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Lixo Marinho –

Lixo - qualquer resto de atividades humanas 
considerado, pelos geradores, como inúteis, 
indesejáveis ou descartáveis,  normalmente sob estado 
sólido, semi-sólido ou semi-líquido, desde que o 
conteúdo líquido seja insuficiente para fazê-lo fluir 
livremente (ABNT, 1987). É inservível e não 
aproveitável 

Resíduos sólidos – qualquer tipo de material sólido 
manufaturado ou processado que seja inerte podendo 
ser subdividido como : plásticos, vidros, borrachas, 
metais, tecidos, isopor, matéria orgânica e madeira 
desde que originados por atividades antropogênicas 
(IOC/FAO/UNEP, 1989, citado por Ivar do Sul, 2005). 



Lixo Marinho –

Lixo e resíduo sólido  - podem ser utilizados como 
sinônimos.

Lixo marinho - qualquer tipo de resíduo sólido que 
tenha sido introduzido no ambiente marinho por 
qualquer tipo de fonte, normalmente constituído por 
plástico, isopor, borracha, vidro, metal, tecido, entre 
outros materiais (Coe & Rogers,1997, citados por Ivar 
do Sul, 2005).



Lixo Marinho –

• Cerca de 80% provém de fontes baseadas em terra

• Os 20% restantes são de fontes baseadas no oceano 
classificadas como (Greenpeace, 2005, citado por 
Andrade-Neto, 2010):
 

• Turismo (banhistas, turismo náutico)

• Esgotos e sistemas de drenagem

• Embarcações de transporte

• Atividades pesqueiras



Lixo Marinho –

• Outras fontes (NOWAP, 2007):

• Atividades de aqüicultura

• Águas de chuva

• Vento

• Descargas fluviais 

• Atividades petrolíferas



Lixo Marinho –

• Apesar das proibições internacionais, nacionais e, em 
alguns casos, locais, o nível de lixo manufaturado  
perdido ou deliberadamente descartado nos mares e 
oceanos do mundo é substancial e representa uma 
crescente ameaça ao ambiente marinho (ANZECC, 
1996).

• Estima-se que, diariamente, navegam nos oceanos, 
cerca de 1 milhão de pessoas (Dan Moche Schneider, 
comunicação pessoal, 2009).



Lixo Marinho –

• Classificado em diversos tipos de materiais (ANZECC, 
1996):

• Plásticos (espuma, redes, bóias, linhas 
monofilamento e outros equipamentos relacionados à 
pesca, itens relacionados ao fumo, como bitucas de 
cigarros ou isqueiros, etc);
• Metal (latas de bebidas, tampinhas de garrafa, 
anéis de latinha, etc);
• vidro (bóias, lâmpadas, lâmpadas fluorescentes, 
garrafas, etc);
• madeira processada (madeirite, compensado, 
pallets);
• papel (incluindo papelão);
• borracha e tecido.
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http://www.pbs.org/kqed/oceanadventures/episodes/kure/diaries/enlarge/VK4_DSC_4521.html


Lixo Marinho –

Resíduos plásticos

• Considerados como poluentes globais

• Diversos estudos têm relatados seus efeitos letais e 
sub-letais à populações de tartarugas, aves e 
mamíferos marinhos (Morrison, 1999; Laist, 1997, 
citados por Santos, Friedrich e Barretto, 2005)



Lixo Marinho –

Principais problemas de poluição marinha para o século 
XXI:

• Nutrientes e eutroficação

• Florações de algas e biotoxinas

• Disruptores endócrinos

• Organismos alienígenas e patogênicos

• Plásticos



Lixo Marinho –

 Danos causados pelo lixo marinho na fauna marinha 
estão:
1. Ambientais

a. Emaranhamentos e pesca fantasma;
b. Ingestão (bloqueio intestinal, má-nutrição e 

envenenamento)
c. Bloqueio de mecanismos de alimentação de 
organismos filtradores por pequenas partículas de 
lixo plástico flutuante;
d. Dano físico e sufocamento de recifes de corais, 
algas e manguezais;
e. Potencial vetor de espécies invasoras marinhas 
com possíveis implicações na saúde pública



Lixo Marinho –

 Danos causados pelo lixo marinho na fauna marinha 
estão:
2. Sociais

a. Perda de belezas cênicas e/ou amenidades 
visuais;
b. Descaracterização de valores culturais e 

tradicionais;
c. Antagonismos contra poluidores conhecidos;
d. Riscos à saúde e segurança.



Lixo Marinho –

 Danos causados pelo lixo marinho na fauna marinha 
estão:
3. Econômicos

a. Custo ao turismo (beleza cênica, perda de 
amenidades visuais e obstrução ao uso da praia);

b. Custo aos operadores de embarcações 
(redução da vida útil e danos devido à 
emaranhamentos);

c. Perdas para as atividades pesqueiras e de 
aquacultura devido a danos físicos e 
emaranhamentos;

d. Custo com limpeza de praia, operações de 
resgate de animais, recuperação e alojamento dos 
mesmos.



Lixo Marinho –

 Danos causados pelo lixo marinho na fauna marinha 
estão:
4. Segurança pública

a. Ameaças à navegação (perda de potência ou 
capacidade de manobra no mar e risco aos 

tripulantes e usuários)
b. Ameaça à banhistas e mergulhadores por 

emaranhamento;
c. Cortes, esfolados e perfurações;
d. Lixiviação de produtos químicos e poluentes 
nocivos à saúde dos ecossistemas e espécie 

humana;
e. Riscos à explosão (p. ex. cilindros de gás)..













Lixo Marinho:

“O lixo jogado nas ruas é na 
verdade lixo marinho esperando 

para acontecer” 
(Eben Schwartz, California 

Coastal Commission).

“No other form of pollution is so 
universally familiar” (Coe & 

Rogers, 2000).



Serviços e Recursos Naturais



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais:

• Ecossistema

•  qualquer unidade que inclua a totalidade dos 
organismos (comunidades) de uma dada área que atue 
em reciprocidade com o meio físico de modo a trocar 
matéria e energia e a constituir uma estrutura trófica, 
diversidade biótica e ciclos biogeoquímicos (Odum, 
1977)



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais:

• Aspectos estruturais dos ecossistema
•  substância inorgânicas
•  substâncias orgânicas
•  clima 
•  substrato físico (sólido, líquido e gasoso)
•  componentes bióticos
•  produtores
•  consumidores
•  predadores
•  desintegradores ou detritívoros
•  regeneradores



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais:

• Aspectos funcionais dos ecossistema
•  fluxos de energia
•  cadeias de alimentos
•  diversidade no tempo e no espaço
•  ciclos de nutrientes
•  ciclos biológicos, bioquímicos, biogeoquímicos e 

geoquímicos
•  sucessão e evolução
•  mecanismo de auto-controle (cibernética e homeostase)



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais:

• Serviços naturais ou serviços dos ecossistemas
 
•  benefícios que os seres humanos obtém dos 

ecossistemas

•  são fortemente interconectados com as características 
e funções dos ecossistemas

•  é muito difícil afirmar que alguma função específica de 
um ecossistema não apresente valor ou não 
desempenhe papel importante em termos de serviços 
naturais que interessam aos seres vivos, de maneira 
geral, e aos seres humanos, especificamente. 



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais da região:

•  Funções dos ecossistemas

•  variabilidade de habitats ou dos processos e 
propriedades dos sistemas biológicos

• Bens propiciados pelos ecossistemas

•  ar, água, alimentos, matérias primas e combustíveis 
disponíveis a partir da existência dos ecossistemas



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais da região:

Serviços e recursos naturais dos ecossistemas:
• produção de oxigênio

• conservação da diversidade biológica e genética

• purificação da água e do ar

• armazenamento, circulação e a distribuição da água potável

• regulagem da composição química da atmosfera

• manutenção da migração e dos habitats da vida silvestre

• decomposição orgânica dos dejetos

• seqüestro e a desintoxicação do lixo humano e industrial

• controle natural das pestes e das moléstias por parte dos 

insetos, dos pássaros, dos morcegos e de outros organismos



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais da região:

Serviços e recursos naturais dos ecossistemas:
• produção do acervo genético dos alimentos, fibras, produtos 

farmacêuticos e materiais

• fixação da energia solar e conversão em matérias-primas

• administração da erosão do solo e controle da sedimentação

• prevenção de enchentes e a regulagem das enxurradas

• proteção contra a radiação cósmica nociva

• regulagem da composição química dos oceanos

• regulagem dos climas local e global

• formação do solo e a conservação de sua fertilidade

• produção de pastagens, fertilizantes e víveres

• armazenamento e a ciclagem dos nutrientes



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais da região:

• Recursos naturais

•  elementos da natureza que, em seu estado natural, 
são necessários para o homem e podem ser 
tecnologicamente aproveitados. Apresentam diferenças 
qualitativas e quantitativas, no tempo e no espaço 
(Agüero, 1996)

•  caracterizam-se como renováveis ou não renováveis



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais da região:

• Recursos naturais



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais da região:

•  Usos consuntivos de recursos naturais

•  quando determinada atividade utiliza um recurso 
renovável – água por exemplo – e a quantidade, ou 
qualidade, devolvida ao meio não equivale, em termos 
de quantidade ou qualidade, à retirada como resultado 
de perdas por evaporação, percolação ou 
contaminação. Exemplos:
•  irrigação
•  abastecimento urbano
•  abastecimento rural
•  criação de animais
•  abastecimento industrial
•  lixo marinho?



  

Ecossistemas / biótopos / unidades de recursos 
ambientais da região:

•  Tragédia dos Comuns

•  quando um recurso renovável passa a ser utilizado em 
taxas que excedem a sua capacidade de regeneração 
e/ou recuperação, em virtude de interesses individuais 
mais fortes do que o coletivo e, como resultado, o 
recurso renovável passa a se constituir em um recurso 
não renovável
•  cabeças de gado em uma pastagem
•  dreno da fossa em um riacho no campo
•  ponta de cigarro no chão
•  veículo desregulado



  

Os Seres Humanos, o uso dos ecossistemas 
e o lixo marinho



Ocupação e tipos de usos:

• Evolução da população na 
Terra

Período População da Terra

12.000 A.C. 1 milhão

9.000 A.C. 3 milhões

3.000 A.C. 30 “

0 250 “

350 254 “

600 238 “

800 261 “

1000 280 “

1500 426 “

1600 498 “

1700 640 “

1800 890 “

1830 1 bilhão

1930 2 bilhões

1950 2,5 “

1960 3 “

1975 4 “

1980 4,5 “

1987 5 “

2000 6 “

2008

6.775.303.627 
        “    *

* estimativa para às 14h00 do dia 2/ago/2010



Ocupação e tipos de usos:
• Aumento no uso da energia



Ocupação e tipos de usos:

• Distribuição da população na Terra

Países
População Densidade Demográfica Taxa de Crescimento

1980 1999 (1994) (hab/km2) Anual (%)

China 996.135 1.266.838 132 0,88

Índia 675.000 998.056 304 1,8

Estados Unidos 227.757 276.218 29 0,58
Indonésia 146.362 209.255 110 1,6

Brasil 119.003 167.988 20 1,5

Paquistão 82.581 152.331 191 2,8

Rússia 137.410 147.196 nove -0,6

Bangladesh x-x-x 126.947 882 1,8

Japão 116.807 126.505 335 0,15

Nigéria x-x-x 108.945 118 2,8



Ocupação e tipos de usos:

• Distribuição da população na Terra

Período

População

Países Países em
Mundo

Desenvolvidos Desenvolvimento

população taxa população taxa população taxa

milhões hab. % milhões hab. % milhões hab. %

1950 800 32 1700 68 2.500 100

2000 1.200 20 4.800 80 6.000 100

2050 1.365 13 9.135 87 10.500 100



Ocupação e tipos de usos:
• Relação entre IDH e consumo de energia



Ocupação e tipos de usos:
• Evolução da população brasileira

Décadas População 
Rural

População 
Urbana

População 
Total

Taxa de 
Urbanização

1940 28.356.133 12.880.182 41.236.315 31,23%

1950 33.161.506 18.782.891 51.944.397 36,15%

1960 38.767.423 31.303.034 70.070.457 44,67%

1970 41.054.053 52.084.984 93.139.037 55,92%

1980 38.566.297 80.436.409 119.002.706 67,59%

1991 35.834.485 110.990.990 146.825.475 75,59%

2000 31.847.004 137.697.439 169.544.443 81,21%



Ocupação e tipos de usos:
• Evolução da população na RMBS

Municípios População (números absolutos) Incremento
1970 - 2005

1970 1980 1991 2000 2005

Bertioga 3.575 4.233 11.473 30.039 44.517 1.245%

Cubatão 50.906 78.630 91.136 108.309 117.289 230%

Guarujá 94.021 151.127 210.207 264.812 296.368 315%

Itanhaém 14.515 27.464 46.074 71.995 85.438 589%

Mongaguá 5.214 9.927 19.026 35.098 42.525 816%

Peruíbe 6.966 18.407 32.773 51.451 61.705 886%

Praia Grande 19.704 66.011 123.492 193.582 232.225 1.179%

Santos 342.055 412.448 417.450 417.983 424.665 124%

São Vicente 116.485 193.002 268.618 303.551 320.383 275%

Região Metropolitana 653.441 961.249 1.220.249 1.476.820 1.625.115 249%





  



  



  



Ocupação e tipos de usos:



Ocupação e tipos de usos:



Ocupação e tipos de usos:



Ocupação e tipos de usos:



Ocupação e tipos de usos:



Ocupação e tipos de usos:



  



  



Ocupação e tipos de usos:

http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/praias/algas.asp



Ocupação e tipos de usos:

http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/praias/algas.asp



Ocupação e tipos de usos:

http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/praias/algas.asp



Ocupação e tipos de usos:

http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/praias/algas.asp









Ecossistemas da região: serviços naturais

http://www.fao.org/es/esa/pesal/about3_es.html

http://www.fao.org/es/esa/pesal/about3_es.html


Quais os próximos passos?

• Política Nacional dos Resíduos Sólidos?

• Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro?

• Política Nacional de Meio Ambiente?

• Ações do executivo nos diversos níveis

• Interesses objetivos de lobbies setoriais  - petróleo, 
agrobusiness, pesca,  

• Envolvimento / descaso dos políticos

• Descomprometimento dos cidadãos



Quais os próximos passos?

• Inclusão dos novo paradigma nas políticas públicas

•Distanciamento / alheamento entre os conhecimentos 
gerados pela academia e possibilidade de utilização 
dessas informações para a tomada de informações

• Educação fundamentada, adequada e amplamente 
difundida

• Antropagogia – pedagogia social que transcenda o 
espaço da escola e da família



Quais os próximos passos?

Lixo Marinho - 
• Desenvolvimento de tecnologias para 

• Amostrar
• Caracterizar
• Medir
• Coletar
• Informar
• Aproveitar
• Destinar
• Coibir – via políticas públicas
• Desenvolver novas tecnologias para tratamento do 

lixo marinho coletado – plasma?
• Substituição do plástico nas atividades onde é 

utilizado



Quais os próximos passos?

Lixo Marinho - 
• Inclusão das preocupações no rol das políticas 
públicas brasileiras

• Turismo
• Transporte

• Marítima
• Rodoviária

• Portos
• Pesca

• Industrial
• Artesanal
• Recreativa

• Energia
• Esportes...



Um grande desafio para a 
sustentabilidade e a coexistência 

dos seres vivos na Terra...



Muito Obrigado!!!!

Contato:

paulo.harkot@projetolixomarinho.org

mailto:paulo.harkot@projetolixomarinho.org
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