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Participantes - 33 pessoas

- 18 voluntários 

- 8 catadores de material reciclável 

- 4 escoteiros 

- 3 coordenadores
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Área percorrida - 4 kms 
Partindo do posto 1, na praia do Leme, o grupo de 

voluntários e catadores de material reciclável, além de 

coletar os resíduos pelo caminho, também conversou, 

num trabalho de sensibilização ambiental, com 

banhistas sobre os impactos dos resíduos sólidos no 

ambiente marinho.



Material	coletado

Outros
8,3kg

Vidro
3,2kg

PET
2,6kg

Copo	descartável
6,2kg

Lata
0,6kg

Plás/co	duro
1,6kg

Plás/co	duro Lata Copo	descartável
PET Vidro Outros

Peso total coletado - 31,8 kgs 
22,5 Kgs - resíduos 
9,3 Kgs - Rejeitos 

A maior parte dos resíduos encontrados na praia 

nesta hora da manhã (entre 07h00min e 09h30min) 

é composto por microlixo, material que  não é 

coletado pelo serviço de limpeza urbana realizado 

diariamente. Este material, em grande parte, não 

pode ser reciclado, sendo considerado rejeito.
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Resíduos

Resíduos mais encontrados 

Destacamos a grande quantidade de canudos plásticos, que, mesmo com a proibição por lei, seguem sendo 

amplamente utilizados nas praias do Rio de Janeiro. Além disso, copos descartáveis e bitucas de cigarro chamam a 

atenção por serem materiais que causam grande impacto à vida marinha, seja diretamente ou indiretamente, quando 

se transformam em microplástico e/ou poluem quimicamente o oceano. 



Briefing e orientações

Sensibilização

Envio para reciclagem

Transformação em matéria prima

Triagem

Coleta

Metodologia 

Mais do que interceptar os resíduos antes de 

chegarem ao mar, o objetivo de ações como esta é 

a sensibilização ambiental nas pessoas. Portanto, 

a conversa com os banhistas e as imagens geradas 

são tão ou mais importantes do que a própria 

quantidade ou peso dos resíduos retirados. 
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