERÊNCIAS.........................................................................................................48

APÊNDICES

ix

CAPÍTULO 02

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................................53

2. OBJETIVOS..............................................................................................................55
2.1 Geral..........................................................................................................................55
2.2 Específicos.................................................................................................................55

3. JUSTIFICATIVA......................................................................................................56

4. MATERIAL E MÉTODOS......................................................................................57
4.1 Área de estudo...........................................................................................................57
4.2 Selecionando a escola a ser trabalhada......................................................................57
4.3 A escola selecionada..................................................................................................57
4.4 Aplicando as atividades teóricas, práticas e lúdicas..................................................58
4.5 Envolvendo a comunidade local................................................................................61
4.6 Análise Estatística......................................................................................................61

5. RESULTADOS..........................................................................................................62
5.1 As possibilidades na escola.......................................................................................62
5.2 Aplicação das atividades teóricas, práticas e lúdicas................................................62
5.3 O envolvimento da comunidade local.......................................................................68

6. DISCUSSÃO..............................................................................................................69

7. CONCLUSÃO............................................................................................................71

8. REFERÊNCIAS.........................................................................................................72

APÊNDICES

x

LISTA DE FIGURAS

CAPÍTULO 01

Figura 01 – Mapa evidenciando a área de estudo.............................................................7

Figura 02 – Imagem evidenciando a distribuição das três parcelas na camada arenosa
emersa da praia do Porto da Barra.....................................................................................9

Figura 03 – A: Praia do Porto da Barra; B: Resíduos sólidos na areia; C: Resíduos
sólidos abandonados pelos usuários; D: Amostragem quali-quantitativa dos resíduos
sólidos; E e F: Aplicação do questionário sócio-ambiental aos usuários........................14

Figura 04 – Percentual geral da caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos
dispostos inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra..................................16

Figura 05 – Dendograma referente à caracterização quali-quantitativa dos resíduos
sólidos dispostos inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra.....................17

Figura 06 – Resultados (apresentados em escala logarítmica) da caracterização qualiquantitativa dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente na praia do Porto da Barra,
relativos a P1...................................................................................................................18

Figura 07 – Resultados (apresentados em escala logarítmica) da caracterização qualiquantitativa dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente na praia do Porto da Barra,
relativos a P2...................................................................................................................19

Figura 08 – Resultados (apresentados em escala logarítmica) da caracterização qualiquantitativa dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente na praia do Porto da Barra,
relativos a P3...................................................................................................................20

Figura 09 – Resultados da contabilização de usuários da praia do Porto da Barra, por
parcela e turno amostrados..............................................................................................20

xi

Figura 10 – Resultados do teste de Regressão Múltipla aplicado à influência da
frequência de usuários da praia do Porto da Barra sobre a presença inadequada de
resíduos sólidos, evidenciando sua positividade.............................................................21

Figura 11 – Resultados do teste Linear de Regressão aplicado à influência da
frequência de usuários da praia do Porto da Barra sobre a presença inadequada de metal,
evidenciando sua positividade.........................................................................................21

Figura 12 – Percentual geral da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do
Porto da Barra quanto à idade..........................................................................................22

Figura 13 – Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da
praia do Porto da Barra quanto à idade............................................................................23

Figura 14 – Resultados, por parcela e turno, da caracterização socioeconômica dos
usuários da praia do Porto da Barra quanto à idade........................................................24

Figura 15 – Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da
praia do Porto da Barra quanto ao sexo...........................................................................25

Figura 16 – Resultados por parcela e turno da caracterização socioeconômica dos
usuários da praia do Porto da Barra quanto ao sexo........................................................26

Figura 17 – Percentual geral da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do
Porto da Barra quanto ao local no qual residem..............................................................26

Figura 18 – Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da
praia do Porto da Barra quanto ao local no qual residem................................................27

Figura 19 – Resultados por parcela e turno da caracterização socioeconômica dos
usuários da praia do Porto da Barra quanto ao local no qual residem.............................28

Figura 20 – Percentual geral da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do
Porto da Barra quanto à escolaridade..............................................................................28
xii

Figura 21 – Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da
praia do Porto da Barra quanto à escolaridade................................................................29

Figura 22 – Resultados por parcela e turno da caracterização socioeconômica dos
usuários da praia do Porto da Barra quanto à escolaridade.............................................30

Figura 23 – Percentual geral da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do
Porto da Barra quanto à renda familiar............................................................................30

Figura 24 – Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da
praia do Porto da Barra quanto à renda familiar..............................................................31

Figura 25 – Resultados por parcela e turno da caracterização socioeconômica dos
usuários da praia do Porto da Barra quanto à renda familiar...........................................32

Figura 26 – Freqüência de itens relativos à questão: “O que você costuma consumir
quando vem a esta praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra.................32

Figura 27 – Resultados quantitativos dos itens relativos à questão: “O que você
costuma consumir quando vem a esta praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da
Barra, divididos entre as parcelas amostradas.................................................................33

Figura 28 – Frequência de itens relativos à questão: “Indique o que de mais comum se
encontra como lixo no Porto da Barra?” aplicada aos usuários da praia do Porto da
Barra................................................................................................................................34

Figura 29 – Resultados quantitativos referentes aos itens relativos à questão: “Indique o
que de mais comum se encontra como lixo no Porto da Barra?” aplicada aos usuários da
praia do Porto da Barra....................................................................................................34

Figura 30 – Frequência de itens relativos à questão: “Indique quais os motivos para
haver lixo nesta praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra.....................35

xiii

Figura 31 – Frequência de respostas referentes à questão: “Que tipo de problema ou
prejuízo o lixo pode causar na praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da
Barra................................................................................................................................36

Figura 32 – Relação entre a escolaridade e a frequência das categorias enquadradas nas
classes: 1 – ambiente; 2 – saúde; e 3 – economia/turismo..............................................36

Figura 33 – Frequência de respostas referentes à questão: “Você já teve ou soube de
algum problema com lixo na praia? O que aconteceu?” aplicada aos usuários da praia do
Porto da Barra..................................................................................................................37

Figura 34 – Frequência de itens relativos à questão: “Qual a sua sugestão para tentar
diminuir a quantidade de lixo nesta praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da
Barra................................................................................................................................38

CAPÍTULO 02

Figura 01 – A: Atividade “Lixo que não é lixo”; B: Encontro com os personagens
sociais da praia do Porto da Barra; C: Coleta seletiva; D: Construção de maquete; E:
Oficina de reutilização de resíduos sólidos; F: Oficina de papel machê.........................60

Figura 02 – Dendograma referente ao vínculo dos alunos que participaram da pesquisa
sobre os resíduos sólidos na praia do Porto da Barra......................................................63

Figura 03 – Resultados do teste de Correlação aplicado à frequência de categorias
presentes nos desenhos e pinturas realizados pelos alunos antes e depois da aplicação
das atividades...................................................................................................................65

Figura 04 – Dendograma referente à frequência das categorias referentes à análise dos
desenhos e figuras realizados pelos alunos antes da aplicação das atividades de
sensibilização...................................................................................................................65

xiv

Figura 05 – Dendograma referente à frequência das categorias referentes à análise dos
desenhos e figuras realizados pelos alunos depois da aplicação das atividades de
sensibilização...................................................................................................................66
Figura 06 – Desenhos realizados antes e após a aplicação das atividades de
sensibilização...................................................................................................................67

Figura 07 – Logomarca do Grupo Criamar....................................................................68

xv

LISTA DE TABELAS

CAPÍTULO 01

Tabela 01 – Método de amostragem aplicado durante a 1º fase da pesquisa, ocorrida no
verão de 2009, envolvendo três parcelas dispostas na camada arenosa emersa da praia
do Porto da Barra.............................................................................................................10

Tabela 02 – Resultados gerais da caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos
dispostos inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra..................................16

Tabela 03 – Resultados gerais da caracterização socioeconômica dos usuários da praia
do Porto da Barra quanto ao sexo....................................................................................24

Tabela 04 – Frequência de respostas referentes à questão “Você considera que a praia
do Porto da Barra é prejudicada com a presença inadequada de lixo?”, aplicada aos
usuários da praia do Porto da Barra.................................................................................35

CAPÍTULO 02

Tabela 01 – Resultados gerais da coleta seletiva dos resíduos sólidos dispostos
inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra.................................................64

Tabela 02 – Frequência dos itens relativos às categorias referentes à análise dos
desenhos e figuras realizados pelos alunos antes e depois da aplicação das atividades de
sensibilização...................................................................................................................64

xvi

LISTA DE ABREVIAÇÕES

CAPÍTULO 01

BTS - Baía de Todos os Santos.........................................................................................4

CAPÍTULO 02

EA - Educação Ambiental...............................................................................................53

CRIAMAR – Grupo Crianças do Mar.............................................................................68

xvii

CAPÍTULO 01

1. INTRODUÇÃO

No decorrer da história, as sociedades humanas sempre foram fontes de resíduos
sólidos. De fato, a simples vivência do homem acarreta a existência de materiais a
serem descartados, os quais antes eram caracterizados, em sua grande maioria, por
possuírem um rápido período de degradação. Contudo, principalmente nos últimos 50
anos, essa situação, antes favorável tanto ao ambiente quanto a saúde pública, vem
passando por constantes modificações em âmbito mundial, inclusive no Brasil. Essas
mudanças abrangem composição, qualidade, quantidade e volume dos resíduos gerados
(ARAÚJO E COSTA, 2004; GRIPPI, 2006).

Cabe salientar que tanto os padrões insustentáveis de consumo quanto o
crescimento urbano e populacional auxiliaram nessa transformação. Segundo Grippi
(2006), atualmente cada brasileiro gera em média 500 gramas de resíduos por dia, o que
implica em uma produção equivalente a aproximadamente 100.000 toneladas diárias de
lixo no país, situação que se agrava nas grandes capitais brasileiras, onde a média por
habitante sobe para 1,2 kg de resíduos ao dia. Evidencia-se então, que o atual estilo de
vida da grande maioria dos brasileiros acaba por se tornar um fator preponderante para a
poluição ambiental por resíduos sólidos (ARAÚJO E COSTA, 2003).

Dias (2006) corrobora a afirmativa anterior, ressaltando que a maior parte da
população vive como se fosse a última geração, confrontando consequentemente a tão
discutida proposta de se obter um novo tipo de desenvolvimento, dito sustentável. O
autor ainda destaca a responsabilidade de todos os seres humanos perante a poluição do
ambiente, pois como consumidores compulsivos, os mesmos acabam se tornando
cúmplices de uma sociedade descartável.

De acordo com Araújo e Costa (2004), nas zonas costeiras, onde a concentração
demográfica é mais evidente, considerando que a maior parcela da população reside a
não mais do que 100 km da costa, a poluição por resíduos sólidos torna-se um problema
ainda mais grave, pois parte desses detritos termina por afetar diretamente o ambiente
praial, e consequentemente os oceanos. Os autores ainda alertam para o fato de que no
18

Brasil, cinco dos nove grandes centros urbanos situam-se próximos ao litoral. Dias
(2006) ressalta o potencial poluidor dessas cidades, que apesar de ocuparem uma
parcela diminuta da superfície terrestre, ainda assim conseguem consumir grande parte
dos recursos naturais disponíveis.

Segundo Araújo e Costa (2003) o Brasil, devido a sua extensão costeira e a alta
concentração demográfica registrada nessa mesma região, torna-se um poluidor em
potencial do ambiente praial. A inadequada disposição dos resíduos sólidos, oriunda do
lançamento proposital ou de manipulação descuidada, altamente evidenciada nos
grandes centros urbanos, acaba por dificultar o trabalho de coleta, proporcionando a
grande parte destes detritos um destino comum: os cursos de água. Inseridos na rede
hidrográfica, os resíduos são, por vezes, carreados diretamente para as praias
(FIGUEIREDO JR, 1999; GRIPPI, 2006).

A presença de usuários nas praias também implica na inadequada disposição de
resíduos sólidos. Silva e colaboradores (2003); Santos e colaboradores (2004) apontam
inclusive, os usuários como principal fonte de resíduos sólidos em praias urbanas de
distintas regiões brasileiras. Araújo e Costa (2003) vão além, afirmando que o acúmulo
de resíduos no ambiente costeiro, proveniente do abandono pelos usuários, já se tornou
sinônimo de preocupação por parte da comunidade científica e ambientalista em todo o
mundo. Em se tratando de áreas costeiras isoladas (Pianowski, 1997), como observado
em praias do litoral da Bahia, as fontes são comumente consideradas como não-locais
(IVAR DO SUL, 2005).

Nas praias, a presença maciça de plásticos dentre os resíduos sólidos encontrados
torna-se destacada, já sendo considerada como um padrão a nível global (Santos et al,
2004; Ivar do Sul, 2005; Mascarenhas et al, 2008). Felizmente, dada a sua lenta
biodegrabilidade, oriunda da sua fabricação a partir de resinas sintéticas, sua utilização
vem, aos poucos, sendo questionada. Como exemplo do seu potencial poluidor, uma
garrafa plástica, a depender de uma conjuntura de fatores, pode levar mais de 500 anos
para se degradar, fato que potencializa o seu tempo de residência nos mares e oceanos
(GRIPPI, 2006).
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Essa deterioração do ambiente costeiro, dentre outras consequências, afeta
diretamente a qualidade de vida da população, principalmente levando-se em
consideração que o meio ambiente é indicado como o segundo fator de maior influência
para a longevidade humana (Grippi, 2006). Apesar dessa constatação, tanto o meio
ambiente e consequentemente a saúde pública vêem sendo constantemente afligidos
pelos danos vinculados a este tipo de poluição (SANTOS et al, 2001; ARAÚJO E
COSTA, 2003).

Sob o ponto de vista ambiental, os riscos à biota marinha são grandes, sendo
constantes as mortes entre peixes, aves, mamíferos e répteis principalmente por ingestão
e aprisionamento associados aos resíduos carreados aos mares e oceanos (Santos, 2006).
Ivar do Sul (2005) exemplifica os perigos à fauna reptiliana, relatando a disponibilidade
de resíduos de pequeno e médio porte para ingestão por tartarugas marinhas fêmeas em
praias do litoral baiano. Mascarenhas et al (2008) evidencia também que a presença dos
resíduos na areia pode afetar o sucesso reprodutivo desses animais, impedindo o acesso
das fêmeas aos locais de desova. Quanto aos mamíferos, Nogueira (2000) e Serra e
colaboradores (2000) reportam casos de óbitos, para o estado da Bahia, entre espécies
de cetáceos que ingeriram resíduos plásticos, além de metais.

Quanto à saúde pública, Araújo e Costa (2003) afirmam que a mesma é
constantemente atingida pela proliferação de fungos, vírus e bactérias, comuns em
ambientes poluídos, causando diversas doenças como micoses, tétano e hepatite,
refletindo assim, o grave problema sanitário associado à inadequada disposição de
resíduos na zona costeira. Além disso, conforme Mascarenhas e colaboradores (2008), o
acúmulo de detritos orgânicos nesse ambiente associa-se a uma série de vetores de
doenças como ratos, moscas e baratas. Santos e colaboradores (2001) ainda alertam para
a ocorrência de ferimentos e acidentes, entre os usuários de praias, envolvendo materiais
perfurocortantes, como vidro e metal.

As consequências da presença de resíduos nas praias também trazem prejuízos
de ordem econômica, causando entraves à pesca e ao turismo, sendo esse último afetado
principalmente devido às sérias perdas estéticas, causando incômodo para os seus
usuários (Santos et al, 2001; Silva et al, 2003). Quanto à atividade pesqueira, Sampaio e
Rosa (2005) retratam sua relevância como fonte de subsistência para as comunidades
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tradicionais, como as que residem próximas à Baía de Todos os Santos (BTS), uma
região costeira adjacente à cidade do Salvador, Bahia.

A fim de minimizar os impactos da inadequada presença dos resíduos sólidos nas
praias, a limpeza pública passa a atuar com caráter remediador, pelo fato de não resolver
o problema em longo prazo, sendo bastante dispendiosa aos cofres públicos (Santos et
al, 2004). Araújo e Costa (2003) ainda assim, atribuem relevância à limpeza pública
quanto ao controle da poluição em praias, apontando sua frequência e eficiência como
fatores que influenciam na ocorrência do lixo marinho.

Além da limpeza, os ciclos de maré também participam da remoção dos resíduos
sólidos em ambiente praial (Santos et al, 2004). Segundo Araújo e Costa (2003),
quando introduzidos no mar, os resíduos espalham-se rapidamente e dependendo das
condições oceanográficas, podem atingir locais distantes na costa como praias, ilhas
oceânicas e recifes costeiros, potencializando a degradação imposta ao ambiente
marinho, e dificultando, consequentemente, a sua coleta.
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2. OBJETIVOS
2.1 Geral:

Evidenciar aspectos referentes à inadequada disposição de resíduos sólidos na
praia do Porto da Barra, Salvador, Bahia.

2.2 Específicos:

Caracterizar

quali-quantitativamente

os

resíduos

sólidos

dispostos

inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra.

Verificar a influência e associação da presença dos seus usuários sobre a
quantidade de resíduos sólidos amostrados.

Caracterizar

sócio-economicamente

esse

usuário,

avaliando

os

seus

conhecimentos a respeito da dinâmica associada aos resíduos sólidos em ambiente
praial.
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3. JUSTIFICATIVA

A atual pesquisa se faz necessária devido ao alto potencial poluidor da cidade
do Salvador sobre suas praias. Por ser um dos grandes centros urbanos brasileiros, e
com uma extensa faixa litorânea, essa cidade termina por exercer pressão sobre o
ambiente praial, em forma de poluição, seja por resíduos sólidos ou quaisquer outros
tipos de detritos. Esses poluentes, uma vez inseridos nas praias, terminam por trazer
prejuízos de ordem ambiental, sanitária e econômica. Em se tratando de locais atraentes
ao turismo, como a praia do Porto da Barra, os prejuízos tendem a ser ainda mais
evidentes.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Área de estudo

A área pesquisada (Figura 01) compreendeu a extensão arenosa emersa da praia
do Porto da Barra, Salvador, Bahia, a qual corresponde a uma pequena enseada com
aproximadamente 200 m de extensão (Caldas, 2007), bordeada por costão rochoso
característico da formação geológica da região. Considerada um dos cartões postais da
cidade e uma das mais belas praias urbanas no mundo, essa praia possui forte apelo
turístico, além de ser intensamente frequentada por usuários locais, incluindo a presença
constante de ambulantes e pescadores, compondo assim, um público bastante
diversificado.

Figura 01 – Mapa evidenciando a área de estudo.
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A BTS, na qual está inserida a praia do Porto da Barra, localiza-se nas seguintes
coordenadas: a 12º58'250'' Sul e 38º29'100'' Oeste (Mar da Bahia, 2009). Essa baía
corresponde a segunda maior reentrância da linha de costa brasileira, e envolve uma
área de aproximadamente 940 km 2, banhando um total de doze municípios, dos quais
Salvador se destaca tanto por sua extensão quanto pela concentração demográfica,
possuindo cerca de 2.892.625 habitantes distribuídos em 707 km 2 (BRASIL, 2007).

Em linhas gerais, a BTS é considerada uma baía rasa, com profundidade média
variando em torno de 6 m, e que se encontra fortemente influenciada pela Corrente do
Brasil, proveniente do Oceano Atlântico. Suas águas possuem características típicas de
mar aberto, com temperatura variando entre 24º C e 30º C, sendo sua circulação interna
diretamente relacionada às correntes de mar com características semidiurnas, e altura
média de maré de 1,71 m, variando entre 2,17 m na maré de sizígia e 0,95 m na maré de
quadratura (NUNES, 2003).

Quanto à metereologia, existem duas condições distintas: as normais, que
correspondem ao padrão típico de brisa marinha, com ventos no sentido NE, ocorrendo
principalmente nos meses mais quentes, e as de entrada de frente fria, referentes à maior
incidência de ventos de S. Já as correntes marinhas que atuam na BTS, quando em
condições normais e durante as primeiras horas de preamar, circulam no sentido E - W,
direcionando-se ao interior da baía. Já nas primeiras horas de baixamar, o sentido de
inverte, passando a ser W - E, direcionando-as então ao Oceano Atlântico (NUNES,
2003).

Vale ressaltar que nos meses mais chuvosos, entre abril e julho, os quais
registraram em 2008 uma média de precipitação variando entre 154,3 mm a 203,6 mm
(Brasil, 2009), as regiões mais próximas à costa passam a ser influenciadas por outras
fontes, como rios e estuários, podendo inclusive ocorrer à formação de uma massa de
água costeira, atuando assim na dinâmica da circulação interna (NUNES, 2003).

Diante do exposto, a dispersão dos resíduos sólidos no ambiente marinho, que
por ventura sejam depositados indevidamente nas areias da praia do Porto da Barra,
acaba por ser influenciada diretamente por uma dinâmica costeira característica da BTS.
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Assim, evidencia-se a possibilidade de dispersão dos seus resíduos, tanto para praias
adjacentes quanto para o Oceano Atlântico.

4.2 Métodos de amostragem

A amostragem ocorreu na praia do Porto da Barra, durante o verão de 2009, no
período entre 31 de janeiro e 06 de fevereiro. Desse modo, foram amostrados os sete
diferentes dias da semana, abrangendo os seus respectivos resíduos e públicos presentes.
Para a realização das amostragens, foram previamente demarcadas três parcelas de 50
m² (10 x 5 m), dispostas em locais próximos aos três principais acessos à praia, e
distantes da linha do mar (Figura 02), a fim de que os resíduos sólidos ali depositados
não sofressem a ação direta dos movimentos de maré, sendo consequentemente,
carreados ao ambiente marinho.

Figura 02 – Imagem evidenciando a distribuição das três parcelas na camada arenosa emersa da
praia do Porto da Barra (GOOGLE EARTH, 2009).

A parcela 01 (P1), de coordenadas 13°0'8.57"S e 38°31'58.13"O, foi demarcada
junto à escadaria presente nas proximidades do “Monumento dos portugueses”, um
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marco existente na extremidade da praia do Porto da Barra, e que homenageia o
desembarque de Tomé de Souza na região. Já a segunda parcela (P2), localizada a 13°
0'12.44"S e 38°31'58.18"O, esteve disposta ao lado da escadaria próxima à região
central da área pesquisada. Por fim, a parcela 03 (P3), de coordenadas 13°0'15.14"S e
38°31'59.48"O, localizou-se adjacente à rampa presente ao lado do Forte Santa Maria.

O método de amostragem utilizado foi adaptado de Santos e colaboradores
(2004), sendo adicionada a aplicação de questionários sócio-econômicos aos usuários, e,
por fim, constou de seis etapas diárias (Tabela 01).

Tabela 01 – Método de amostragem aplicado durante a 1º fase da pesquisa, ocorrida no verão de
2009, envolvendo três parcelas dispostas na camada arenosa emersa da praia do Porto da Barra.

HORÁRIO

ATIVIDADE
Amostragem quali-quantitativa dos resíduos sólidos antes da

08:00 - 08:30

ocupação da praia por seus usuários.

08:30 - 10:00

Aplicação do questionário sócio-econômico aos usuários.

10:00 - 10:30

Contagem dos usuários.
Intervalo

14:00 - 14:30

Contagem dos usuários.

14:30 - 16:00

Aplicação do questionário sócio-econômico aos usuários.
Amostragem quali-quantitativa dos resíduos sólidos após a ocupação

17:30 - 18:00

da praia por seus usuários.

Fonte: Santana Neto.

4.3 Amostragem quali-quantitativa dos resíduos sólidos

A amostragem quali-quantitativa dos resíduos sólidos dispostos indevidamente
nas areias da praia do Porto da Barra ocorreu de forma sucessiva no interior das
parcelas, respeitando o período de tempo destinado à atividade. Sua realização
aconteceu tanto no início da manhã quanto ao final da tarde, durante toda a campanha,
pressupondo a prévia e posterior ocupação da praia pelos usuários. Logo, foram
coletados dados referentes à presença de resíduos tanto no turno matutino quanto no
vespertino.
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Os resíduos sólidos encontrados no interior das parcelas foram contabilizados e
registrados, sem serem coletados. Durante essa atividade, foi necessária a presença de
dois pesquisadores, sendo um responsável pela contagem dos resíduos e o outro pelos
registros dos dados coletados. Os detritos encontrados foram separados nas seguintes
classes pré-estabelecidas: madeira, matéria orgânica, metal, papel, plástico, ponta de
cigarro, vidro e “outros”, sendo que essa última referiu-se a itens de isopor, tecido e
material de construção civil. Já o conceito de matéria orgânica esteve atrelado aos restos
de alimentos.

Vale ressaltar que aqueles resíduos com tamanho menor a 2 cm não foram
amostrados, devido ao seu menor impacto visual, assim como os resíduos dispostos
corretamente nas lixeiras.

4.4 Contagem dos usuários

A fim de verificar a influência e associação da presença dos usuários da praia do
Porto da Barra sobre a quantidade de resíduos sólidos amostrados, foi realizada a
contabilização desses frequentadores, de forma sucessiva entre as três parcelas, durante
os sete dias de amostragem, em ambos os turnos. Essa atividade possibilitou a
identificação das parcelas e períodos com maior presença de usuários na área
pesquisada.

4.5 Aplicação do questionário sócio-econômico-ambiental aos usuários

A aplicação do questionário padronizado (Apêndice A) aos usuários da praia do
Porto da Barra possibilitou tanto a caracterização do perfil sócio-econômico dos
mesmos, quanto à avaliação dos seus conhecimentos a respeito dos problemas
associados à presença inadequada de resíduos sólidos neste ambiente. Essa atividade
ocorreu em dois momentos distintos, possibilitando que a entrevista abrangesse tanto o
público do turno matutino quanto do vespertino.

As entrevistas ocorreram de modo simultâneo entre as parcelas. Para sua
realização, houve a participação total de 12 entrevistadores, ordenados de maneira a
atuarem a mesma quantidade de vezes em todas as parcelas, minimizando os processos
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de indução perante as respostas concedidas pelos entrevistados. A cada turno, a
entrevista foi realizada por apenas três entrevistadores, dispostos separadamente nas
parcelas.

Para a caracterização dos usuários quanto à faixa etária e renda familiar, foi
realizada uma categorização pré-estabelecida. A idade dos entrevistados, considerando
sua maior idade, foi enquadrada nas seguintes faixas etárias: até 20; 21 e 30; 31 e 40; 41
e 50; 51 e 60; 61 anos ou mais (Santos et al, 2001). Para a categorização da renda
familiar, as faixas utilizadas foram as sugeridas por BRASIL (2003): entre 1/4 e 1/2;
entre 1/2 e um; entre um e dois; entre dois e cinco; e mais de cinco salários mínimos.

Vale ressaltar que o questionário aplicado foi previamente padronizado e
formado exclusivamente, por questões discursivas, pelo fato dessas não induzirem as
respostas dos entrevistados e possibilitarem a obtenção de dados qualitativos. O
preenchimento do questionário foi realizado pelo próprio entrevistador, sendo uma
forma mais eficiente de transcrever todas as informações transmitidas pelos
entrevistados. Ao final de cada entrevista, coube ao entrevistador incentivar o
entrevistado a um momento de reflexão sobre o tema, discutindo tanto os problemas
associados à presença inadequada de resíduos sólidos em ambiente praial quanto as suas
possíveis soluções (Santos et al, 2001).

As perguntas presentes no questionário por vezes serviram de complemento
umas às outras, reforçando as informações transmitidas pelos usuários entrevistados.
Nas demais, utilizou-se o método de categorização para a análise posterior das respostas
presentes nos questionários aplicados.

As questões “O que você costuma consumir quando vem a esta praia?” e
“Indique o que de mais comum se encontra como lixo no Porto da Barra?” se
complementaram no momento em que o produto consumido pelo entrevistado foi citado
ou não pelo mesmo, como resíduo comum a esse ambiente.

A partir da questão “Você considera que a praia do Porto da Barra é prejudicada
com a presença inadequada de lixo?”, obtiveram-se dados qualitativos que
demonstraram a relevância e necessidade da aplicação deste projeto junto ao público
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frequentador. Já os aspectos que mais influenciam na presença inadequada de resíduos
na praia, sob o ponto de vista dos usuários, foram identificados na análise das respostas
a seguinte pergunta: “Indique quais os motivos para haver lixo nesta praia?”.

Quanto à questão “Que tipo de problema ou prejuízo o lixo pode causar na
praia?”, a análise das respostas ocorreu mediante agrupamento relativo a três classes:
(1) danos ao meio ambiente; (2) danos à saúde; e (3) danos ao turismo e economia. Essa
categorização, adaptada de Santos e colaboradores (2001), além de oferecer ao
entrevistador uma melhor compreensão sobre os dados qualitativos obtidos, também
possibilitou a constatação da presença ou ausência de uma visão sistêmica quanto ao
conhecimento apresentado pelos entrevistados, indicando consequentemente que tipo de
dano detém mais a atenção dos mesmos.

O mesmo tipo de categorização ocorreu na questão “Você já teve ou soube de
algum problema com lixo na praia? O que aconteceu?”, também adaptada de Santos e
colaboradores (2001). Suas respostas foram separadas nas seguintes classes: (1)
ferimentos; (2) doenças; (3) desconforto ou incômodo. Dessa forma, pôde ser
identificada à maneira pela qual os resíduos afligem mais diretamente os entrevistados.

Por fim, a partir da questão “Qual a sua sugestão para tentar diminuir a
quantidade de lixo nesta praia?”, foram evidenciados, sob o ponto de vista dos
entrevistados, alguns métodos preventivos quanto à disposição destes resíduos nas
areias de maneira indevida, obtendo-se consecutivamente subsídios para novas
propostas de gestão de resíduos sólidos local.
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Algumas imagens referentes às atividades realizadas na primeira fase encontramse na figura 03:

A
Autor: Santana Neto

B
Autor: Santana Neto

C
Autor: Santana Neto

D
Autor: Santana Neto

E
F
Autor: Santana Neto
Autor: Santana Neto
Figura 03 – A: Praia do Porto da Barra; B: Resíduos sólidos na areia; C: Resíduos sólidos
abandonados pelos usuários; D: Amostragem quali-quantitativa dos resíduos sólidos; E e F:
Aplicação do questionário sócio-ambiental aos usuários.
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4.6 Análise estatística
A estatística foi aplicada com dois blocos de análise de dados. O primeiro
procurou identificar padrões de agrupamento entre as diferentes classes de resíduos
dispostos inadequadamente nas areias de praia do Porto da Barra. Para isso, foi utilizada
a análise de agrupamento de Cluster (PCOrd), aplicando a distância Euclidiana e o
método de ligação de Ward, dada a característica das amostras, onde as matrizes foram
organizadas de maneira a verificar quais as classes de resíduos estariam associadas às
parcelas e turnos amostrados.

Após esse momento, aplicou-se a análise de Regressão Múltipla, a fim de
verificar a influência da presença de usuários sobre a quantidade de detritos
encontrados. Já a presença das classes de resíduos amostradas foi associada à frequência
de usuários, com auxílio da Regressão Linear, verificando a associação e influência
entre as variáveis (Graphpad INSTAT).

Em relação ao perfil sócio-econômico do público da praia, foi utilizada a análise
de agrupamento de Cluster (PCOrd), aplicando a distância Euclidiana e o método de
ligação de Ward, visando definir grupos de usuários, segundo faixa etária, sexo, local de
residência, escolaridade e renda familiar. Ainda sobre o questionário, foram aplicadas as
seguintes análises de estatística inferencial não paramétricas: Wilcoxon – Análise de
Variança (ANOVA); Mann Whitney; Kruskal-Wallis – ANOVA; e teste de comparação
múltipla de Dunn, comparando as respostas de acordo com cada classe de informação
obtida a partir das entrevistas realizadas (Graphpad INSTAT).
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5. RESULTADOS

5.1 Caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos

Durante a caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos dispostos
inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra, foram encontrados 5.856 itens,
com destaque para as seguintes classes: plástico e ponta de cigarro (Tabela 02). Juntas,
essas categorias corresponderam a 59,3% do total de detritos contabilizados (Figura 04).
Pelo fato dos mesmos não terem sido coletados, não se descarta a possibilidade de que
alguns itens possam ter sido amostrados consecutivas vezes.

Tabela 02 - Resultados gerais da caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos dispostos
inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra.

CLASSE
Plástico
Ponta de cigarro
Madeira
Matéria orgânica
Papel
Metal
Outros
Vidro
Total

ITENS
1.863
1.616
744
696
481
290
159
07
5.856

Fonte: Santana Neto.

Figura 04 – Percentual geral da caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos dispostos
inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra.
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Através da análise de Cluster observou-se que as parcelas e turnos amostrados
apresentaram agrupamento quanto à presença indevida de resíduos (Figura 05). Esse
agrupamento ocorreu a partir da formação de dois grupos distintos, sendo o primeiro
caracterizado por sua ampla representatividade (83,3% do total de parcelas, turnos e
dias amostrados) e por envolver, um predomínio ora de plástico ora de ponta de cigarro,
além de uma disposição geral de resíduos menor do que a encontrada no segundo grupo,
onde somente o plástico prevaleceu.

Resíduos cluster
Distance (Objective Function)
5E+00

9,9E+03

100

75

2E+04

3E+04

4E+04
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0

Information Remaining (%)
50

P1M1
P3M2
P1T7
P1T1
P1M4
P2T7
P2M2
P3T1
P2T1
P2M1
P3M1
P1M2
P3M4
P1T4
P2M7
P2T3
P2T4
P1M5
P1M7
P3M3
P3M6
P1T3
P2T2
P2M4
P2M5
P1M6
P3M7
P3T7
P2M6
P3T4
P3M5
P3T6
P3T2
P3T3
P3T5
P1M3
P1T2
P1T5
P2T6
P1T6
P2M3
P2T5

Figura 05 - Dendograma referente à caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos
dispostos inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra.
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Devido à sua alta representatividade, o primeiro grupo tornou a ser dividido em
dois subgrupos distintos (aproximadamente 40% de similaridade), sendo verificada no
primeiro subgrupo, uma concentração menor de madeira e matéria orgânica em
comparação ao segundo subgrupo, que foi mais representativo (68,5% do total de
parcelas, turnos e dias amostrados para este grupo).

A partir da formação dos grupos anteriormente citados, revelaram-se
características distintas para as três parcelas amostradas. A P1 obteve a maioria, entre
todas as parcelas, de plástico (36,9% do total de plástico amostrado), madeira (36%),
papel (36,5%) e metal (38,9%). Apesar da baixa representatividade, a maior parte dos
itens relativos ao vidro também foram encontrados nessa parcela (57,1%).
A classe predominante na P1 (Figura 06) foi o plástico (34,4% dos resíduos
amostrados nessa parcela), seguido pela ponta de cigarro (23,6%). Ainda assim, os
menores valores quantitativos para a ponta de cigarro se encontraram nessa parcela.
Vale ressaltar o aumento na quantidade de papel e metal no turno vespertino.

Figura 06 - Resultados (apresentados em escala logarítmica) da caracterização quali-quantitativa
dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente na praia do Porto da Barra, relativos a P1.

Já a P2 obteve a prevalência quantitativa de resíduos sólidos sobre as demais
parcelas (34,3% do total de resíduos amostrados). A maioria dos itens referentes às
classes matéria orgânica (37,7% do total de matéria orgânica amostrada) e “outros”
(43,3%), com destaque para o isopor, foram encontrados nessa parcela. Já quanto à
madeira, foram registrados os menores valores quantitativos.
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Na P2 (Figura 07) o plástico predominou (32,5% dos resíduos amostrados) sobre
a ponta de cigarro (26,7%). Destacou-se também o aumento quantitativo de plástico e
metal no turno vespertino, e a uma diminuição relativa à matéria orgânica.

Figura 07 - Resultados (apresentados em escala logarítmica) da caracterização quali-quantitativa
dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente na praia do Porto da Barra, relativos a P2.

Por fim, a P3 foi considerada quantitativamente como a de menor destaque pela
presença de resíduos sólidos entre as parcelas amostradas (31,4% do total de resíduos
amostrados), principalmente no turno matutino. Diversas classes registraram seus
menores valores quantitativos: plástico, papel, vidro, metal, matéria orgânica e “outros”.
Todavia, observou-se a maioria dos itens relativos à ponta de cigarro entre as parcelas
(37,4% do total de ponta de cigarro amostrada).

Na P3 (Figura 08), a ponta de cigarro (32,8% do total de resíduos amostrados)
prevaleceu sobre o plástico (28,1%), principalmente devido à sua presença no turno
vespertino. Destacou-se também para este turno, o aumento quantitativo da madeira e
do metal em relação aos valores registrados pela manhã.
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Figura 08 - Resultados (apresentados em escala logarítmica) da caracterização quali-quantitativa
dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente na praia do Porto da Barra, relativos a P3.

5.2 A influência da frequência de usuários sobre a presença de resíduos sólidos

A partir da contabilização dos usuários presentes nas parcelas e turnos
amostrados na praia do Porto da Barra (Figura 09), foi registrado um total de 819
frequentadores, sendo que a sua presença no turno vespertino prevaleceu
quantitativamente sobre o turno matutino, com destaque para a diferença entre os
valores obtidos na P1, que demonstrou ser a parcela mais frequentada.

Figura 09 – Resultados da contabilização de usuários da praia do Porto da Barra, por parcela e
turno amostrados.
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Através do teste de Regressão Múltipla (Figura 10), verificou-se que existe uma
associação e influência muito significativa, da quantidade de usuários sobre a
inadequada disposição dos resíduos sólidos na praia do Porto da Barra (p = 0,0071 – r ²
= 0,4439).
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Figura 10 – Resultados do teste de Regressão Múltipla aplicado à influência da frequência de
usuários da praia do Porto da Barra sobre a presença inadequada de resíduos sólidos, evidenciando
sua positividade.

A fim de verificar sobre quais classes de resíduos sólidos a influência
demonstrou ser significativa, foi realizado o teste Linear de Regressão (Figura 11).
Dentre as classes analisadas, apenas a influência sobre o metal foi considerada muito
significativa (p = 0,0030 – r ² = 0,2003).
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Figura 11 – Resultados do teste Linear de Regressão aplicado à influência da frequência de
usuários da praia do Porto da Barra sobre a presença inadequada de metal, evidenciando sua
positividade.
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5.3

Caracterização

sócio-econômica

dos

usuários

e avaliação

dos

seus

conhecimentos a respeito da dinâmica dos resíduos sólidos em ambiente praial
Visando caracterizar sócio-economicamente o público da praia do Porto da
Barra, foram entrevistados 337 usuários, possibilitando assim a obtenção de um número
significativo de informações sobre o perfil dos usuários quanto a: idade, sexo, local de
residência, escolaridade e renda familiar. A partir da análise de Cluster, verificou-se
agrupamento para todas as categorias apresentadas.

Quanto à idade houve predomínio de usuários na faixa etária entre 21 e 30 anos e
entre 31 e 40 anos. Juntas, essas duas faixas somam 56,6% do total de entrevistados
(Figura 12).

Figura 12 – Percentual geral da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto da
Barra quanto à idade.

O agrupamento dessa categoria originou dois grupos distintos (Figura 13), sendo
o primeiro menos representativo (42,8% do total de parcelas, turnos e dias amostrados),
no qual predominou as classes mais jovens, contudo ocorreram também os mais altos
valores quantitativos para as três faixas etárias correspondentes às idades mais
avançadas, com destaque para faixa entre 41 e 50 anos. Já o segundo grupo, mais
representativo (57,1%), foi caracterizado pela ocorrência dos maiores valores
quantitativos referentes às três faixas mais jovens, com destaque para a faixa entre 21 e
30 anos.
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Figura 13 - Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto
da Barra quanto à idade.

Na P1 (Figura 14) prevaleceu a faixa etária entre 21 e 30 anos, principalmente no
turno vespertino. As faixas até os 20 e entre 21 e 30 anos obtiveram seus maiores
valores quantitativos entre todas as parcelas amostradas. Além disso, os menores
valores das faixas entre 41 e 50 anos e a partir de 61 anos se encontraram nessa parcela.
Na P2 predominou uma ampla faixa etária entre 21 e 50 anos. Já na P3 se destacaram as
faixas entre 21 e 30 e entre 31 e 40 anos, predominantemente no turno vespertino.

40

Figura 14 – Resultados, por parcela e turno, da caracterização socioeconômica dos usuários da
praia do Porto da Barra quanto à idade.

Vale ressaltar que a presença de usuários envolvendo as três faixas mais jovens
esteve intensificada no turno vespertino, ocorrendo o oposto para as três faixas com
idades mais avançadas.

Para o sexo (Tabela 03), não ocorreu predominância significativa de um gênero
sobre o outro quanto à frequência na praia do Porto da Barra.
Tabela 03 – Resultados gerais da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto da
Barra quanto ao sexo.

SEXO

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Masculino

172

51,1%

Feminino

165

48,9%

Total

337

100%

Fonte: Santana Neto.

O agrupamento nessa categoria relacionou-se à formação de dois grupos
distintos (Figura 15), sendo o primeiro grupo um pouco mais representativo (54,7% do
total de parcelas, turnos e dias amostrados) e caracterizado principalmente pela
predominância de homens, ocorrendo o oposto no segundo, o qual foi menos
representativo (45,2%).
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Figura 15 - Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto
da Barra quanto ao sexo.

Na P1 (Figura 16) ocorreu um predomínio do sexo masculino sobre o feminino,
principalmente no turno vespertino. Para a P2 observou-se uma pequena prevalência do
sexo feminino sobre o masculino, destacadamente no turno matutino. Contudo, pela
tarde, os homens se predominaram. Na P3, usuários do sexo feminino foram mais
frequentes, principalmente pela manhã.
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Figura 16 – Resultados por parcela e turno da caracterização socioeconômica dos usuários da praia
do Porto da Barra quanto ao sexo.

Quanto ao local no qual residem os entrevistados, houve predominância de
usuários oriundos da cidade do Salvador. A presença de turistas baianos e brasileiros
também obteve destaque, somando 30,5% do total de entrevistados (Figura 17).

Figura 17 - Percentual geral da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto da
Barra quanto ao local no qual residem.

Nessa categoria formaram-se dois grupos distintos (Figura 18), sendo o primeiro
pouco menos representativo (47,6% do total de parcelas, turnos e dias amostrados) e
caracterizado principalmente pelo predomínio de entrevistados residentes em Salvador.
O segundo grupo foi mais representativo (52,3%), no qual o predomínio do público
local esteve menos destacado sobre turistas baianos e brasileiros.
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Figura 18 - Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto
da Barra quanto ao local no qual residem.

Na P1 (Figura 19) em ambos os turnos ocorreu uma menor prevalência dos
residentes em Salvador sobre as demais categorias, entre as quais se destacou o turista
proveniente da Bahia. Já na P2, a única categoria a se destacar se referiu ao público
local. A P3, durante a manhã, demonstrou as maiores taxas de turistas brasileiros,
contudo, os entrevistados oriundos de Salvador predominaram.
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Figura 19 - Resultados por parcela e turno da caracterização socioeconômica dos usuários da praia
do Porto da Barra quanto ao local no qual residem.

Quanto à escolaridade, o 3º grau predominou sobre as demais categorias
amostradas. A presença de usuários com o 2º grau em andamento ou concluído também
foi relevante (Figura 20).

Figura 20 – Percentual geral da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto da
Barra quanto à escolaridade.

Foram formados dois grupos distintos (Figura 21), sendo um deles muito
representativo (85,7% do total de parcelas, turnos e dias amostrados), no qual houve um
predomínio mesclado entre entrevistados vinculados ao 2º e 3º grau, com destaque para
o último. No segundo grupo, menos representativo (14,2%), foi verificada a prevalência
do 3º grau sobre todas as categorias amostradas.
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Figura 21 - Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto
da Barra quanto à escolaridade.

A P1 e P2 se destacaram pela presença do 3º grau, principalmente no turno
vespertino da P1. A P3, durante a manhã, se caracterizou pela presença tanto de 2º
quanto de 3º grau (Figura 22).
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Figura 22 - Resultados por parcela e turno da caracterização socioeconômica dos usuários da praia
do Porto da Barra quanto à escolaridade.

Por fim, para a renda familiar dos entrevistados, os maiores valores quantitativos
foram observados na categoria a partir de cinco salários mínimos (Figura 23).

Figura 23 - Percentual geral da caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto da
Barra quanto à renda familiar.

O agrupamento ocorrido nessa categoria gerou dois grupos distintos (Figura 24),
sendo um deles menos representativo (26,1% do total de parcelas, turnos e dias
amostrados), caracterizado pelo predomínio da renda familiar entre dois e cinco salários
mínimos. O segundo, mais representativo (73,8%), se destacou pela quantidade de
entrevistados com renda acima dos cinco salários mínimos.
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Figura 24 - Dendograma referente à caracterização socioeconômica dos usuários da praia do Porto
da Barra quanto à renda familiar.

As P1 e P2, em ambos os turnos, se destacaram pela presença de entrevistados
com renda acima de cinco salários mínimos. A P3, durante a manhã, também se
caracterizou de forma semelhante a P1 e a P2. Já para o turno vespertino, foi observado
predomínio, na maioria das parcelas e turnos amostrados, de entrevistados com renda
entre dois e cinco salários mínimos sobre aqueles com renda superior aos cinco salários
mínimos (Figura 25).
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Figura 25 - Resultados por parcela e turno da caracterização socioeconômica dos usuários da praia
do Porto da Barra quanto à renda familiar.

A avaliação dos conhecimentos dos usuários a respeito da dinâmica associada à
presença inadequada dos resíduos sólidos em ambiente praial ocorreu mediante análise
das respostas relativas ao questionário sócio-econômico-ambiental. A partir da
comparação das médias obtidas, inferiu-se sobre a significância estatística dos itens
apontados pelos usuários.

Na questão “O que você costuma consumir quando vem a esta praia?”, foram
obtidos 13 itens distintos: acarajé, água, água de coco, camarão, cerveja, churrasco,
cigarro, peixe, picolé, queijo coalho, refrigerante, salgados e “outros” (Figura 26). Esse
último referiu-se a produtos menos destacados quantitativamente como amendoim,
caipirinha, caldo de cana, castanha, salada de frutas e suco.

Figura 26 – Frequência de itens relativos à questão: “O que você costuma consumir quando vem a
esta praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra.
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Através do teste de Wilcoxon (não paramétrico), verificou-se que o valor de p,
referente à comparação de médias entre os itens, foi extremamente significativo (p =
0,0002). Logo, o consumo entre os itens não ocorre de modo semelhante. Vale ressaltar
a prevalência quantitativa de itens como água, água de coco, cerveja e refrigerante, além
de acarajé, picolé e queijo coalho sobre os demais.

A fim de comparar as médias dos itens entre as parcelas (Figura 27), utilizou-se a
Análise de Variância (ANOVA) com um fator, a partir da qual se verificou que o valor
de p foi considerado não significativo (p = 0,9526). Portanto, as parcelas amostradas
podem ser consideradas semelhantes quanto ao consumo dos itens.
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Figura 27 – Resultados quantitativos dos itens relativos à questão: “O que você costuma consumir
quando vem a esta praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra, divididos entre as
parcelas amostradas.

Para a questão “Indique o que de mais comum se encontra como lixo no Porto da
Barra?”, foram obtidos 19 diferentes itens: canudo, carvão, cigarro, coco, copo
descartável, embalagem plástica, espeto, garrafa plástica, isopor, lata, palito de fósforo,
palito de picolé, papel, prato descartável, restos de comida, saco plástico, talher
descartável, tampa plástica e vidro (Figura 28).
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Figura 28 – Frequência de itens relativos à questão: “Indique o que de mais comum se encontra
como lixo no Porto da Barra?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra.

Através do teste de Wilcoxon (não paramétrico), verificou-se que o valor de p,
referente à comparação de médias entre os itens, foi extremamente significativo (p <
0,0001). Portanto, a ocorrência dos diversos resíduos sólidos, sob o ponto de vista dos
usuários, não se dispõe de forma semelhante. Destaca-se o predomínio quantitativo de
itens como coco, copo descartável e lata, além de canudo, cigarro, espeto, garrafa
plástica, palito de fósforo e papel.

Para comparar as médias dos itens entre as parcelas (Figura 29), novamente
utilizou-se a ANOVA com um fator, a partir da qual se verificou que o valor de p foi
considerado não significativo (p = 0,8862), havendo, portanto, semelhança entre a
ocorrência de resíduos sólidos nas parcelas amostradas, segundo os entrevistados.

Figura 29 – Resultados quantitativos referentes aos itens relativos à questão: “Indique o que de
mais comum se encontra como lixo no Porto da Barra?” aplicada aos usuários da praia do Porto da
Barra.
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Na questão “Você considera que a praia do Porto da Barra é prejudicada com a
presença inadequada de lixo?”, foi aplicado o teste de Mann-Whitney (comparação de
médias), a partir do qual se verificou uma diferença extremamente significativa (p <
0,0001) entre as seguintes respostas: sim e não (Tabela 04). Verificou-se então que,
segundo os seus usuários, a praia do Porto da Barra é prejudicada com a presença
inadequada dos resíduos sólidos.

Tabela 04 – Frequência de respostas referentes à questão: “Você considera que a praia do Porto da
Barra é prejudicada com a presença inadequada de lixo?”, aplicada aos usuários da praia do Porto
da Barra.

RESPOSTAS

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Sim

284

84,30%

Não

53

15,70%

Total

337

100%

Fonte: Santana Neto.

A questão “Indique quais os motivos para haver lixo nesta praia?” envolveu 16
itens distintos: ambulantes sem sacos coletores, banhistas sem sacos coletores próprios,
consumo, descaso da prefeitura, falta de coleta pública, falta de consciência/educação,
falta de educação doméstica, falta de fiscalização, falta de limpeza por parte dos
ambulantes, falta de organização entre os ambulantes, falta de orientação entre os
ambulantes, lixeiras sem sinalização, poucas lixeiras, quantidade de ambulantes,
quantidade de usuários e por último aqueles que não opinaram (Figura 30).
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Figura 30– Frequência de itens relativos à questão: “Indique quais os motivos para haver lixo
nesta praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra.
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Através da aplicação do teste de Wilcoxon (não paramétrico), referente à
comparação de médias entre os itens, o valor de p foi extremamente significativo (p <
0,0001). Logo, os itens referentes à falta de consciência/educação e a pouca quantidade
de lixeiras são os principais motivos para haver lixo na praia do Porto da Barra.

Na questão “Que tipo de problema ou prejuízo o lixo pode causar na praia?”,
foram divididas três categorias: meio ambiente, saúde e economia/turismo. As respostas
referentes aos danos à saúde e ao meio ambiente foram mais frequentes (Figura 31).

Figura 31– Frequência de respostas referentes à questão: “Que tipo de problema ou prejuízo o lixo
pode causar na praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra.

A frequência dessas categorias entre os entrevistados também foi relacionada ao
grau de escolaridade dos mesmos (Figura 32). Através do teste de Kruskal-Wallis (não
paramétrico), se verificou uma diferença extremamente significativa entre as médias
referentes à frequência das categorias entre os graus de escolaridade (p = 0,0004).
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Figura 32 – Relação entre a escolaridade e a frequência das categorias enquadradas nas classes: 1 –
ambiente; 2 – saúde; e 3 – economia/turismo.
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Para a questão “Você já teve ou soube de algum problema com lixo na praia? O
que aconteceu?”, foram divididas três categorias: doenças, ferimentos e incômodo
(Figura 33). A estas foi adicionada uma categoria para aqueles que não tiveram e nem
souberam de problemas relativos à presença do lixo na praia.

Figura 33 – Frequência de respostas referentes à questão: “Você já teve ou soube de algum
problema com lixo na praia? O que aconteceu?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra.

Através do teste de Wilcoxon (não paramétrico), se verificou que o valor de p
não foi significativo (p = 0,1250). Consequentemente obteve-se semelhança entre as
categorias analisadas.

Por fim, a questão “Qual a sua sugestão para tentar diminuir a quantidade de lixo
nesta praia?” esteve relacionada a 12 itens: ambulantes distribuindo sacos coletores,
ambulantes limpando suas respectivas áreas de trabalho, banhistas com sacos coletores
próprios,

campanhas

educativas,

cartilhas

educativas,

coleta

pública,

conscientização/educação, fiscalização, infra-estrutura, mais lixeiras, aplicação de multa
e placas educativas (Figura 34).
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Figura 34 – Frequência de itens relativos à questão: “Qual a sua sugestão para tentar diminuir a
quantidade de lixo nesta praia?” aplicada aos usuários da praia do Porto da Barra.

Através da aplicação do teste de Wilcoxon (não paramétrico), o valor de p foi
extremamente significativo (p = 0,0005). Portanto, foi verificado que os meios para se
tentar diminuir a quantidade de lixo na praia do Porto da Barra, segundo os
entrevistados, são a conscientização/educação dos usuários e uma maior quantidade
disponível de lixeiras, além da distribuição de sacos coletores pelos ambulantes, a
realização de campanhas educativas e a coleta pública.
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6. DISCUSSÃO

O predomínio destacado de plástico e ponta de cigarro sobre as demais classes de
resíduos sólidos dispostos inadequadamente nas areias da praia do Porto da Barra,
associado à sua prevalência registrada em todas as parcelas e turnos amostrados,
evidencia tanto um apelo marcante dos seus usuários ao consumo de produtos
vinculados ao plástico, principalmente os descartáveis, quanto o alto potencial poluidor
dos fumantes na área pesquisada. Araújo e Costa (2004); Ivar do Sul (2005);
Mascarenhas e colaboradores (2008) também observaram a prevalência do plástico em
praias nordestinas do Pernambuco, Bahia e Paraíba, respectivamente.

Além do plástico e da ponta de cigarro, a madeira e a matéria orgânica também
se destacaram na maioria das parcelas, turnos e dias amostrados. Caldas (2007) também
evidencia a elevada presença de plástico, ponta de cigarro e madeira para a praia do
Porto da Barra. Cabe ressaltar as associações existentes entre itens referentes a essas
duas classes, como no caso do espeto e carvão, oriundos da comercialização do queijo
coalho, prática bastante comum nesta praia.

Apesar de pouco destacado, o metal é frequentemente comercializado,
principalmente sob forma de latas de alumínio. Contudo, essa classe de resíduo é
constantemente coletada por catadores, que acabam por contribuir intensamente para a
retirada dos itens desse ambiente praial. Portanto, assim como evidenciado por Santos e
colaboradores (2004), os itens de metal que persistem por um tempo maior na área de
estudo não são latas, e sim lacres e tampas.

O vidro obteve valores muito abaixo dos registrados para outras classes, em
decorrência da sua não comercialização local, corroborando com Caldas (2007). Logo, a
incidência de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes nesta praia parece estar
vinculada à classe da madeira, na qual estão inseridos os espetos utilizados na
comercialização de queijo coalho, camarão e churrasco.

A disposição imprópria dos resíduos encontrados ocorreu de modo distinto entre
as parcelas e turnos analisados, gerando características ora convergentes ora divergentes
para os mesmos. Vale ressaltar que a simples presença de determinadas classes de
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resíduos, por si só, já implica na existência de outras, devido à forma de
comercialização realizada nesta praia.

A P1 obteve altas quantidades totais de resíduos, demonstrando-se então o
elevado caráter poluidor do seu público, fato que requer atenção para determinação das
suas causas. Assim sendo, a situação exposta se deve em parte, a maior presença
registrada por parcela, para o plástico, madeira, papel e metal, dentre os quais estão
presentes classes de relevante interesse quantitativo. É necessário ainda destacar o
grande aumento registrado de itens relacionados ao papel e metal no turno vespertino,
podendo-se então inferir que itens referentes a essas classes são muito consumidos pelos
usuários no decorrer do dia.

A geração de papel, comumente associado ao consumo de matéria orgânica, não
pôde ser vinculada à mesma, pelo fato da matéria orgânica não registrar aumento
quantitativo ao longo do dia na P1. Logo, o papel encontrado nessa parcela parece estar
associado a outras atividades frequentes na praia do Porto da Barra, como a entrega de
panfletos. Quanto ao metal, o aumento quantitativo foi considerado um comportamento
comum a todas as parcelas amostradas, evidenciando o apelo ao consumo de bebidas em
toda a praia, com destaque para cerveja.

A P2, assim como a P1, obteve altas quantidades de resíduos, evidenciando o
alto consumo pelos seus usuários. Essas quantidades registradas estão vinculadas as
grandes presenças de plástico, ponta de cigarro e matéria orgânica, sendo que esta
última obteve seu maior valor registrado nesta parcela. É válido ainda destacar que a
matéria orgânica prevaleceu no turno matutino, não sendo observada, portanto, a
geração dessa classe no decorrer do dia. Esse comportamento também ocorreu nas
demais parcelas, sendo, portanto um padrão.

Aliado a condição demonstrada, o aumento quantitativo diário relativo ao
plástico e ao metal, expôs indícios de sua intensa comercialização. A classe “outros”
registrou elevados valores no P2, fato que pode ser explicado por sua íntima relação
com a matéria orgânica, principalmente pela venda de alimentos como acarajé e abará,
os quais são servidos em bandejas de isopor. Exemplifica-se mais uma vez, a relação de
influência existente entre as variadas classes de resíduos.
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Já na P3, onde foram registradas as menores quantidades de resíduos, se
destacou a ponta de cigarro. Afinal, o maior valor quantitativo desta classe foi aqui
encontrado, principalmente pela tarde, revelando desta forma, a presença maciça de
fumantes entre os usuários. Associada à ponta de cigarro, a presença de palitos de
fósforos dispostos na areia fez elevarem-se também os números de madeira,
intensificando o alto potencial poluidor que os fumantes possuem no ambiente praial.

Apesar dos maiores valores quantitativos referentes aos resíduos terem sido
registrados no turno vespertino, sua grande presença observada antes da chegada dos
usuários, revela o alto tempo de residência na areia, e consequentemente, a pouca
eficiência do sistema de coleta pública realizada na praia do Porto da Barra. Santos e
colaboradores (2004) também evidenciam a ineficiência da coleta pública, sobretudo na
persistência de materiais de pequeno porte, como fragmentos e ponta de cigarro.

Quanto à frequência de usuários na praia do Porto da Barra, foi observada a
preferência da maioria dos entrevistados pela presença durante o turno vespertino, um
comportamento comum a todas as parcelas amostradas. Essa preferência pela ida à praia
a tarde foi bem destacada na P1, parcela considerada mais frequentada.

A significativa associação e influência da quantidade de usuários sobre a
presença de resíduos indicou que esses dejetos tendem a estarem presentes onde ocorre
uma maior concentração demográfica, principalmente, no que diz respeito a produtos
vinculados ao metal, evidenciando novamente o alto consumo de bebidas entre os
frequentadores. Logo, revela-se a importância dos usuários desta praia como fonte
geradora de resíduos (SILVA et al, 2003; ARAÚJO E COSTA, 2004; SANTOS et al,
2004; IVAR DO SUL, 2005).

Essa íntima associação observada entre os resíduos e sua principal fonte
geradora, no caso os usuários, evidencia a necessidade de caracterização dos mesmos.
Logo, vinculados de modo geral à grande presença de plástico e ponta de cigarro, está
um público jovem, envolvendo principalmente uma ampla faixa etária que vai desde os
21 aos 40 anos. A maior presença dessas faixas foi evidenciada no turno vespertino,
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ocorrendo o oposto nas demais, situação que reflete um comportamento característico
dos seus usuários.

O equilíbrio quantitativo registrado entre homens e mulheres não permite a
indicação de um gênero potencialmente poluidor. Porém, a distribuição dessas
categorias variou de forma a se perceber um aumento no número de homens no turno
vespertino, ocorrendo o oposto com as mulheres, que frequentaram mais a praia pela
manhã. Ocorreram também muitos usuários locais, além de um alto índice de
entrevistados com 3º grau completo ou em andamento e com renda familiar acima de
cinco salários mínimos. Logo, pode-se inferir que a praia do Porto da Barra possui
destacadamente um público com um alto nível de escolaridade e com a renda familiar
incluída na maior classe analisada.

Quanto às parcelas amostradas, foram registradas algumas particularidades. Na
P1, à elevada geração de papel e metal esteve relacionada com um público jovem,
principalmente, na faixa entre 21 e 30 anos. Observou-se, portanto, que o consumo de
bebidas alcoólicas, as quais o metal está vinculado, foi grande entre jovens nessa
parcela.

Além de jovens, estes usuários são em sua maioria, homens que residem em
Salvador, também sendo registrados turistas oriundos da Bahia. Já a escolaridade e
renda obtiveram, respectivamente, seus maiores valores quantitativos para as classes
equivalentes ao 3º grau e acima de cinco salários mínimos. Logo, o acesso à educação e
o nível econômico dos usuários, assim como seu maior vínculo com a praia do Porto da
Barra, não são suficientes para reter a ação poluidora dos mesmos.

Assim como ocorrido na P1, a geração do metal foi intensa na P2. Contudo, os
usuários dessa parcela já não estiveram predominantemente associados à faixa entre 21
e 30 anos, ocorrendo também altos valores registrados para as duas classes seguintes
(entre 31 e 40 e entre 41 e 50 anos). Logo, os elevados índices quantitativos de geração
de resíduos envolvem aqui uma faixa mais extensa de usuários, amplificando
consequentemente, o potencial poluidor perante a idade.

59

Já em relação ao sexo, os valores registrados não permitem inferir sobre a
relação dos resíduos com um gênero predominante. Continuando a análise do perfil dos
usuários na P2, percebeu-se a presença de um público local, com 3º grau completo ou
em andamento. Por fim, a renda familiar variou entre dois e cinco e mais de cinco
salários mínimos. Apesar da renda familiar não ser tão alta quanto à registrada na P1,
mais uma vez o alto nível educacional e a maior vínculo dos usuários com essa praia
estiveram relacionados à grande presença inadequada de resíduos.

Na P3, a grande prevalência de fumantes associou-se principalmente à presença
de jovens (entre 21 e 30 e entre 31 e 40 anos). Outra característica marcante do perfil
desses usuários foi à presença de mulheres oriundas de Salvador, com escolaridade
variando entre 2º e 3º graus, além de renda familiar alternando, como ocorrido no P2,
entre dois e cinco e acima de cinco salários mínimos. Logo, o sexo feminino
proveniente da cidade do Salvador, com escolaridade e renda familiar apresentando seus
menores valores quantitativos, apesar de gerarem menos resíduos quando comparados
aos usuários das outras parcelas, foram potenciais fontes de ponta de cigarro.

Relevante perceber que na parcela com menor índice de renda e escolaridade
esteve presente o menor índice quantitativo de resíduos sólidos. Essa situação é
confrontada com a realidade observada por Santos e colaboradores (2004) para a praia
do Cassino, Rio Grande de Sul, onde o abandono de resíduos foi maior em locais
freqüentados por pessoas com menos poder aquisitivo e escolaridade. Apesar de a maior
renda possibilitar um alto consumo, essa também permite um melhor acesso à educação,
a qual deveria interferir de maneira mais direta nos hábitos e costumes da população,
principalmente na região Nordeste.

Assim como a caracterização sócio-econômica dos usuários, a avaliação dos seus
conhecimentos a respeito da dinâmica dos resíduos sólidos na área de estudo também
demonstrou ser relevante. Primeiramente, os entrevistados evidenciaram um alto
consumo de bebidas em todas as parcelas amostradas, com destaque para o consumo de
cerveja, reforçando então a presença do plástico, como copos descartáveis, e o aumento
quantitativo de metal registrado. Vale ressaltar que os usuários pouco indicaram o
consumo de cigarro, principalmente na P3, onde ocorreu alta geração de suas pontas.

60

A presença de latas na areia da praia do Porto da Barra demonstrou obter a
atenção dos usuários assim como itens de maior porte, no caso do coco, copo
descartável e garrafa plástica, corroborando com a realidade local exposta por Caldas
(2007). Outros itens também foram constantemente citados, como canudo, cigarro,
espeto e palito de fósforo, todos vinculados às principais classes encontradas, revelando
uma compatibilidade entre as informações coletadas.

Quando comparados, o consumo e a identificação dos resíduos presentes na área
pesquisada demonstraram muitas semelhanças. Enquanto a cerveja, a água de coco, a
água e o refrigerante foram os produtos indicados como mais consumidos, a lata, o
coco, o copo descartável, a garrafa plástica e o canudo aparecerem como resíduos mais
comuns sob o ponto de vista dos usuários. Portanto, as respostas se complementaram,
pois os resíduos indicados estão intimamente associados aos produtos mais consumidos
pelos entrevistados.

Os entrevistados também revelaram sua opinião quanto à presença de resíduos
sólidos nesta praia, indicando que a mesma se encontra prejudicada por esse tipo de
poluição. Assim, de acordo com os usuários e com os registros referentes aos resíduos,
demonstra-se a relevância e necessidade da aplicação deste projeto. Além disso, assim
como observado por Silva e colaboradores (2003), os entrevistados ainda indicaram ser
a falta de consciência e educação, o principal motivo para a existência de resíduos
dispostos inadequadamente na areia, revelando, portanto, a importância da
sensibilização ambiental para se minimizar os impactos desses dejetos no ambiente
praial.

Esses impactos, para os usuários, são mais evidentes quanto à saúde (Santos et
al, 2001) e ao meio ambiente (Caldas, 2007). Foram identificadas também as
freqüências dessas categorias quanto ao grau de escolaridade dos entrevistados, a partir
das quais, se observou que enquanto para os usuários de 2º grau os danos relativos ao
meio ambiente foram mais evidenciados, para os de 3º grau, a saúde parece ser mais
prejudicada. Vale ressaltar também que a maioria dos usuários, de ambos os graus de
escolaridade, não demonstraram possuir uma visão sistêmica sobre os tipos de
problemas e prejuízos referentes à presença de resíduos em praias. Logo, a carência por
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informação pode ser umas das causas para o comportamento poluidor dos usuários da
praia do Porto da Barra.

Apesar da prevalência de entrevistados que não tiveram nenhum problema
pessoal com os resíduos na praia, a ocorrência de ferimentos e doenças demonstrou
existir em associação com os resíduos abandonados. Santos e colaboradores (2001)
também verificaram a ocorrência de doenças entre usuários de praia, ampliando assim
essa realidade para outras regiões do Brasil. Quanto aos ferimentos, muitos casos foram
relacionados à presença de espetos enterrados na areia, enquanto para as doenças
prevaleceram micoses.

Por fim, como sugestão para tentar diminuir a quantidade de resíduos dispostos
inadequadamente na praia do Porto da Barra, os entrevistados indicaram ser essencial
uma maior consciência e educação dos usuários que frequentam o local, além de uma
maior quantidade de lixeiras na praia, um método eficiente segundo Pianowski (1997),
corroborando assim, com as informações concedidas sobre os motivos que conduzem à
existência desses resíduos.
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7. CONCLUSÃO
A praia do Porto da Barra demonstrou ser poluída pela presença indevida de
resíduos sólidos em suas areias, constatando-se que a grande presença de usuários acaba
por interferir diretamente na quantidade de detritos encontrados. Outro fator de
contribuição para esse quadro reside na pouca quantidade de lixeiras, como apontado
pelo próprio público frequentador.

Os usuários, que em sua maioria são jovens e com alto grau de escolaridade,
ainda são considerados como principal fonte geradora de resíduos no local. Logo, a
aplicação dos conceitos e práticas de cidadania aplicadas recentemente nas escolas e
universidades principalmente locais, não demonstra ser eficiente junto às novas
gerações, pelo menos sobre os aspectos abordados. Além disso, de acordo com a renda
familiar declarada por esse público, fica evidenciado um alto padrão de consumo, e sua
consequente influência sobre as quantidades de itens abandonados.

Esses usuários, apesar de evidenciarem através do questionário sócioeconômico-ambiental, certa preocupação com esse tipo de poluição, acabam por não
efetivar seus deveres como cidadãos, principalmente no que diz respeito aos fumantes,
responsáveis pela presença maciça de pontas de cigarro abandonada no local, além de
contribuírem com a existência de palitos de fósforo nas areias. Sugere-se então a
efetivação de políticas públicas voltadas para a sensibilização dos fumantes que
frequentam não só a praia do Porto da Barra, como também nas demais praias da região
metropolitana de Salvador.

Levando em consideração que a maioria dos seus frequentadores reside em
Salvador, e que a promoção da educação e consciência apareceu como principal
sugestão para diminuir a quantidade de resíduos nesta praia, a aplicação de atividades
educativas despontou como caminho para a solução do problema, mesmo que em longo
prazo, buscando atingir a sensibilização ambiental junto à comunidade local.

Aliado a essa alternativa de sensibilização, faz-se necessária a existência de um
plano efetivo de gerenciamento local que leve em consideração as particularidades de
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cada ambiente, oferecendo infraestrutura adequada para a minimização dos impactos,
tanto ao ambiente e à saúde coletiva, quanto à economia e ao turismo.
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Apêndice A

QUESTIONÁRIO SÓCIO-AMBIENTAL APLICADO AOS USUÁRIOS

Este questionário atende a requisitos necessários para aplicação do projeto “Resíduos
sólidos em ambiente praial (Porto da Barra – SSA, BA) – subsídio para práticas de
sensibilização em escolas”, o qual está vinculado ao curso de Ciências Biológicas da
Universidade Católica do Salvador.

Dados pessoais
Idade:
Sexo: M ( ) F ( )
Local no qual reside (país, estado ou cidade):
Grau de escolaridade:
Renda familiar:
Possui parentes menores de idade:
Onde estudam:

1) O que você costuma consumir quando vem a esta praia?

2) Você considera que a praia do Porto da Barra é prejudicada com a presença
inadequada de lixo?

3) Indique quais os motivos para haver lixo nesta praia?

4) Indique o que de mais comum se encontra como lixo no Porto da Barra?

5) Que tipo de problema ou prejuízo o lixo pode causar na praia?

6) Você já teve ou soube de algum problema com lixo na praia? O que aconteceu?

7) Qual a sua sugestão para tentar diminuir a quantidade de lixo nesta praia?
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CAPÍTULO 02

1. INTRODUÇÃO

Em nenhuma outra situação, o estabelecimento de vínculos entre a atividade
humana e o seu ambiente demonstra ser tão favorável como na forma com que a
sociedade administra os seus resíduos (Jacobi, 2006). Conforme Santos e Fehr (2008), o
gerenciamento do lixo público urbano, no qual estão inseridos os resíduos sólidos
dispostos na zona costeira, deve compreender em seus planos de gestão, a redução da
geração desses resíduos, além de práticas alternativas, como a reciclagem e A
reutilização. Se realizadas de forma integrada e devidamente orientadas pelos princípios
e objetivos da Educação Ambiental (EA), as ações vinculadas aos planos de gestão
acarretam a diminuição do desperdício, além de promoverem geração de renda no meio
urbano (PIANOWSKI, 1997).

Grippi (2006) considera a EA como fator crítico de sucesso em planos de gestão
ambiental, tendo em vista sua finalidade esclarecedora junto às fontes geradoras de
resíduos sólidos através da sensibilização ambiental, aumentando sua qualidade de vida
e reduzindo os custos com a coleta pública. Contudo, a EA não deve ser encarada como
a responsável por interromper o processo de degradação ambiental imposto aos mais
diversos ambientes, como as praias, porém ainda assim é um dos melhores instrumentos
para a promoção de mudanças no estilo de vida da população (TELLES et al, 2002;
DIAS, 2004).

Aliando a sensibilização ambiental à aquisição de conhecimento, habilidades e
atitudes necessários para a mudança de hábitos e condutas, a promoção da EA deve
estabelecer relações íntimas entre a comunidade e o ambiente próximo à mesma,
promovendo uma sintonia com a realidade local (Telles et al, 2002). Como a EA
pressupõe ação, ressalta-se também que a promoção de atividades práticas e
experiências pessoais são necessárias para o alcance da sustentabilidade, pois caso a
pessoa não seja sensibilizada, a mesma acaba por não valorizar o ambiente que está
sendo degradado (DIAS, 2004).
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Dias (2004) afirma também que a aprendizagem é mais eficaz perante as
atividades práticas, considerando o estímulo à percepção ambiental pelos sentidos, além
de que as pessoas não se envolvem com a temática aplicada sem experimentar o
ambiente estudado. Telles e colaboradores (2002) indicam ainda a prática de atividades
lúdicas como sendo as ações que mais se aproximam do espontâneo, tornando-se,
portanto, mais atraentes à comunidade. Entre crianças, como exemplo, o conhecimento
adquirido dessa maneira é o modelo considerado mais transformador, por ser criativo.

Atualmente, as crianças e adolescentes brasileiros frequentam um tipo de escola
caracterizada por um sistema rígido, pouco aberto ao diálogo e repleto de conteúdos que
não abordam a realidade dos seus estudantes. Em contrapartida, Dias (2004) afirma que
a aprendizagem ganha relevância quando se encontra adaptada à realidade da
comunidade escolar. Logo, exercer a EA crítica para sociedades sustentáveis, uma das
atuais tendências existentes no Brasil, ainda é um grande desafio (TELLES et al, 2002).

Ainda assim, Corrêa e colaboradores (2002) destacam a importância do
desenvolvimento de EA em escolas, uma vez que as mesmas contribuem efetivamente
para mudanças comportamentais, sendo consideradas como formadoras de cidadãos.
Em se tratando de resíduos sólidos, Grippi (2006) determina a importância de se
esclarecer ao cidadão, no caso os estudantes, o seu importante papel como fonte
geradora, a fim de não se tornarem cúmplices de uma sociedade descartável, como
citado anteriormente.

Santos e Fehr (2008) alertam que o envolvimento dos professores é fundamental
para se atingir o sucesso em programas de EA nas escolas, pois os mesmos são
considerados responsáveis pela formação de cidadãos. Os autores também indicam que
a presença de um educador ambiental, por vezes, se faz necessária para que os
professores se estimulem a incorporar as temáticas ambientais em suas disciplinas,
contribuindo por fim, para um caráter permanente perante a aplicação da EA, resultando
na evolução do senso crítico e compreensão da complexidade a cerca das questões
ambientais (DIAS, 2004).
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2. OBJETIVOS
2.1 Geral:

Sensibilizar estudantes do Ensino Fundamental I da rede pública municipal,
quanto aos problemas associados à inadequada disposição de resíduos sólidos na praia
do Porto da Barra, Salvador, Bahia, de acordo com os objetivos e princípios básicos da
EA.

2.2 Específicos:

Selecionar uma escola a ser trabalhada, a partir da sua proximidade física e do
vínculo dos seus estudantes com a praia do Porto da Barra.

Proporcionar um estímulo à percepção ambiental dos estudantes, através de
atividades teóricas, práticas e lúdicas.

Envolver a comunidade local, a partir da exposição dos materiais provenientes
das atividades realizadas junto aos estudantes.
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3. JUSTIFICATIVA

Devido ao caráter remediador da limpeza pública no ambiente praial, a
sensibilização da comunidade local, atrelada aos princípios e objetivos básicos da EA,
torna-se compatível com a resolução, em longo prazo, dessa situação. Sua prática em
escolas, locais considerados formadores de cidadãos, possui relevância pelo fato dessas
contribuírem efetivamente para mudanças comportamentais, visando a sustentabilidade.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Área de estudo

A instituição selecionada foi a Escola Municipal Paroquial da Vitória, localizada
nas adjacências da área de estudo, mais precisamente no Bairro da Vitória. Essa escola é
uma instituição de pequeno porte, associada à Igreja Paroquial da Vitória, sendo o seu
público-alvo constituído por estudantes do Ensino Fundamental I, funcionando em dois
turnos, vespertino e noturno, atendendo cerca de 140 alunos. Sua estrutura física dispõe
de cinco salas de aula, uma secretaria, uma cozinha, dois banheiros divididos por
gênero, um depósito, além de um espaço aberto para o lazer. Quanto aos recursos áudiovisuais, a escola possui televisor, aparelho de DVD e computador.

4.2 Selecionando a escola a ser trabalhada

A identificação da escola potencialmente elegível para a aplicação dessa
pesquisa obedeceu a uma sucessão de etapas pré-estabelecidas. Inicialmente, foram
identificadas, através de um questionário sócio-econômico-ambiental aplicado aos
usuários da praia do Porto da Barra, aquelas escolas nas quais os seus parentes
estudavam, estabelecendo então, um vínculo inicial dos seus estudantes com a área
pesquisada. A partir das escolas mais indicadas pelos entrevistados, foi realizado um
levantamento de todas aquelas relativas ao Ensino Fundamental I da rede municipal
pública, sendo selecionada aquela que apresentou uma maior proximidade física com a
praia do Porto da Barra.

4.3 A escola selecionada

Após a seleção, a escola foi formalmente convidada a participar da pesquisa,
mediante uma Carta de Apresentação destinada à sua direção, assinada pelo pesquisador
e seus orientadores. Estabelecido o primeiro contato com a escola, e posterior permissão
para aplicação do projeto, foi solicitado à sua direção uma caracterização geral da infraestrutura no local a partir de um formulário (Apêndice A), de forma a reconhecer os
recursos disponíveis e a postura da escola frente às questões ambientais, com enfoque
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na frequência dos seus estudantes na praia do Porto da Barra e a utilização dos resíduos
sólidos como temática principal em projetos.

A permissão para a participação dos alunos no projeto foi concedida pelos pais e
responsáveis mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice B), a fim de atender a formulação de um trabalho de acordo com os
parâmetros éticos.

4.4 Aplicando as atividades teóricas, práticas e lúdicas

Após a caracterização física da escola e esclarecimento sobre a sua postura frente
à abordagem das questões ambientais junto aos seus alunos, foram aplicadas atividades
teóricas, práticas e lúdicas (Apêndice C), as quais seguiram o método proposto por
Telles e colaboradores (2002), denominado “Jogos de Simulação”, com enfoque na EA
crítica para sociedades sustentáveis. No primeiro momento de contato com os
estudantes, foi realizada, de forma dinâmica, a apresentação de todos participantes,
incluindo educador ambiental, professoras e estudantes. Logo após a apresentação,
solicitou-se aos estudantes a realização de um desenho ou pintura representando a praia
do Porto da Barra, sem que fosse mencionada até o momento a temática dos resíduos
sólidos.

Posteriormente a essa atividade, os estudantes responderam a questionários
padronizados (Apêndice D), a fim de se obter informações sobre o seu vínculo com a
área de estudo. Solicitou-se também uma reunião com os pais e responsáveis, mediante
convite formal, para a apresentação do projeto e entrega do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, sendo que participação formal dos estudantes no projeto esteve
vinculada à assinatura de concordância de seus responsáveis com o termo em questão.

As atividades citadas anteriormente estiveram vinculadas aos objetivos
principais da EA como sensibilização, conhecimento e atitudes, conhecidos desde a
Conferência de Tbilisi, ocorrida em 1977 (Dias, 2004). Após essas atividades iniciais,
alguns dos personagens sociais da praia do Porto da Barra foram convidados para
discutir, junto aos alunos e professoras, a realidade, sob seu ponto de vista, envolvendo
os resíduos sólidos encontrados na praia do Porto da Barra (Apêndice E). Na atividade
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seguinte, foram apresentados os resultados obtidos referentes ao capítulo anterior,
relatando assim, os conhecimentos adquiridos sobre a dinâmica dos resíduos sólidos na
praia envolvida (Apêndice F).

Após esses encontros, foram propostas aos alunos e professoras uma coleta
seletiva e aplicação de questionário sócio-econômico (Apêndice G) aos comerciantes da
praia do Porto da Barra, mediante autorização dos responsáveis. A metodologia a ser
aplicada nesse local foi previamente apresentada, identificando-se as funções de cada
participante durante sua presença na área pesquisada (Apêndice H). A partir do material
coletado, foram confeccionados painéis interativos ilustrando o tempo de decomposição
de cada tipo dos resíduos disponíveis (Apêndice I).

Ocorreu também à representação física da praia do Porto da Barra, através da
confecção de uma maquete (Apêndice J), além de oficinas de reutilização de resíduos
sólidos, envolvendo a confecção de brinquedos (Apêndice K), e fabricação de utensílios
com papel machê (Apêndice L). Vale salientar, que parte dos materiais utilizados foi
proveniente das atividades anteriores, reforçando assim o incentivo à reutilização
perante os estudantes.

Por fim, foram solicitados aos alunos, novos desenhos e pinturas retratando a
praia o Porto da Barra, utilizando esse material como ferramenta avaliativa do processo
de sensibilização dos estudantes, a partir da categorização dos itens presentes que foram
classificados em: ambiente natural, comércio, edificação, elemento ausente, esporte e
lazer, medidas remediadoras e poluição. Essas categorias proporcionaram a confecção
de um etograma comparando a percepção ambiental antes e após a aplicação das
atividades propostas (Apêndice M).
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Imagens relativas às atividades aplicadas na segunda fase encontram-se na figura
01:

A
Autor: Santana Neto

B
Autor: Santana Neto

C
Autor: Santana Neto

D
Autor: Santana Neto

F
E
Autor: Santana Neto
Autor: Santana Neto
Figura 01 – A: Atividade “Lixo que não é lixo”; B: Encontro com os personagens sociais da praia
do Porto da Barra; C: Coleta seletiva; D: Construção de maquete; E: Oficina de reutilização de
resíduos sólidos; F: Oficina de papel machê.
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4.5 Envolvendo a comunidade local

Para realização dessa atividade final, foi realizada uma exposição dos materiais
provenientes das ações efetivadas pelos estudantes, como fotografias, vídeos, desenhos
e pinturas, painéis interativos, maquete da praia do Porto da Barra, além de objetos
oriundos das oficinas de reutilização de resíduos sólidos e de papel machê. A exposição
ocorreu no dia 14 de junho, no turno matutino, e com duração aproximada de 4 horas. O
local escolhido para sua realização foi a fachada da Escola Municipal Paroquial da
Vitória, devido ao apoio logístico cedido pela mesma.

4.6 Análise estatística
Para as atividades realizadas junto aos estudantes, a percepção ambiental foi
avaliada mediante desenhos e pinturas feitos antes e após a aplicação das mesmas. Para
tanto, foram estabelecidas, a partir de um etograma, classes de elementos presentes, a
fim de verificar como os alunos percebem a praia do Porto da Barra. Para essa etapa, foi
aplicada a análise de agrupamento de Cluster (PCOrd), junto à distância Euclidiana e o
método de ligação de Ward, dada a característica das amostras, e uma Correlação não
paramétrica de Spearman (Graphpad INSTAT), a fim de verificar se existe uma
associação significativa entre esses dois momentos, indicando assim, uma mudança de
percepção, e portanto, de comportamento após a sensibilização.
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5. RESULTADOS

5.1 As possibilidades na escola

A partir do formulário aplicado à direção, pôde-se perceber que a escola não se
opõe à abordagem da temática dos resíduos sólidos em ambiente praial, em qualquer
série relativa ao Ensino Fundamental I. Destaca-se inclusive, a possibilidade de
atividades extraclasse durante a realização dessa pesquisa. Diante da disponibilidade
apresentada, a escolha das séries a serem trabalhadas ocorreu através do interesse de
suas respectivas professoras na aplicação do projeto aos seus estudantes. Logo, foram
escolhidas duas turmas: uma do 3º e outra do 5º ano do Ensino Fundamental I.

5.2 Aplicação das atividades teóricas, práticas e lúdicas

As atividades realizadas envolveram 28 estudantes, no período entre 23 de abril e
10 de junho, totalizando 15 encontros. Esses alunos encontram-se na faixa etária de oito
a quatorze anos, e em sua maioria residem em bairros próximos à praia do Porto da
Barra, com destaque para a Barra principalmente em uma comunidade denominada Vila
Brandão, além dos bairros da Graça e Vitória.

A partir de questionários padronizados foi verificado que tanto os alunos quanto
os seus familiares possuem um vínculo de lazer com a praia do Porto da Barra. Quanto à
freqüência nessa praia, os alunos indicaram já terem ido mais de três vezes ao local.
Através da análise de Cluster, as informações cedidas foram separadas em dois grupos
distintos, sendo que o primeiro grupo foi mais representativo, (aproximadamente 70 %
dos estudantes que responderam ao questionário), envolveu uma maior frequência na
área pesquisada, enquanto o segundo grupo, menos representativo (30%), aproximou
aqueles com menor frequência (Figura 02).
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Análise do Vínculo dos Alunos com a Área de Estudo
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Figura 02 – Dendograma referente ao vínculo dos alunos que participaram da pesquisa sobre os
resíduos sólidos na praia do Porto da Barra.

Os estudantes que participaram da pesquisa estiveram presentes na maioria das
atividades realizadas. Os “Jogos de Simulação”, junto às oficinas de reutilização de
resíduos sólidos e de papel machê, foram atividades que se mostraram muito atraentes
aos alunos, com participação ativa dos mesmos, inclusive na construção e montagem de
uma maquete e de painéis interativos referentes ao tema estudado.

A discussão junto aos atores sociais da praia do Porto da Barra contou com a
presença de um gari, e promoveu um amplo debate, junto aos alunos, sobre a realidade
dos resíduos sólidos na área pesquisada. Essa mesma realidade foi observada na
atividade referente à coleta seletiva e aplicação do questionário sócio-ambiental a seis
comerciantes da praia, na qual os alunos verificaram a prevalência de plástico (Tabela
01) sobre as demais classes coletadas, além de informações relevantes quanto à
dinâmica local dos resíduos sólidos. Vale ressaltar que os comerciantes informaram que
já foram vítimas de acidentes com espetos enterrados na areia e sendo identificadas
também, reclamações quanto à falta de educação e consciência dos banhistas, além da
pouca quantidade de lixeiras disponíveis.
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Tabela 01 - Resultados gerais da coleta seletiva dos resíduos sólidos dispostos inadequadamente nas
areias da praia do Porto da Barra.

CLASSE
Plástico
Matéria orgânica
Ponta de cigarro
Metal
Papel
Total

QUANTIDADE DE ITENS
292
232
90
35
22
671

Fonte: Santana Neto.

Utilizados como ferramenta avaliativa para a verificação da eficácia da
sensibilização ambiental proposta, os desenhos e pinturas realizados pelos alunos
(Tabela 02) evidenciaram uma alta presença de itens relativos à categoria ambiente
natural, como destaque para o mar e o sol. Vale destacar que apenas 17 estudantes
realizaram essa atividade nas duas oportunidades solicitadas: antes e após a aplicação
das atividades de sensibilização. Portanto, somente os desenhos e pinturas relativos a
esses alunos foram avaliados.

Tabela 02 – Frequência dos itens relativos às categorias referentes à análise dos desenhos e figuras
realizados pelos alunos antes e depois da aplicação das atividades de sensibilização.

CATEGORIA
Ambiente natural
Comércio
Edificação
Elemento ausente
Esporte e lazer
Medidas remediadoras
Poluição

ANTES
51
01
03
10
09
00
00

DEPOIS
52
09
06
05
13
08
02

Fonte: Santana Neto.

Esses dados foram submetidos ao teste de Correlação (Figura 03), sendo
observada uma pouca significância na diferença entre a presença das categorias
estabelecidas (p = 0,2667 e r = 0,4865). Contudo, ressalta-se o aparecimento de itens
relativos às categorias “poluição” e “medidas remediadoras” nos desenhos e pinturas
realizados após as atividades de estímulo à percepção ambiental nos estudantes.
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Figura 03 - Resultados do teste de Correlação aplicado à frequência de categorias presentes nos
desenhos e pinturas realizados pelos alunos antes e depois da aplicação das atividades.

A partir da análise de Cluster aplicada aos desenhos realizados anteriormente à
realização das atividades (Figura 04), observou-se a existência de um agrupamento para
a frequência de categorias, sendo separadas em dois grupos distintos. O primeiro grupo
foi menos representativo (aproximadamente 17,6 % dos estudantes avaliados), e
agrupou os alunos que mais desenharam itens relativos ao ambiente natural. Já o
segundo grupo, considerado mais representativo (82,4 %), evidenciou-se uma menor
presença de itens relativos à categoria acima citada.

Análise da Sensibilização (anterior) - Desenhos e Pinturas
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Figura 04 – Dendograma referente à frequência das categorias referentes à análise dos desenhos e
figuras realizados pelos alunos antes da aplicação das atividades de sensibilização.
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Para aqueles desenhos e pinturas realizados posteriormente às atividades
sensibilizadoras, a análise de Cluster novamente revelou agrupamento distinto quanto a
frequência de categorias (Figura 05). O primeiro grupo foi menos representativo
(aproximadamente 29,4 % dos estudantes avaliados) e envolveu desenhos e pinturas,
nos quais apareceram registros para as seguintes categorias: poluição e medidas
remediadoras. Já no segundo grupo, considerado mais representativo, não foram
registrados itens relativos às categorias acima citadas.

Análise da Sensibilização (posterior) - Desenhos e Pinturas
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Figura 05– Dendograma referente à frequência das categorias referentes à análise dos desenhos e
figuras realizados pelos alunos depois da aplicação das atividades de sensibilização.
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Seguem abaixo desenhos representando o aparecimento de itens relativos a
poluição e medidas remediadoras, sugerindo o estímulo a percepção ambiental de
determinados estudantes (Figura 06).

Aluno A - Antes

Aluno A – Depois

Aluno B - Antes

Aluno B - Depois

Aluno C - Antes

Aluno C - Depois

Figura 06 – Desenhos realizados antes e após a aplicação das atividades de sensibilização.
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5.3 O envolvimento da comunidade local

A culminância das atividades ocorreu junto à comunidade local, envolvendo
tanto o público escolar (professoras, pais e estudantes), quanto os visitantes oriundos de
bairros adjacentes, além de frequentadores da Igreja Paroquial da Vitória. Junto à
exposição, foi realizada uma oficina de papel machê e oferecida uma refeição à base de
frutas para os participantes do evento, vislumbrando, a partir dessa última, um momento
de confraternização. O controle quantitativo de visitantes à exposição realizou-se
mediante assinatura da lista de presença, totalizando 60 registros. Vale ressaltar que esse
número de participantes não inclui àqueles envolvidos diretamente com o projeto, como
professores e alunos.

Esse evento marcou a fundação do Grupo Crianças do Mar – CRIAMAR (Figura
07), a partir do qual se pretende dar continuidade ao processo de sensibilização
ambiental desenvolvido junto aos estudantes, almejando a busca pelas reais mudanças
de postura dos usuários de praias, atingindo consequentemente a conscientização frente
à poluição costeira. Inicialmente, o grupo atuará sobre a presença inadequada de
resíduos sólidos na praia do Porto da Barra, podendo ainda expandir suas atividades
para outras praias da cidade do Salvador. As ações pretendidas ainda estão em processo
de construção.
GRUPO CRIAMAR

Figura 07 – Logomarca do Grupo Criamar.
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6. DISCUSSÃO

Sendo verificado no primeiro capítulo que a falta de consciência e educação, na
visão dos usuários, é o principal motivo para a disposição inadequada de resíduos
sólidos na área de estudo, a promoção da sensibilização ambiental, junto ao seu público
frequentador, nesse caso com destaque para a comunidade local, demonstra ser
extremamente relevante para a diminuição em longo prazo, desse tipo de poluição
costeira (Silva et al, 2003; Santos et al, 2004). Logo, foi pertinente a seleção de uma
escola na qual os estudantes possuíssem vínculo, no caso, de lazer, com a praia do Porto
da Barra.

Esse vínculo, por sinal, demonstrou existir, não somente quanto aos estudantes,
mas também quanto aos familiares, potencializando assim, a sensibilização frente à
poluição dessa praia, tendo em vista a dispersão das informações e valores transmitidos
aos alunos. Além do vínculo, esses estudantes demonstraram possuir uma alta
freqüência na praia do Porto da Barra, constituindo então uma parte importante do
público desse local.

A realização das atividades contou com a constante presença das professoras
envolvidas, sendo esse um fator crítico para o sucesso em pesquisas no ambiente
escolar, corroborando assim com Santos e Fehr (2008). Assim, exerceu-se o incentivo à
participação dos estudantes nas atividades, levando consequentemente a uma regular
frequência dos mesmos durante os encontros.

As atividades aplicadas demonstraram serem atrativas aos alunos, com destaque
para as etapas de caráter prático e lúdico, as quais contribuíram inclusive coletando os
materiais necessários para a realização das mesmas, principalmente quanto à oficina de
reutilização de resíduos sólidos. Como afirma Dias (2004), aprender através da ação é o
modelo mais efetivo para que os alunos possam experimentar o ambiente trabalhado.

Essa experimentação, quanto à praia do Porto da Barra, foi proporcionada na
coleta de resíduos sólidos e aplicação do questionário sócio-ambiental aos comerciantes,
na qual foi verificado, através da quantidade de itens coletados, o empenho dos alunos
durante a atividade. Esses itens, por sinal, evidenciaram a realidade frente à disposição
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de resíduos na areia, pois, em parte, corroboraram com a caracterização qualiquantitativa realizada ainda no capítulo 01. Vale destacar, que a alta quantidade de
matéria orgânica, em comparação às outras classes, esteve relacionada à grande
presença de folhas secas oriundas de árvores próximas, não possuindo, portanto, uma
origem antrópica.

Além da semelhança identificada quanto aos resíduos coletados, às respostas
cedidas pelos comerciantes entrevistados também demonstraram similaridade com o
exposto pelos entrevistados no capítulo 01, evidenciando algumas situações como a
falta de consciência e educação dos usuários e a pouca quantidade de lixeiras
disponíveis. Assim, eleva-se a importância de atividades relativas à sensibilização da
comunidade local.

A avaliação dessa sensibilização proposta aos estudantes, mediante desenhos e
pinturas, apesar de não expor, de forma completa, o real nível de sensibilização dos
alunos, traz indícios de sucesso frente às atividades realizadas. Através desses, foi
percebida a intensa presença de itens relativos ao ambiente natural, indicando assim, a
associação do ambiente praial com seus elementos bióticas a abióticos.

Dentre os elementos abióticos, aqueles de origem antrópica, como os resíduos
sólidos, não foram percebidos no momento anterior aos encontros. Contudo, sua
presença nos desenhos e pinturas realizadas posteriormente às atividades, apesar de não
ter sido considerada significativa, indicou uma maior relevância frente ao imaginário
dos estudantes, sendo inclusive fator chave para o seu agrupamento mediante a análise
de Cluster.

A exposição desses desenhos e pinturas, além de outros materiais provenientes
das atividades realizadas, contou com a participação de 60 visitantes, foi alvo de muitos
elogios pelos mesmos, valorizando assim, o trabalho realizado pelos alunos. Nesse
evento, foi possível ampliar o processo de sensibilização ambiental proposto,
principalmente levando-se em consideração a presença dos familiares dos estudantes,
indicados pelos mesmos como frequentadores da praia do Porto da Barra.
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7. CONCLUSÃO

Para a efetividade de um projeto de EA na escola, é necessário que haja o
envolvimento de toda a comunidade escolar, com destaque para atuação do professor,
que em muitos casos torna-se o principal responsável pela formação do novo cidadão.
Quanto à aplicação das atividades propostas, seu caráter prático e lúdico demonstrou ser
altamente atrativo aos estudantes, criando expectativa e interesse pela participação
durante as mesmas.

A prática dessas atividades resultou na sensibilização dos alunos, destacada pela
presença de categorias, como poluição e medidas remediadoras, nos desenhos e pinturas
posteriores às atividades, evidenciando, portanto, que trabalhar a presença inadequada
de resíduos sólidos em praia pode ser uma excelente oportunidade de estímulo à
percepção ambiental de estudantes do Ensino Fundamental I. Além disso, o vínculo de
lazer com a área pesquisada promove uma sintonia com a realidade local, auxiliando na
obtenção de resultados favoráveis.
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Apêndice A

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA
ESCOLA

1) Identificação:
1.1)
Nome:_________________________________________________________________
__
1.2)
Endereço:______________________________________________________________
__
Bairro:_________________________________Telefone:________________________
__
Email:_________________________________Website:_________________________
__

2) Situação Física do Prédio:
2.1) Há quantos anos a escola está instalada no local / Bairro?
2.2) A escola dispõe de espaço extra para realização de palestras, estocagem de material
e aplicação de dinâmicas? Sim ( ) Não ( )

3) Turnos de funcionamento:
Matutino ( ) Vespertino ( ) Noturno ( )
Período: Matutino ____ ás ____ Vespertino ____ás ____ Noturno ____ás ____

4) Oferta:
Ensino Infantil ( ) Fundamental I ( ) Fundamental II ( ) Ensino Médio ( )

5) Alunado:
Número total de alunos matriculados na escola:
Número de alunos por turno: Matutino ___ Vespertino ___ Noturno___
Quantidade de turmas por série:
Número (média) de alunos por sala:
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6) Recursos Humanos:
6.1) Pessoal Técnico/Administrativo/Pedagógico:
( ) Diretor ( ) Vice-Diretor ( ) Coordenador Pedagógico ( ) Secretário Escolar

6.2) Pessoal Docente
Número de professores da escola:
Número de professores por série:

7) Dependências:
7.1) Salas existentes:
Diretoria (

) Secretaria ( ) Coord. Pedagógica ( ) Professores ( ) Biblioteca ( )

Laboratório (

) Quadra esportiva ( ) Arquivo (

) Vídeo ( ) Depósito ( )

7.2) Que tipo de recursos áudio-visuais a escola dispõe?
Retroprojetor ( ) Datashow ( ) Nenhum ( )

8) Qual a posição da escola sobre o fato de todas as séries abordarem a temática
dos
resíduos sólidos em ambiente praial?
Favorável: Sim ( ) Não ( )

9) Existe algum projeto relacionado a este tema envolvendo professores e alunos?
Sim ( ) Não ( )

10) Os projetos desenvolvidos na escola são interdisciplinares?
Sim ( ) Não ( )

11) Dentro desses projetos existe algum que envolva a comunidade no entorno da
escola?
Sim ( ) Não ( )

12) Os pais participam dos projetos desenvolvidos pela escola?
Sim ( ) Não ( ) Ás vezes ( )

93

13) Com que freqüência esses pais procuram a escola?
Sempre ( ) Nunca (

) Ás vezes ( ) Reuniões ( )

14) Escola desenvolve ou já desenvolveu algum projeto relacionado ao Porto da
Barra?
Sim ( ) Não ( ) Quais:

15) Com que regularidade os alunos freqüentam o Porto da Barra em atividades
desenvolvidas pela escola?
Nunca (

) Rara ( ) Pouca ( ) Média (

) Muita ( ) Bastante (

)

16) Quantas saídas são permitidas aos alunos para desenvolver atividades extras?
Nenhuma ( ) 1 vez ( ) 2 vezes ( ) Mais de 2 (

)

17) A escola possui interesse em participar de algum projeto relacionado à temática
dos
resíduos sólidos?
Sim ( ) Não ( )
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Apêndice B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezados Pais,

Convidamos seu filho (a) para participar, como voluntário, do projeto
Resíduos sólidos em ambiente praial (Porto da Barra – SSA – BA) – subsídio para
práticas de sensibilização em escolas, cujo objetivo principal é apresentar uma
proposta de sensibilização de estudantes do ensino fundamental da rede pública
munipal, quanto aos processos associados à inadequada disposição de resíduos sólidos
na praia do Porto da Barra – SSA – BA.

O presente estudo é orientado pelo Prof. M.Sc. Moacir Santos Tinoco e
pela Profª. M.Sc. Maria Bernadete Cerqueira, e realizado pelo aluno Sérgio Pinheiro de
Santana Neto, graduando do curso de Ciências Biológicas da UCSAL (Universidade
Católica do Salvador).

O material de pesquisa será obtido por meio de desenhos e pinturas
relacionados à temática dos resíduos sólidos em praias, utilizando como área de estudo a
praia do Porto da Barra. Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados
coletados somente para divulgação dos resultados da pesquisa.

Os pesquisadores garantem que não haverá exclusão de participante por gênero,
raça, idade e que não há riscos de qualquer natureza para os participantes desta
pesquisa, que pretendem beneficiar a gestão dos resíduos sólidos na cidade do Salvador
– BA.

Pais e alunos também têm a garantia de que, em qualquer etapa do estudo
poderão entrar em contato com os pesquisadores responsáveis pelo projeto para
esclarecimento de eventuais dúvidas, e se desejarem com o orientador da pesquisa Prof.
Moacir Tinoco no endereço Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2.589 – Pituaçu. CEP 40.710000 e no telefone (71) 3206-7890.
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É garantida a liberdade de deixar de participar do estudo a qualquer momento.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer atividade. Também não há
compensação financeira relacionada à sua participação.

Sérgio Pinheiro de Santana Neto
_______________________________________________________

Prof. M.Sc. Moacir Santos Tinoco
_______________________________________________________

Profª M.Sc. Maria Bernadete Cerqueira
_______________________________________________________

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO

Eu,
_____________________________________________________________________,
RG nº _________________________________________, responsável legal pelo aluno
_______________________________________,

RG

nº

___________________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua
participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.
Salvador, _____ de ____________ de _______

_____________________________________________________
Assinatura do responsável por obter o consentimento

_______________________________
________________________________
Testemunha

Testemunha
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Apêndice C
Planos de atividades (de 01 a 06)

PLANO DE ATIVIDADE 01
- “CORDA DE APRESENTAÇÃO” (TELLES et al, 2002)

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 1h

•

OBJETIVOS:
1. Proporcionar a apresentação dos participantes (alunos, professoras e
educador ambiental) de uma forma dinâmica.

2. Identificar socialmente os estudantes (público-alvo) e seus respectivos
vínculos com a praia do Porto da Barra (área de estudo).

3. Avaliar previamente a imagem da área de estudo sob o ponto de vista do
público-alvo.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

A “corda de apresentação”, atividade adaptada de Telles e

colaboradores (2002), foi uma maneira dinâmica de apresentar os
participantes no início da pesquisa. Para a sua realização, o educador
ambiental, auxiliado pelas professoras, solicitou aos estudantes que
andassem pela sala de aula de forma aleatória, e posteriormente dessem
as mãos uns aos outros, até que se formasse um círculo. Então, o
educador ambiental e as professoras se uniram ao círculo e iniciaram as
apresentações, posteriormente passando a vez aos alunos.

2.

Após esse momento, os estudantes preencheram o

questionário pré-elaborado pelo educador ambiental, visando identificar
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o seu contexto social e seus respectivos vínculos com a praia do Porto da
Barra.

3.

Por fim, ao educador ambiental, com o auxílio das

professoras, coube solicitar a cada estudante, um desenho ou pintura que
representasse a praia do Porto da Barra, sem que fosse mencionada, até
aquele instante, a temática da pesquisa.

•

MATERIAIS: 30 questionários; 06 lápis; 04 borrachas; 02 apontadores; 30
folhas A3, 02 caixas de lápis de cor; 02 caixas de giz de cera; 12 potes de tinta
guache; 06 pincéis, 01 recipiente com água.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade foi proposta com o intuito de proporcionar a
apresentação do grupo a ser trabalhado, identificando previamente os limites do
público-alvo, além de avaliar o seu vínculo com a praia do Porto da Barra e sua
imagem prévia sobre esta. Segundo Telles e colaboradores (2002), esses fatores
são indispensáveis para a seleção da estratégia educativa a ser utilizada.
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PLANO DE ATIVIDADE 02
- “LIXO QUE NÃO É LIXO” (TELLES et al, 2002)

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADORES AMBIENTAIS: Sérgio Pinheiro e Priscila Silva
DURAÇÃO: 1h

•

CONTEÚDO: Resíduos sólidos na praia do Porto da Barra (área de estudo);
Conceito, tipo e história dos resíduos sólidos; Reciclagem e reutilização; Coleta
seletiva.

•

OBJETIVOS:
1. Proporcionar aos estudantes (público-alvo) esclarecimentos sobre os
resíduos sólidos, enfocando sua presença na praia do Porto da Barra.

2. Apresentar as principais classes de resíduos sólidos presentes nesta área
pesquisada.

3. Expor conceitos associados, como: reciclagem, reutilização e coleta
seletiva.

4. Relacionar os resíduos sólidos presentes na praia do Porto da Barra às
suas respectivas classes.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

A princípio, foi realizada uma palestra (cerca de 30 min.),

com a utilização de slides, envolvendo a conceituação do conteúdo a
partir de palavras-chave e imagens. Partindo da exposição dos desenhos
e pinturas realizados pelos estudantes na atividade anterior, ressaltou-se a
presença ou ausência dos resíduos, sendo essa etapa de suma importância
para uma inserção contextualizada do conteúdo.
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2.

Para a atividade “Lixo que não é lixo”, adaptada de Telles

e colaboradores (2002), necessitou-se que itens relacionados às
principais classes de resíduos sólidos (coletados na área pesquisada),
após sua limpeza ou esterilização, fossem colocados em uma caixa, de
modo que os alunos pegassem-nos aleatoriamente. Então, colocaram-se
coletores de lixo (foram utilizados aqui sacos plásticos identificados com
os nomes das classes a serem trabalhadas) pintados de maneira que
estivessem de acordo com as normas mundiais da coleta seletiva
(amarelo=metal,

azul=papel,

marrom=orgânico,

vermelho=plástico,

verde=vidro), e solicitou-se aos alunos que jogassem seus itens dentro
dos coletores que julgassem corretos. Após esse momento, os alunos
voltaram aos seus lugares, dando oportunidade aos educadores
ambientais de retirar, um a um, os itens de dentro dos coletores,
comentando sobre aquela determinada classe e fazendo possíveis
correções.

•

MATERIAIS: 01 computador; 05 sacos plásticos identificando as principais
classes de R.S. encontradas na área de estudo; um exemplar de cada resíduos
sólidos referente a estas classes (lata de cerveja, lata de refrigerante, lacre
metálico, tampa metálica, garrafa pet, garrafa plástica, tampa plástica, copo
descartável, canudo, embalagem plástica, guardanapo, palito de picolé, palito de
churrasco, palito de fósforo, coco, folha seca, carvão, ponta de cigarro e isopor).

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade visou atender aos seguintes objetivos da EA:
sensibilização e conhecimento (TELLES et al, 2002; DIAS, 2004).
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PLANO DE ATIVIDADE 03
- “VERDADE OU MENTIRA” (TELLES et al, 2002)

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 1h

•

CONTEÚDO: Materiais recicláveis e reutilizáveis; Métodos de reciclagem e
reaproveitamento; Métodos de coleta seletiva; Coleta e limpeza na praia do
Porto da Barra (área de estudo); Aterro sanitário na cidade do Salvador.

•

OBJETIVOS:
1. Reforçar a compreensão dos estudantes (público-alvo) sobre os materiais
recicláveis e reutilizáveis.

2. Evidenciar a existência de métodos para reciclagem e reutilização que
podem ser aplicados aos resíduos sólidos encontrados na área
pesquisada, como a compostagem.

3. Incentivar práticas de coleta seletiva entre os estudantes e professoras.

4. Apresentar os métodos de coleta e limpeza pública na praia do Porto da
Barra, além da destinação final de parte dos resíduos sólidos na cidade
do Salvador.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

Realizou-se uma palestra (no máximo de 30 min.),

utilizando-se slides e envolvendo a conceituação do conteúdo a partir de
palavras-chave e de imagens. Parte desse conteúdo apresentado nesta
atividade veio reforçar o correspondente à atividade anterior, tendo em
vista a importância de proporcionar uma maior compreensão sobre estas
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temáticas. Aliando-se aos temas, foram apresentados métodos de coleta e
limpeza pública dos resíduos sólidos da área pesquisada, assim como o
seu destino final.

2.

Para a atividade “Verdade ou mentira”, adaptada de Telles

e colaboradores (2002), dividiu-se o grupo de estudantes em duas
equipes, de forma que os alunos dos 3 º e 5 º anos estivessem dispostos
em números aproximados nas duas equipes. Logo, cada participante
escolheu um concorrente da outra equipe, formando assim uma dupla,
preferencialmente de tamanhos semelhantes, visando não favorecer uma
das equipes durante a atividade. Então, uma dupla de cada vez, se
posicionou lado a lado, e a frente desta, a uma distância de 5 metros,
colocou-se uma linha, que marcava uma suposta linha de chegada. Após
este momento, se esclareceram as regras do jogo: o educador ambiental
ditou frases, que poderiam ser verdades ou mentiras, a cerca do tema
trabalhado. Em caso de verdade, o representante da primeira equipe
corria atrás da sua dupla e tentando alcançá-la antes que a mesma
alcançasse a linha de chegada. Já em caso de mentira, ocorria o oposto.
Os pontos foram somados a partir da quantidade de estudantes pegos.
Ganhou aquela equipe que marcou mais pontos. Vale ressaltar o
reaproveitamento da linha utilizada nessa etapa em atividades
posteriores.

•

MATERIAIS: 01 computador; 01 metro de barbante.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade esteve vinculada aos seguintes objetivos da
EA: sensibilização, conhecimento e atitudes (TELLES et al, 2002; DIAS, 2004).
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PLANO DE ATIVIDADE 04
- “MAIS OU MENOS – TUDO ESTÁ CONECTADO” (TELLES et al, 2002)

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADORES AMBIENTAIS: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 1h

•

CONTEÚDO: Grandes centros urbanos brasileiros; Aumento populacional;
Concentração demográfica em áreas costeiras; Consumo indiscriminado e o
culto ao descartável; Incorreta disposição dos resíduos sólidos; Acúmulo de
resíduos sólidos e suas consequências em ambiente praial; Carreamento de
resíduos sólidos pela chuva para a praia do Porto da Barra (área de estudo);
Aterro sanitário em Salvador.

•

OBJETIVOS:
1. Evidenciar o aumento populacional e a concentração demográfica
próxima às áreas costeiras existentes no Brasil, principalmente
associados aos grandes centros urbanos.

2. Apresentar os atuais padrões de consumo e de descarte adotados no
Brasil.

3. Demonstrar as relações entre as causas e consequências do acúmulo dos
resíduos sólidos em praias.

4. Discutir a necessidade de mais espaços para disposição final dos resíduos
sólidos em Salvador.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

Uma curta palestra (no máximo 30 min.), com utilização

de slides, abrangendo a conceituação do tema a partir de palavras-chave
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e de imagens foi realizada neste primeiro momento. Durante a etapa,
todo o conteúdo foi apresentado, enfocando-se nas associações existentes
entre o conteúdo proposto.

2.

Para a atividade “Mais ou menos – tudo está conectado”,

adaptada de Telles e colaboradores (2002), foi necessário que as causas e
consequências do acúmulo de resíduos sólidos fossem identificadas em
cartões, sob a forma de frases curtas ou palavras. Os estudantes
escolheram aleatoriamente os cartões e colocaram-nos numa ordem de
causas e consequências, em função do primeiro cartão disposto no chão,
contendo a seguinte frase: MAIS RESÍDUOS SÓLIDOS NA NOSSA
PRAIA.

•

MATERIAIS: 01 computador; 30 cartões contendo causas e consequências a
partir do aumento de resíduos sólidos (menos educação; menos consciência;
maus hábitos; mais banhistas; mais ambulantes; mais vendas; mais materiais
descartáveis; mais renda; menos cestos; menos limpeza; menos garis; menos
saquinhos de coleta; mais chuva; mais resíduos na rua; mais resíduos fora do
cesto; menos beleza; mau cheiro; menos turistas; mais gastos com limpeza;
menos lazer; mais doenças; mais baratas; mais pombos; mais lacraia; menos
saúde; mais acidentes; mas resíduos no mar; menos tartarugas; menos peixe;
menos pesca).

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade foi proposta com o intuito de atingir os
seguintes objetivos da EA: sensibilização, conhecimento e atitudes (TELLES et
al, 2002; DIAS, 2004).
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PLANO DE ATIVIDADE 05
- “EQUILÍBRIO DE UM ECOSSISTEMA” (TELLES et al, 2002)

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 1h

•

CONTEÚDO: Ecossistema marinho; Cadeia alimentar; Biota marinha da praia
do Porto da Barra (área de estudo); Efeitos do acúmulo de resíduos sólidos sobre
a biota.

•

OBJETIVOS:
1. Conceituar ecossistema marinho e cadeia alimentar.

2. Apresentar parte da biota marinha presente na praia do Porto da Barra.

3. Evidenciar os possíveis danos causados pelo acúmulo de resíduos sólidos
sobre esta biota.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

A princípio, foi realizada uma palestra (no máximo 30

min.), utilizando-se slides, envolvendo a conceituação do conteúdo a
partir de palavras-chave e imagens. O conteúdo apresentado nessa
atividade, em parte, veio reforçar o correspondente à atividade anterior,
tendo em vista a importância de proporcionar uma maior compreensão
sobre estas temáticas.

2.

Para a atividade “Equilíbrio de um ecossistema”, adaptada

de Telles e colaboradores (2002), foi necessário que cada estudante
escolhesse ser uma espécie pertencente à biota da praia do Porto da
Barra. Passada esta etapa, o educador ambiental colocou um barbante no
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chão, formando um círculo, e então solicitou que todos os alunos
entrassem neste círculo, onde estava representado o mar da área
pesquisada. A partir do momento que educador ambiental supostamente
inserisse determinados resíduos sólidos que afetam diretamente as
espécies escolhidas pelos estudantes, estes saiam do círculo, até o
momento em que não sobrasse nenhum aluno, demonstrando o
desequilíbrio provocado pela presença destes resíduos sólidos sobre a
biota marinha.

•

MATERIAIS: 01 computador; 05 metros de barbante.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade foi proposta a fim de atender aos seguintes
objetivos da EA: sensibilização, conhecimento e atitudes (TELLES et al, 2002;
DIAS, 2004).
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PLANO DE ATIVIDADE 06
- “JOGO DA MEMÓRIA” (TELLES et al, 2002)

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro e Priscila Silva
DURAÇÃO: 1h

•

CONTEÚDO: Riscos de acidentes com os resíduos sólidos presentes na praia do
Porto da Barra (área de estudo); Proliferação de vetores de doenças na praia;
Doenças associadas.

•

OBJETIVOS:
1. Identificar os resíduos sólidos com potencial para causar acidentes na
área de estudo.

2. Apresentar os vetores de doenças comumente encontrados em ambiente
praial.

3. Evidenciar as doenças associados a estes vetores.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

A princípio, foi realizada uma palestra (no máximo 30

min.), através de slides, abrangendo o conteúdo a partir de palavraschave e imagens. Parte deste conteúdo apresentado nesta atividade veio
reforçar o correspondente à atividade 04, tendo em vista a importância de
proporcionar uma maior compreensão sobre estas temáticas.

2.

Para a atividade “Jogo da memória”, adaptada de Telles e

colaboradores (2002), o educador ambiental previamente montou cartões
que relacionassem os resíduos sólidos e os vetores com os ferimentos e
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doenças associadas. Aos estudantes coube relacionar os diversos cartões,
a fim de reforçar a compreensão sobre as diversas relações apresentadas.

•

MATERIAIS: 01 computador; 30 cartões.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade foi proposta a fim de atender aos seguintes
objetivos da EA: sensibilização, conhecimento e atitudes (TELLES et al, 2002 e
DIAS, 2004).
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Apêndice D

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS (PÚBLICO-ALVO)

Nome: ________________________________________________________________
Idade: __________ Série: __________

1) Você mora próximo ao Porto da Barra?
( ) Sim

( ) Não

Bairro onde mora: _______________________________________________________

2) Você conhece a praia do Porto da Barra?
( ) Sim

( ) Não

3) Se conhecer, quantas vezes já foi lá?
( ) 1 vez

( ) 2 vezes

( ) 3 vezes

( ) Mais de 3 vezes

4) Sua família também vai a esta praia?
( ) Sim

( ) Não

5) O que você acha da praia do Porto da Barra?
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Apêndice E

PLANO DE ATIVIDADE 07
- ENCONTRO COM OS PERSONAGENS SOCIAIS
DA PRAIA DO PORTO DA BARRA

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 2hs

•

CONTEÚDO: Principais danos sócio-econômicos associados à presença
inadequada de resíduos sólidos em ambiente praial; Situações vivenciadas por
personagens sociais (ambulantes, pescadores, garis, catadores e banhistas) na
praia do Porto da Barra (área de estudo), envolvendo os resíduos sólidos.

•

OBJETIVOS:
1. Apresentar os principais prejuízos sócio-econômicos associados à
indevida disposição de resíduos sólidos em ambiente praial.

2. Identificar os personagens sociais envolvidos diretamente com a praia do
Porto da Barra.

3. Discutir, junto a estes personagens, situações vivenciadas pelos mesmos
envolvendo os resíduos sólidos na área de estudo, abordando seus
aspectos sócio-econômicos.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

Inicialmente, ocorreu uma curta palestra (30 min.), com o

auxílio de slides, envolvendo a conceituação do tema a partir de
palavras-chave e de imagens. Assim, os principais prejuízos sócio-
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econômicos associados à presença inadequada de resíduos sólidos em
ambiente praial foram apresentados aos alunos (público-alvo).

2.

Durante o encontro com os personagens sociais envolvidos

diretamente com a área pesquisada, os quais foram previamente
convidados pelo educador ambiental, foram discutidas situações
vivenciadas por esses, evidenciando os aspectos sócio-econômicos
envolvidos.

•

MATERIAIS: 01 computador.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade visou atender aos seguintes objetivos da EA:
sensibilização, conhecimento, atitudes, habilidades e participação (TELLES et
al, 2002; DIAS, 2004).
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Apêndice F

PLANO DE ATIVIDADE 08
- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA 1º FASE DO PROJETO

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 1h

•

CONTEÚDO: Classes de resíduos sólidos presentes na praia do Porto da Barra
(área de estudo); Distribuição das classes de resíduos sólidos por pontos
amostrados; Perfil dos usuários da área de estudo; Distribuição do perfil dos
usuários por pontos amostrados; Associação entre a distribuição das classes de
resíduos sólidos e do perfil dos usuários; Situação dos resíduos sólidos na área
de estudo sob o ponto de vista dos usuários.

•

OBJETIVOS:
1. Apresentar os resultados obtidos durante a realização da 1º fase desta
pesquisa.

2. Discutir, junto aos alunos e professoras, estes resultados.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

O educador ambiental apresentou os resultados referentes

à primeira fase do projeto, a partir de tabelas, imagens e gráficos
exibidos sob forma de slides.

2.
dos

Então, o educador ambiental iniciou uma discussão a cerca

resultados

apresentados,

junto

aos

alunos

e

professoras,

proporcionando assim, uma maior compreensão sobre as informações
disponibilizadas.
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•

MATERIAIS: 01 computador.

•

JUSTIFICATIVA: A partir dessa atividade, pretendeu-se alcançar os seguintes
objetivos da EA: sensibilização e conhecimento (TELLES et al, 2002; DIAS,
2004).
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Apêndice G

QUESTIONÁRIO SÓCIO-AMBIENTAL APLICADO AOS COMERCIANTES

Este questionário atende a requisitos necessários para aplicação do projeto “Resíduos
sólidos em ambiente praial (Porto da Barra – SSA, BA) – subsídio para práticas de
sensibilização”, o qual está vinculado ao curso de Ciências Biológicas da Universidade
Católica do Salvador.

1) O que você costuma vender nesta praia?
( ) Acarajé

( ) Balas

( ) Cerveja

( ) Óculos

( ) Queijo-coalho

( ) Água

( ) Camarão

( ) CD/DVD

( ) Peixe

( ) Refrigerante

( ) Amendoim

( ) Cangas

( ) Churrasco ( ) Picolé

( ) Água de côco ( ) Castanha ( ) Cigarro

( ) Salada de frutas

( ) Protetor solar ( ) Sanduíche

2) Você considera que a praia do Porto da Barra é prejudicada com a presença de lixo
na areia? Por quê?

3) Indique quais os motivos para haver lixo nesta praia?

4) Indique o que de mais comum se encontra como lixo no Porto da Barra?

5) Que tipo de problema ou prejuízo o lixo pode causar na praia?

6) Você já teve ou soube de algum problema com lixo na praia? O que aconteceu?

7) Qual a sua sugestão para tentar diminuir a quantidade de lixo nesta praia?
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Apêndice H
Planos de atividades (09 e 10)

PLANO DE ATIVIDADE 09
- APERSENTAÇÃO DA METODOLOGIA A SER APLICADA COM OS
ALUNOS NA PRAIA DO PORTO DA BARRA

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 1h

•

OBJETIVOS:
1. Apresentar a metodologia a ser aplicada junto aos estudantes (públicoalvo) na ida à praia do Porto da Barra (área de estudo).

2. Identificar as funções a serem desempenhadas pelos estudantes durante
sua presença na área pesquisada.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

O educador ambiental apresentou, através de slides, as

ações a serem realizadas durante a presença dos alunos e professoras na
praia do Porto da Barra, esclarecendo suas eventuais dúvidas e
questionamentos.

2.

Com o auxílio das professoras, o educador ambiental

formou duas equipes entre os estudantes, de forma que as equipes fossem
responsáveis

ou

pela

quantitativamente

maior)

socioeconômicos

aos

confeccionados pelo

coleta
ou

seletiva
pela

comerciantes

(grupo

aplicação

que
de

ambulantes

educador ambiental),

deve

ser

questionários
(previamente

sendo posteriormente

identificadas as funções destinadas a cada aluno. Por fim, os materiais a
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serem utilizados durante as ações na área de estudo foram apresentados
aos alunos.

•

OBS: Apenas os estudantes com domínio da leitura e da escrita foram
responsáveis por aplicar o questionário.

•

MATERIAIS: 01 computador; 01 prancheta; 01 exemplar do questionário
socioeconômico destinado aos comerciantes ambulantes; 01 par de luvas
descartáveis; 05 exemplares de sacos plásticos referentes à coleta seletiva.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade visou atender aos seguintes objetivos da EA:
sensibilização, conhecimento, atitudes, habilidades e participação (TELLES et
al, 2002; DIAS, 2004).
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PLANO DE ATIVIDADE 10
- COLETA SELETIVA E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS
NA PRAIA DO PORTO DA BARRA

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 2hs

•

OBJETIVOS:
1. Realizar uma coleta seletiva, junto aos alunos e professoras, na praia do
Porto da Barra.

2. Aplicar, através dos alunos, questionários socioeconômicos aos
comerciantes ambulantes presentes neste local.

•

PROCEDIMENTOS:
1. O educador ambiental, auxiliado pelas professoras, coordenou as
ações propostas aos alunos na área pesquisada. Logo, as atividades de coleta
seletiva e aplicação de questionários socioeconômicos acontecerem
simultaneamente, através dos pontos amostrados.

•

MATERIAIS: 03 pranchetas; 10 questionários socioeconômicos destinados aos
comerciantes ambulantes; 20 pares de luvas descartáveis; 20 sacos plásticos
referentes à coleta seletiva.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade atendeu aos seguintes objetivos da EA:
sensibilização, conhecimento, comportamento, habilidades e participação
(TELLES et al, 2002; DIAS, 2004).
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Apêndice I

PLANO DE ATIVIDADE 11
- “TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DO LIXO” (TELLES et al, 2002)

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 1h

•

CONTEÚDO: Tempo de decomposição dos resíduos sólidos em ambiente
marinho.

•

OBJETIVOS:
1. Alertar aos estudantes sobre o tempo aproximado de decomposição dos
resíduos sólidos em ambiente marinho.

•

PROCEDIMENTOS:
1. Primeiramente, os alunos (público-alvo) foram orientados pelo
educador ambiental, com o auxílio das professoras, a se dividirem em duas
equipes, as quais receberam textos informativos a respeito do tempo de
decomposição de determinados resíduos sólidos Após a leitura, os
exemplares dos resíduos sólidos coletados na atividade anterior, após
limpeza e esterilização, foram distribuídos às equipes, para que estas
construíssem painéis dinâmicos colando os resíduos sólidos às cartolinas e
escrevendo os seus respectivos tempos de decomposição, e apresentando-os,
por fim, a todo o grupo.

•

MATERIAIS: 02 textos informativos; 01 caixa de hidrocor; 04 cartolinas; 01
exemplar de cada classe de resíduo sólido (matéria orgânica, metal, papel,
plástico e vidro).
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•

JUSTIFICATIVA: A partir dessa atividade visou-se alcançar os seguintes
objetivos da EA: sensibilização, conhecimento e atitudes (TELLES et al, 2002;
DIAS, 2004).

119

Apêndice J

PLANO DE ATIVIDADE 12
- PERCEBENDO A PRAIA DO PORTO DA BARRA COMO UM
ECOSSISTEMA (DIAS, 2006)

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 2hs

•

OBJETIVOS:
1. Representar fisicamente a praia do Porto da Barra (área de estudo).

2. Evidenciar a dinâmica dos resíduos sólidos neste local em dias de sol e
chuva e sobre a influência dos movimentos de maré.

3. Evidenciar os reflexos de ações predatórias humanas na área pesquisada.

•

PROCEDIMENTOS:
1. O educador ambiental, auxiliado pelas professoras, distribuiu aos
estudantes materiais para a construção de uma maquete da praia do Porto da
Barra, de forma que os elementos presentes neste local estivessem
evidenciados, inclusive a dinâmica dos resíduos sólidos em dias de chuva e a
influência dos movimentos de maré sobre esses.

•

MATERIAIS: 02 placas de isopor (espessura variada); 01 estilete; 30 palitos de
dente; 02 caixas de tinta guache; 10 pincéis; 01 recipiente com água; 02 caixas
de massa de modelar; 03 Kg de areia de praia; 03 litros de água do mar; 01
vasilha rasa; 01 bomba de ar; 01 exemplar de cada classe de resíduos sólidos
(matéria orgânica, metal, papel, plástico e vidro).
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•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade vinculou-se aos seguintes objetivos da EA:
sensibilização, conhecimento e atitudes (TELLES et al, 2002; DIAS, 2004).
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Apêndice K

PLANO DE ATIVIDADE 13
- OFICINA DE REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
ARTESÃ: Néia
DURAÇÃO: 2hs

•

OBJETIVOS:
1. Evidenciar, de forma prática, métodos de reutilização de resíduos
sólidos.

2. Incentivar atitudes sustentáveis para com os estudantes e professoras.

•

PROCEDIMENTOS:
1.

A artesã, junto ao educador ambiental e as professoras,

auxiliaram os alunos na escolha dos brinquedos e utilitários
confeccionados, identificando os resíduos sólidos necessários às suas
construções.

2.

Então,

os

estudantes

confeccionaram

os

objetos

escolhidos, sendo coordenados pela artesã.

•

OBS: Todo o resíduo sólido utilizado obrigatoriamente foi observado na praia
do Porto da Barra.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade visou atender aos seguintes objetivos da EA:
sensibilização, conhecimento, atitudes, habilidades e participação (TELLES et
al, 2002; DIAS, 2004).
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Apêndice L

PLANO DE ATIVIDADE 14
- OFICINA DE PAPEL MACHÊ

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
ARTESÃ: Néia
DURAÇÃO: 2hs

•

OBJETIVOS:
1. Proporcionar a prática de reciclagem entre os estudantes e professoras.

2. Incentivar atitudes sustentáveis para com os mesmos.

•

PROCEDIMENTOS:
1. Para a realização dessa atividade, necessitou-se que o educador
ambiental picasse todo o papel a ser utilizado, deixando-o de molho na água
durante um dia ou uma noite, para que o mesmo pudesse amolecer. Já na sala
de aula, a artesã convidada solicitou aos estudantes que colocassem água e
papel dentro de um liquidificador (na proporção de 03 partes de água para 01
parte de papel), batendo durante 10 segundos, e após 01 minuto, batendo por
mais 10 segundos. Então, os alunos despejaram a papa de papel em uma
peneira, espremendo-a até sair todo o excesso de água. Após esta etapa, a
papa de papel foi esfarelada e espalhada em uma bacia, misturando-se cola
branca, vinagre, gesso de secagem lenta e gesso comum até que a massa
ficasse homogênea. Por fim, adicionou-se sopa de farinha de trigo para que a
massa formada não ficasse partindo.

•

OBS: Todo o papel a ser descartado durante as diversas etapas deste projeto foi
reutilizado nesta oficina.
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•

MATERIAIS: Papel; água; 02 bacias; 02 peneiras; 01 liquidificador; 200 gramas
de cola branca; 2 ½ de colheres de sopa de gesso de secagem lenta; 01 colher de
sopa de gesso comum; 02 colheres de sopa de farinha de trigo; 01 tampa de
vinagre.

•

JUSTIFICATIVA: Essa atividade vinculou-se aos seguintes objetivos da EA:
sensibilização, conhecimento, atitudes, habilidades e participação (TELLES et
al, 2002; DIAS, 2004).

124

Apêndice M

PLANO DE ATIVIDADE 15
- DESENHOS E PINTURAS

•

ESCOLA: Escola Municipal Paroquial da Vitória
SÉRIES: 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I
PROFESSORAS: Graça Silva (3º ano) e Jormacy Oliveira (5º ano)
EDUCADOR AMBIENTAL: Sérgio Pinheiro
DURAÇÃO: 1h

•

OBJETIVOS:
1. Avaliar posteriormente a imagem da praia do Porto da Barra (área de
estudo) sob o ponto de vista dos estudantes (público-alvo).

•

PROCEDIMENTOS:
1. O educador ambiental, com o auxílio das professoras, solicitou a
cada aluno, um desenho ou pintura representando a praia do Porto da Barra e
seus elementos associados.

•

MATERIAIS: 30 folhas A3, 02 caixas de lápis de cor; 02 caixas de giz de cera;
12 potes de tinta guache; 06 pincéis, 01 recipiente com água.

•

JUSTIFICATIVA: Pretendeu-se, a partir dessa atividade, obter novos desenhos
e pinturas a fim de compará-las com as primeiras imagens desenvolvidas pelos
alunos.
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