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1. INTRODUÇÃO  

A Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década da Ciência Oceânica e da Restauração para o 

Desenvolvimento Sustentável, cujo início se deu em janeiro de 2021. O objetivo é disseminar a consciência da 

urgência de remediar os impactos antrópicos negativos e proteger o maior bioma do planeta – o oceano.  

Na Década, o termo “oceano” está sendo utilizado no singular para reforçar a importância de pensarmos 

em um “oceano global”, o maior bioma do planeta, responsável por proporcionar 50% do oxigênio que 

respiramos, segurança alimentar e regulação climática, entre outros serviços essenciais para a humanidade. 

Essa conscientização é fundamental para o cumprimento dos 17 objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente para o ODS 14 – Vida na Água. 

Apesar de cobrir 71% da superfície do planeta Terra, o oceano é pouco conhecido e conservado. Para 

restaurar a saúde desse bioma azul, em todo mundo, cientistas, gestores, políticos e sociedades estão sendo 

convidados a pesquisar, preencher as lacunas de conhecimento e criar soluções inovadoras e sustentáveis 

para proteger o oceano.  

O Brasil possui uma costa com mais de 8.500 Km de extensão e a zona oceânica (ZC), chamada de Amazônia 

Azul, possui cerca de 5.217.423 Km².  A ZC, área de interface entre a terra e o oceano internacional ou 

transfronteira, representa um dos maiores desafios para a gestão do país. Seus diferentes e importantes 

ecossistemas como manguezais, campos de dunas e restingas, bancos de corais verdadeiros ou de arrecifes 

de arenito, de marismas e de áreas úmidas apresentam uma rica biodiversidade, abundância de recursos 

naturais vivos e não vivos, além de paisagens que proporcionam um grande potencial turístico.  

As atividades antrópicas e a ineficácia da gestão dos resíduos sólidos são responsáveis por impactos 

crescentes na biodiversidade, atividades pesqueiras e atividades de turismo, gerando um prejuízo de milhões 

de dólares. 

De acordo com o IBGE, em 2010, cerca de 50,7 milhões de pessoas - um quarto da população brasileira - 

viviam na zona costeira a menos de 100 Km do litoral. O representante da Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar e comandante da Marinha, Rodrigo de Campos Carvalho, considera que o litoral representa 

uma das principais fontes de riquezas do país e rende cerca de R$ 2 trilhões por ano, o equivalente a 19% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional (fonte: https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/). Tais 

dados apontam a importância de conhecermos melhor os problemas da nossa zona costeira e de gerarmos 

subsídios que auxiliem os tomadores de decisão, incluindo a sociedade civil, a elaborar um sistema de 

governança convergente com um desenvolvimento sustentável robusto e mais inclusivo. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

Para atender às demandas lançadas do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e ao desenvolvimento 

do Plano de Ação de Combate ao Lixo no Mar (o qual propõe a gestão de resíduos sólidos, a pesquisa e a 

educação como meios de redução e erradicação do fluxo de resíduos no ambiente marinho), as organizações 

Route Institute e Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar – ABLM deram as mãos para concretizar 

a expedição intitulada “PRAIA LOCAL, LIXO GLOBAL”. Um projeto piloto para aprimorar uma metodologia 

adequada à costa brasileira e convergente com os protocolos científicos nacionais e internacionais. 
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Maraú é um município do estado da Bahia, no Brasil, com 848,885 Km² e população estimada em 20.664 

habitantes (IBGE 2020). Conhecida como "Polinésia Baiana" devido à sua rara beleza e à transparência de suas 

águas, Maraú possui belíssimas praias distribuídas entre seus vários povoados, além de dezenas de ilhas, 

cachoeiras, manguezais e quilômetros de Mata Atlântica totalmente preservados. Seus povoados costeiros 

mais conhecidos são: Barra Grande, Saquaíra, Taipú de Fora e Algodões. A Península de Maraú faz parte da 

Costa do Dendê, uma das regiões mais belas da Bahia. Lá, também fica localizada a terceira maior baía do país, 

a Baía de Camamu, onde deságua o rio Maraú. A região apresenta grande potencial para atividades 

econômicas de ecoturismo, com uma grande extensão do litoral, incluindo áreas de desova de tartarugas, já 

tendo sido identificados mais de 150 ninhos.  

No entanto, Maraú carece de um sistema de gestão de resíduos sólidos mais eficiente. Ao longo do litoral 

de mais de 50 Km, muitas regiões são desabitadas e o lixo trazido pelo vento, turistas e pelas correntes 

marinhas fica acumulado nas áreas de restinga, manguezais, foz dos rios e na areia, prejudicando a fauna local 

e as tartarugas que vêm desovar todo ano, impactando, inclusive, as atividades de turismo. 

Os registros da situação dos resíduos acumulados nessas zonas costeiras são escassos e fundamentais para 

elaborar um programa de gestão eficaz. Nesse contexto é importante elaborar um banco de dados que forneça 

informações fidedignas para fornecer subsídios às políticas públicas de gestão e estimular os tomadores de 

decisão e a sociedade para participar da elaboração de um sistema de gestão de orla compatível com a 

demanda deste ecossistema local.  

 

3. OBJETIVO GERAL  

O projeto piloto EXPEDIÇÃO PRAIA LOCAL, LIXO GLOBAL pretendeu realizar uma ação de monitoramento 

para detectar, identificar e registrar os tipos de resíduos sólidos encontrados ao longo do litoral da Península 

de Maraú, com destaque para os resíduos de origem internacional, de forma a gerar dados para subsidiar 

políticas públicas e promover a sensibilização da população para os problemas da poluição nos ambientes 

costeiros.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Monitorar e registrar a presença de resíduos sólidos ao longo do trecho alvo dessa expedição; 

▪ Gerar dados representativos para futuras análises científicas relacionadas à temática; 

▪ Disseminar essa expedição a nível nacional como uma prática regular que permita gerar dados 

consistentes para estudos científicos; 

▪ Apresentar os resíduos internacionais (mais simbólicos) em uma exposição, a fim de educar e alertar 

a população e as autoridades locais sobre a poluição nos oceanos e suas variadas origens; 

▪ Produzir vídeos e material visual que possam ser utilizados para mini- documentários e/ou cartilhas 

para o público, visando conscientizar moradores e turistas sobre a importância da conservação do 

meio ambiente, do patrimônio e da beleza do litoral baiano;  

▪ Favorecer e subsidiar a criação de políticas públicas exequíveis para a questão do lixo no mar. 
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5. METODOLOGIA  

▪ TRAJETO 

A partir do mapa da região (Google Earth e mapas das rodovias locais) e do conhecimento do líder da 

expedição (morador local), foi estabelecido um trajeto, de cerca de 50 Km, para a coleta das amostras, o qual 

inclui a faixa litorânea entre a foz do Rio Carapitangui, em Barra Grande, e a praia do Pontal (FIGURA 1). Foram 

selecionados treze locais considerados estratégicos pela sua posição, nos quais a equipe, composta por seis 

voluntários coletores e dois fotógrafos, percorreu todo o trajeto caminhando, retirando amostras dos resíduos 

sólidos e obedecendo a um protocolo definido para normatizar as amostragens. Paralelamente, foram 

realizados registros audiovisuais de todo o percurso. 

Para viabilizar o trabalho de recolher o material e garantir a segurança da equipe de coletores, a ordem 

dos pontos e os horários foram determinados de acordo com a tábua de marés para a região, permitindo que 

as caminhadas ocorressem no maior período de tempo entre a maré baixa e alta, de maneira que as coletas 

fossem realizadas com o mínimo de risco. 

Durante o trajeto da expedição, houve o acompanhamento e o apoio logístico de dois quadriciclos com 

carretas, um para dar suporte ao transporte e escoamento dos sacos coletados após cada ponto de coleta e 

outro para o transporte de itens de segurança, kit emergência, lanches e água, itens pessoais e equipamentos 

de registro audiovisual, entre outros. Os quadriciclos percorreram vias de terra paralelas às praias a fim de 

evitar o impacto destes veículos sobre a vegetação da restinga e áreas de desova de tartarugas. 
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FIGURA 1: Trajeto indicando os pontos de coleta ao longo do litoral de Maraú, BA. 

 

▪ LISTA DE RECURSOS 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: máscaras KN95 ou PFF2, filtro solar FPS50 (200 ml), luvas de 

algodão antiderrapante, capa de chuva de PVC, caixa com kit completo de primeiros socorros, apólice de 

seguro de vida/hospital para toda a equipe. 

HIDRATAÇÃO: 2,5 L/pessoa/dia, solução isotônica (0,5 L/pessoa/dia).  

EQUIPAMENTO DE CAMPO: facão de poda, gancho podão, balança portátil (até 50 Kg), sacos padrão Route 

(plástico reciclado), sacos de ráfia (big bags), lona plástica para triagem (8 x 6m), peneira (limpa baia - malha 

1,5 cm), prancheta (para escrever), formulários e caneta, marcador permanente, fita crepe larga, lanternas de 

cabeça e coletes personalizados.  

ALIMENTAÇÃO & HOSPEDAGEM: pousadas parceiras e alimentação completa para toda a equipe em todos 

os dias da expedição. 

TRANSPORTE: 100L de gasolina para os quadriciclos, aluguel de um carro para suporte à equipe, aluguel de 

02 quadriciclos com carretinhas; caminhonete jardineira para dois transportes mais longos (apoio).  

REGISTRO AUDIOVISUAL: serviço para registro fotográfico e audiovisual em tempo real (incluindo captação 

por drone). 

 

▪ COLETA 

A metodologia para a amostragem nos pontos indicados utilizou o sistema de transectos lineares que 

cortam a faixa de areia na transversal. Os resíduos foram coletados nas áreas de 50 metros lineares a partir 

da linha de maré. Todos os resíduos sólidos encontrados dentro desta faixa foram coletados e colocados em 
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sacos plásticos transparentes, os quais foram identificados com etiqueta e marcação permanente, 

discriminando o local de origem para posterior análise, triagem e destinação.  

Antes de serem ensacados, os resíduos foram peneirados, tendo sido realizada uma separação inicial, no 

ato da coleta, entre resíduos internacionais e demais resíduos (nacionais e não identificados). Estes dois 

grupos de resíduos foram acondicionados em sacos separados.  

A cada ponto de coleta, os sacos com o material recolhido foram levados para pontos estratégicos, fora da 

faixa de areia, em ruas e trilhas paralelas à praia, onde foram recolhidos pelos pilotos dos quadriciclos para 

serem levados ao local de triagem. 

Alguns registros fotográficos foram realizados com georreferenciamento. Nem todos os registros puderam 

ser georreferenciados devido a problemas de rede no celular dos fotógrafos.  Para uma visão mais ampla, 

vídeos de drone foram realizados para tentar cobrir as áreas mais remotas (sem casas ou pousadas). No 

entanto, devido às más condições climáticas (chuva e vento) em certos dias, algumas localidades não puderam 

ter registros aéreos devido ao risco de dano para o drone. 

 

▪ TRIAGEM E DESTINAÇÃO 

O procedimento de separação e quantificação utilizou um protocolo adaptado a partir do protocolo 

recomendado pela Ocean Conservancy, a qual visa estabelecer um padrão de registro que contribua para 

bancos de dados de acesso público. Foi elaborada uma ficha simplificada, a qual foi impressa para uso no local. 

O modelo desta ficha pode ser verificado na TABELA 1. 

Os sacos dos resíduos coletados foram levados ao local de triagem, uma grande oca cedida pelo Instituto 

Inkiri em Piracanga. Antes de começar a separação, cada saco foi pesado e o conteúdo disposto em área 

central para a separação dos itens de cada local amostrado. Uma pessoa ficou responsável por anotar todos 

os valores nas fichas de triagem, identificadas por local de coleta.  

O espaço de trabalho de cada dupla foi organizado colocando o conteúdo total ao centro da dupla e os 

itens separados de acordo com as categorias da ficha de triagem. Após finalizar a separação dos resíduos de 

cada saco, procedeu-se a contagem dos itens e a anotação nas fichas. As mesmas foram fotografadas e 

enviadas para o centro operacional das instituições realizadoras. 

Ao final da expedição e da etapa de triagem, todo o resíduo coletado foi transportado pela empresa TRR 

Tratamento de Resíduos para a correta destinação, com emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos 

(MTR). Como já dito anteriormente, os resíduos internacionais mais simbólicos foram sanitizados e arquivados 

para posterior exposição. 

 

▪ SEGURANÇA SANITÁRIA 

A expedição foi realizada em período da pandemia pelo vírus Sars-CoV-2 (COVID 19). Para diminuir os riscos 

sanitários, a Prefeitura de Maraú patrocinou o projeto e propiciou que toda a equipe fosse testada por RT-

PCR, com os exames tendo sido realizados pela equipe do SUS de Maraú (posto de saúde de Saquaíra), cinco 

dias antes da partida. Além disso, todos participaram de uma reunião virtual na qual receberam orientações 

sobre os procedimentos a serem observados durante o período que antecedeu a partida e durante a 
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expedição. Foram passadas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto aos 

procedimentos de higienização das mãos, uso de máscara durante toda a expedição, distanciamento social e, 

no caso de qualquer indicativo de sintomas relacionados ao COVID, o acordo era avisar imediatamente ao 

líder da expedição para que tomasse as providências adequadas.  

Durante o trajeto na areia: 

1. Mantiveram-se todos os procedimentos de segurança sanitária;  

2. Organizaram-se em duplas, mantendo a distância de 2 m entre cada dupla; 

3. Em toda pausa para hidratação ou lanche, recomendou-se a higienização das mãos antes de tirar e 

recolocar a máscara. 

 

6. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A equipe que participaria sofreu uma baixa de três voluntários que apresentaram o teste positivo para 

COVID. Com a equipe reduzida (de 9 voluntários coletores passou-se para 6), as condições de trabalho para as 

coletas foram um pouco prejudicadas, exigindo maior dedicação e esforço do time. 

O período de realização da EXPEDIÇÃO PRAIA LOCAL, LIXO GLOBAL (edição Maraú 2021) foi determinado 

em função da tábua de marés para a região, no qual foi possível obter as melhores condições de horário de 

maré baixa. No entanto, os dias de 22 a 27 de setembro acabaram sendo de um período de chuva constante 

e ventos de média intensidade. Sob tais condições, o trabalho de campo sofreu impactos pela dificuldade de 

manter a caminhada com a celeridade esperada. Algumas categorias de resíduos tais como madeira, papel e 

pontas de cigarro, não foram coletadas de forma sistemática por estarem molhadas e envoltas em areia, sem 

condições de serem limpas. Além disso, o clima também causou problema para os registros aéreos – 

prejudicados pela chuva e pelo vento que dificultaram o voo do equipamento (drone) na maior parte do 

tempo. 

Outras dificuldades ocorreram na quantificação do material em números. A equipe dos expedicionários 

recebeu a ajuda de um grupo de voluntários locais de Piracanga para ajudar no processo de separação e 

contagem. Contudo, apesar da reunião à distância com a equipe técnica operacional para reforço dos 

procedimentos, os registros obtidos continham lacunas de dados. Apenas os dados de pesagem foram 

registrados com consistência. Neste contexto, somente esses dados estão sendo apresentados na Tabela 1, a 

qual apresenta o total geral considerando os valores registrados nas fichas de triagem. 
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TABELA 1: Dados totais por categoria de resíduo. 

GRÁFICO 1: Proporções, em valores totais, de cada categoria de resíduo recolhido. 
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GRÁFICO 2: Valores mais relevantes de resíduos por ponto amostral (Peso – g). 

 

GRÁFICO 3: Perfil dos valores relativos de cada categoria de resíduo por local amostrado. 
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GRÁFICO 4: Perfil da poluição encontrada em cada um dos pontos amostrais. 

 

▪ RESÍDUOS INTERNACIONAIS 

Foram recolhidos 172 resíduos de diferentes países, com prevalência de garrafas de água, incluindo um 

pack de 12 garrafas de 1,5 L de água mineral; embalagens de desengordurante, desodorante e galões de 

combustível, e diversos resíduos de material eletrônico. Os fardos de borracha encontrados na areia, com 

marca de fabricante oriental, possivelmente China, não foram recolhidos por haver uma norma legal para esse 

tipo de material. Ao ser encontrado, deve ser reportado às autoridades locais, as quais entrarão em contato 

com a Marinha do Brasil, a responsável pelo recolhimento desse tipo de resíduo. 

Dentre os códigos de barra legíveis dos resíduos internacionais recolhidos foram identificados 25 países: 

Estados Unidos da América (EUA), França, Mônaco, Japão, China, Taiwan, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, 

Polônia, Portugal, África do Sul, Panamá, México, Suíça, Uruguai, Argentina, Chile, Espanha, Turquia, Holanda, 

Tailândia, Cingapura, Índia e Indonésia. 

Em proporções relativas, os resíduos de origem da China totalizaram 52% do material coletado, seguido de 

França com 4% e EUA com 3,4%. Porém, os resíduos eletrônicos ocuparam um lugar significativo – 12% do 

total coletado para resíduos internacionais. 

 

▪ PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

✔ Os procedimentos para a coleta se mostraram adequados para o tipo de litoral encontrado em Maraú. 

Contudo, o recrutamento de voluntários, para percorrer uma distância tão longa (50 Km), e as limitações 

impostas pela segurança sanitária impactaram diretamente na precisão dos registros de cada uma das 
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categorias de resíduos coletados. Dessa forma, as próximas expedições deverão rever a realização de 

trajetórias tão extensas para um procedimento de coleta e triagem com objetivos de obtenção de dados 

para análise científica. Ficou evidente que, preferencialmente, longas expedições deverão ser realizadas 

com grupos maiores ou vários grupos que possam ser distribuídos ao longo do percurso, ou então, realizar 

expedições sucessivas em áreas mais curtas. Cada grupo deverá, obrigatoriamente, contar com um(a) 

coordenador(a) de formação técnica/operacional compatível.  

✔ Dos treze locais planejados para a coleta das amostras dos resíduos, segundo o projeto do uso do traçado 

de transectos de 50m transversal à linha da areia, dois locais (Porto de Barra Grande e Três Coqueiros) não 

puderam ser amostrados devido aos atrasos decorrentes da marcha sob o mau tempo, o que demandou 

um esforço maior da equipe. Devido a isso, o grupo chegou nestes dois últimos pontos, no final do último 

dia de coleta, já anoitecendo e com todos muito cansados. O capitão da equipe, Gutemberg Palumbo, 

responsável pelas decisões de campo, decidiu acertadamente cancelar a amostragem desses pontos. 

✔ Apesar das lacunas metodológicas, os resultados registrados apresentaram um ensaio inicial promissor 

para que sejam aprimorados os procedimentos em futuras expedições, atendendo ao intuito deste projeto 

piloto. 

✔ Considerando os onze pontos amostrados, sendo que em um deles (Algodões) não apresentou presença 

de resíduos, estima-se uma área total de coleta de 550 m2 que corresponde aproximadamente à 0,1% da 

área percorrida. Desse trecho amostral foram retirados quase 674 Kg de lixo (resíduos + rejeitos). Tal 

resultado, se projetado linearmente para toda a extensão de 50 Km de litoral, indica que a quantidade de 

resíduos (cerca de 90% do total) pode chegar a 67 toneladas de resíduos, incluindo um significativo volume 

de material reciclável, os quais estão poluindo e causando danos ao litoral de Maraú. 

✔ Do total de resíduos quantificados (TABELA 1 e GRÁFICO 1) aproximadamente 42% é o total das três 

categorias de resíduos plásticos, dos quais cerca de 10% são garrafas PET. Também foram encontradas 

muitas garrafas de vidro, mas nessa categoria não cabe uma comparação dos percentuais da quantificação 

por peso. É importante destacar que as garrafas de vidro, principalmente de cerveja, indicam o descarte 

incorreto por parte de usuários das praias. Outro dado relevante, também não contabilizado em unidades, 

foi o material da categoria lixo hospitalar, no qual observou-se a presença de muitas máscaras faciais de 

proteção contra o Coronavírus, vários frascos de remédio e êmbolos de injeção. Esses descartes, 

claramente realizados por pessoas que frequentam as praias, mostram que, mesmo que algum material 

mais leve possa ter chegado pelas correntes marinhas, é evidente a necessidade de programas de educação 

ambiental e campanhas de educomunicação que sejam mais eficazes para sensibilizar a população. 

✔ No GRÁFICO 2, as barras relativas aos totais de cada categoria, por estarem apresentadas em gramas (g), 

unidade das balanças de pesagem utilizadas, colocam em evidência outras três categorias muito 

significativas: material de pesca, isopor e borracha. De acordo com o testemunho do capitão da expedição, 

conhecedor da região, esse material foi encontrado em maior quantidade nas áreas de pesca, o que indica 

a demanda de elaborar uma proposta específica para sensibilização dos pescadores da região. 

✔ Para registrar a diferença dos resíduos encontrados em cada área amostrada, os GRÁFICOS 3 e 4 

demonstram perfis com diferenças significativas, que precisam ser monitoradas para obtenção de dados 

mais consistentes que permitam orientar ações para melhorar a gestão do lixo em cada uma dessas 

localidades. A seguir, é apresentado um resumo dos relatos dos expedicionários a cerca dos cenários 

encontrados: 

- Em Taipú de Fora se observou um maior volume de vidro, indicando maior frequência de usuários de praia 

com comportamentos incorretos de descarte de garrafas de bebidas. Além disso, foram encontrados feixes 
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de borracha, os quais foram colocados em regiões mais altas para que a maré não os levasse antes da 

Marinha; 

- Na Lagoa Azul foi encontrado muito lixo queimado e muitos resíduos de origem internacional; 

- No Cassange predominaram plásticos em geral (copos descartáveis, por exemplo), PET, borracha (chinelos 

e calçados) e vidro; 

- Em Saquaíra encontrou-se isopores, copos plásticos, lighsticks e resíduos internacionais; 

- Na parte principal da praia de Algodões não foi encontrada quantidade significativa de resíduos, contudo, 

se aproximando do Jardim das Bromélias, encontrou-se um casco de tartaruga morta na região da restinga; 

- No Jardim das Bromélias os resíduos estavam localizados mais próximos da vegetação de restinga, tendo 

predominado material de construção (cabos e fios) e plásticos em geral; 

- No Aibim, foram encontrados resíduos de pesca, garrafas PET e plásticos em geral; 

- Na Praia do Pontal predominaram garrafas PET, isopor e frascos de medicamentos; 

- Na foz do rio Piracanga foram retirados os maiores volumes plásticos em geral, tendo sido observada uma 

grande quantidade de microplásticos; 

- Na foz do estuário do rio Carapitangui foram retirados os maiores volumes de material de pesca (linhas, 

redes de pesca). Encontraram-se também máscaras faciais, pneus e sacos plásticos;  

- Na Ponta do Mutá, predominaram os plásticos em geral e vidro, mas foram observados isopor de marmita, 

garrafas, latinhas (provenientes de alimentos e bebidas compradas nos restaurantes locais), e diversas 

fraldas – colocadas na categoria dos rejeitos.  

✔ Em relação ao material estrangeiro, identificado pelos códigos de barra, é importante destacar que mais 

da metade dos resíduos coletados são de procedência chinesa, com grande quantidade de garrafas PET. 

Igualmente importante foi a quantidade de material eletrônico coletado – sem identificação nos 

fragmentos recolhidos. 

✔ Apesar das diferenças entre os resultados esperados e os obtidos, é possível afirmar que os dados obtidos 

no litoral de Maraú indicam a relevância desse tipo de projeto para ajudar a entender o problema da 

origem dos resíduos e dar subsídios para elaborar, com urgência, programas de educação ambiental e 

educomunicação, estabelecendo um sistema de gestão de resíduos mais adequado para as características 

de cada localidade. Como parte da proposta do presente projeto, está clara a importância do 

monitoramento sistemático que possa apontar com maior clareza a origem dos principais resíduos e 

rejeitos para que seja possível construir políticas que implementem ações a fim de fortalecer as 

responsabilidades compartilhadas e aumentar a preservação dessas áreas. 

 

 

“Sem azul, sem verde, sem vida” Sylvia Earle 


