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Pesquisas têm demonstrado que o cenário (belezas naturais e boas condições ambientais) é um dos principais 

componentes responsáveis pela escolha de uma praia para visitação, e que existe uma tendência de rejeição a 

lugares degradados. Atualmente a satisfação do usuário tem se tornado um termômetro do potencial da praia 

como recurso turístico. Este trabalho objetivou avaliar a percepção ambiental de usuários de praias frente ao 

problema do lixo, como subsídio a ações de controle. A pesquisa foi realizada durante a alta estação, através 

da aplicação de 200 questionários com usuários de duas praias adjacentes em João Pessoa (Cabo Branco e 

Tambaú). Segundo os dados obtidos, a maior parte dos frequentadores é do sexo feminino (58,4%), possui 

entre 18 e 30 anos (34,5%), tem o ensino médio completo (31,5%) ou o superior completo (30,5%) e mora na 

própria cidade (61%). A escolha da praia segundo os entrevistados se dá principalmente pela limpeza da área 

e proximidade com a residência. Quanto à percepção, as praias foram consideradas sujas por 46,5% dos 

usuários, embora a questão "limpeza da área" tenha sido considerada como a mais importante na escolha da 

praia para frequentação. Os plásticos foram citados como os resíduos observados com maior frequência 

(76,5%), semelhante ao que tem ocorrido em outras praias; o segundo item mais frequente citado foi resto de 

alimento (19,5%). Segundo 95,5% dos usuários, o lixo presente nas praias tem origem nos próprios 

frequentadores das áreas, embora a maioria tenha admitido que descarta os resíduos em lixeiras próximas 

(67,5%). 7% dos usuários responderam que descartam o lixo diretamente na areia, fato surpreendente, 

quando se considerada o nível de escolaridade da maioria. As principais consequências da presença do lixo 

citadas (entre cinco opções) foram a contaminação da areia com riscos de doenças para os usuários, danos 

aos animais marinhos e a atração de vetores de doenças como ratos, pombos e baratas. Esperava-se que 

"gasto do dinheiro público" e "perda do potencial turístico" ficassem entre as mais importantes, mas isso não 

ocorreu. Segundo a maioria dos usuários (80%), a responsabilidade de manutenção da praia sem lixo é de 

todos (usuários, comerciantes e órgãos públicos). As principais medidas citadas para redução do lixo foram 

(entre 6 opções), o aumento no número de lixeiras fixas, promoção de campanhas de educação ambiental e 

melhorias no recolhimento nessa ordem. É importante que todas essas ações propostas sejam implantadas 

conjuntamente, para a efetiva resolução do problema. 
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