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A poluição de praias por resíduos sólidos é um problema bem registrado mundialmente. Entre os fatores que 
influenciam para essa poluição está o número de usuários do ambiente. Em Lucena-PB é durante o período 

de Carnaval que se registra o maior numero de usuários em suas praias, chegando a triplicar sua população 

(15 mil habitantes). Dessa forma este estudo teve como objetivo testar a hipótese de que as áreas onde 
estavam sendo realizados os eventos de Carnaval apresentam maior quantidade de resíduos. Para tanto foi 

utilizado o desenho experimental MBACI (Multiple Before-After/Control-Impact) de detecção de imapcto 

ambiental que é indicado como o mais eficiente. As amostragens foram realizadas em dois períodos antes e 

depois do impacto em duas praias controle (sem evento) e duas praias impacto (com evento) e em cada praia 
foram demarcados três transectos de 50m² espaçados em 25m, totalizando uma área de 200m², na zona do 

supralitoral. Um total de 1282 itens foi coletado (404 itens antes do impacto e 878 itens depois do impacto). 

Os itens plásticos foram os materiais mais frequentes (55.1%), seguidos de orgânico (15.6%), cigarro (7.3%), 
isopor (6.9%) e papel (5.8%), os demais itens (metal, espuma, outros, vidro, borracha e tecido) não atingiram 

5% do total. Entre os itens destaca-se a presença de canudos, saquinhos de picolé, palitos de churrasco, restos 

de alimentos, carvão, pontas de cigarros, todos resíduos característicos de usuários, sugerindo que estes são a 

principal fonte. Esse padrão de resíduo foi igualmente observado em estudos similares realizados em outras 
regiões do Brasil e em outros países, corroborando os resultados deste estudo. A maior quantidade de 

resíduos observada nas áreas impacto no Carnaval e a interação entre os termos Antes/Depois e 

Controle/Impacto apresentadas pelos itens plástico, orgânico e total, confirma que ocorreu o impacto 
esperado (a maior quantidade de usuários utilizando o ambiente praial aumenta a quantidade de resíduos). 

Portanto, podemos concluir que o Carnaval causa impacto na quantidade de lixo nas praias em que ocorrem 

os festejos. Sendo assim, a realização de campanhas educativas com os visitantes seria uma medida eficiente 
para tentar evitar a poluição das praias de Lucena durante o Carnaval. 
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