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“A nova cultura que está emergindo compartilha uma visão de realidade 

que ainda está sendo discutida e explorada, mas que se consolidará finalmente 

como um novo paradigma, destinado a eclipsar a visão de mundo cartesiana em 

nossa sociedade. (...) A nova estrutura será profundamente ecológica, 

compatível com as concepções de muitas culturas tradicionais.” 

 

Fritjof Capra, em ‘O Ponto de Mutação’ (1983)   
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RESUMO 

 

Os ecossistemas costeiros recebem resíduos tanto do mar quanto dos 
continentes, sofrendo com a ocorrência cada vez maior do lixo marinho, 
principalmente quando este não é retirado pelo processo de limpeza efetuado 
nas praias pelos municípios, sob a forma manual e/ou mecanizada. A limpeza 
de praias pode não apenas remover os resíduos sólidos, mas também 
comprometer a diversidade da fauna local. O objetivo geral desse estudo é 
analisar a atividade de limpeza do lixo marinho realizada pelos municípios nas 
praias do Flamengo e de Icaraí, localizadas na Baía de Guanabara – RJ, sob o 
contexto da gestão ecológica. Os principais procedimentos metodológicos 
consistiram em levantamento bibliográfico, observação em campo, coletas de 
amostras de resíduos e elaboração de uma matriz de correlação para associar 
as variáveis ambientais com a presença de lixo nas praias. Entre os resultados, 
para o total de itens encontrados, a maioria correspondeu a fragmentos plásticos 
de 1 a 5 cm, representando 20% do total encontrado na praia do Flamengo e 
18% do total encontrado na praia de Icaraí. A matriz de correlação de Pearson 
comprovou a relação inversa entre a intensidade do vento com a presença de 
esferas de isopor e a relação direta da chuva com a presença de resíduos na 
praia do Flamengo e na praia de Icaraí. O estudo mostrou que ambas as 
empresas necessitam de certificações que comprovem a excelência em gestão 
ecológica e a adoção de valores ambientais de forma institucional, e dentre as 
ações positivas já efetuadas estão as campanhas de educação ambiental e as 
sanções punitivas para o descarte incorreto do lixo.  

 

 

Palavras-chave: Lixo Marinho. Ecossistema Costeiro. Gestão Ecológica.  
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ABSTRACT 

 

Coastal ecosystems receive waste from both the sea and the continents, 
suffering from the increasing occurrence of marine litter, especially when it is not 
removed by the cleaning process carried out on beaches by the municipalities, in 
manual and/or mechanized forms. The process of cleaning beaches can not only 
remove solid waste, but also compromise the diversity of local fauna. The main 
objective of this study is to analyze the marine litter cleanup activity done by 
municipalities on the beaches of Flamengo and Icaraí, located in Guanabara Bay, 
under the context of ecological management. The main methodological 
procedures consisted of bibliographical survey, field observation, collection of 
waste samples and elaboration of a correlation matrix to associate environmental 
variables with the presence of waste on beaches. Among the results, for the total 
of items found, the majority corresponded to plastic fragments from 1 to 5 cm, 
representing 20% of the total found at Flamengo beach and 18% of the total found 
at Icaraí beach. Pearson's correlation matrix proved the inverse relationship 
between the intensity of the wind with the presence of styrofoam spheres and the 
direct relationship of the rain with the presence of residues on Flamengo Beach 
and Icaraí Beach. The study showed that both companies need certifications that 
prove excellence in ecological management and the adoption of environmental 
values in an institutional way, and among the positive actions already taken are 
environmental education campaigns and punitive sanctions for incorrect waste 
disposal. 

 

 

Keywords: Marine Litter. Coastal Ecosystem. Ecological management.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do desenvolvimento da humanidade, a tecnologia e a medicina 

evoluíram, proporcionando o aumento da população demográfica. Contudo, isso 

também acarretou o aumento da produção de resíduos. A rápida urbanização, a 

gestão inadequada de resíduos sólidos e o padrão de alta produção e consumo 

têm elevado a quantidade de resíduos gerada em diversas nações (UNEP, 

2007).  

Nas últimas quatro décadas, os componentes mais abundantes em 

relação aos resíduos sólidos gerados tendem a não ser mais os orgânicos 

(biodegradáveis), mas os sintéticos que normalmente levam muitos anos para 

degradar, como plásticos e vidros (SHEAVLY, 2007). Agravando esse quadro, a 

disposição pura e simples de resíduos e lançamento de efluente doméstico nos 

diversos ecossistemas existentes no mundo é a técnica de processamento mais 

antiga empregada pelo homem desde as civilizações primitivas até os dias atuais 

(FIGUEIREDO, 1995 apud FRANZ, 2011).  

Os ecossistemas costeiros, incluindo as praias, recebem materiais tanto 

do mar quanto dos continentes, sofrendo com a ocorrência cada vez maior do 

lixo marinho (ou lixo no mar). No ano de 2011, o Compromisso de Honolulu, 

assinado na 5º Conferência Internacional de Detritos Marinhos (5IMDC), 

considerou os itens de lixo marinho como quaisquer materiais sólidos 

antropogênicos, sejam eles manufaturados ou processados, 

independentemente do seu tamanho, que sejam descartados, eliminados ou 

abandonados no meio ambiente. Também incluem-se nessa definição todos os 

materiais despejados no mar, na praia, ou que sejam trazidos direta ou 

indiretamente para o mar por rios, esgotos, águas pluviais ou pelo vento (UNEP, 

2011b).  

Dentre os tipos de lixo marinho, o plástico é encontrado em maior 

abundância no ambiente costeiro devido ao seu uso generalizado (NEVES et al., 

2011). Grandes quantidades de resíduos plásticos entram no oceano 

anualmente, onde lentamente se fragmentam e se acumulam em zonas de 

convergência. Os microplásticos (como são denominados fragmentos < 5 mm) 
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são potenciais vetores para o transporte de produtos químicos e espécies 

invasoras pelos oceanos até as zonas costeiras dos continentes, 

correspondendo a uma ameaça para os ecossistemas e a saúde humana 

(UNEP, 2011a).  

Os resultados do dia Internacional de Limpeza de Rios e Praias para o 

ano de 2016 trazem uma perspectiva, em nível mundial, dos tipos de resíduos 

sólidos mais comuns de serem encontrados e coletados em determinadas praias 

incluídas na ação (figura 1). Da maior para a menor quantidade coletada, estão: 

as guimbas (pontas de cigarro), as garrafas plásticas; as tampas de garrafa; as 

embalagens de doces; as sacolas plásticas de mercado; as tampas de plástico; 

os canudos e hastes flexíveis; outras embalagens plásticas; e embalagens de 

isopor.  

 

Figura 1 – Os dez tipos de resíduos sólidos mais coletados nas praias do mundo. 

                                              

Fonte: The Ocean Conservancy, 2017. 

 

Na Baía de Guanabara, situada no estado do Rio de Janeiro, a análise da 

ocorrência e distribuição do microplástico em praias, feita por Carvalho e 
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Baptista-Neto (2016), obteve semelhança com os resultados de estudos globais, 

compostos principalmente por fragmentos plásticos, isopor, pellets e fibras 

(CARVALHO e BAPTISTA NETO, 2016).  

A limpeza de praias envolve a remoção de resíduos sólidos de origem 

humana, assim como a matéria orgânica natural desses ambientes, como 

carcaças de animais e macrófitas. Essa ação de limpeza é considerada positiva 

não só no aspecto turístico e paisagístico, pois atinge outras variáveis como a 

saúde pública, ao remover materiais perfurocortantes como pedaços de vidro e 

seringas das areias (MORTON et al., 2015). 

Em relação à forma de operação da limpeza das praias, esta pode ser 

manual (utilizando-se ancinhos, pás, entre outros) ou mecânica (tratores e 

máquinas “surf rake”) sendo que o emprego desta última, dado o seu custo 

quanto à aquisição de equipamentos e manutenção do mesmo, pode não ser 

justificável (MANSUR, MONTEIRO, 1991). 

A limpeza mecanizada de praias ocorre em diversas regiões do mundo, 

principalmente em áreas urbanizadas, para remover os resíduos de maior ou 

menor tamanho que atrapalham o turismo e a recreação. Contudo, retiram 

também espécies de fauna e flora, podendo gerar impactos negativos. O estudo 

de Cardoso et al. (2016) comprova que há uma diminuição considerável na 

presença de duas espécies de crustáceos em praias próximas aos centros 

urbanos, quando comparadas às praias mais isoladas.  

O fortalecimento de uma consciência ambiental ampla e a atuação de 

organizações ambientais gerou o uso de sistemas aprimorados de 

monitoramento ambiental, e, sob a ótica do desenvolvimento sustentável, as 

instituições devem internalizar as preocupações ecológicas no firme propósito 

de conciliar o crescimento econômico com a resolução de problemas ambientais, 

dando ênfase à adaptação tecnológica e à crença na colaboração e no consenso 

(BLOWERS, 1997).  

Neste sentido, surgiu a gestão ecológica, que envolve a passagem do 

pensamento mecanicista – que analisa somente as partes de um todo – para o 

pensamento integrado e sistêmico. A gestão ecológica tem como objetivo 
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minimizar o impacto ambiental e social das organizações e tomar todas as suas 

operações tão ecologicamente corretas quanto possível (ALMEIDA et al., 2016). 

Considerando os termos “lixo marinho” e “resíduos sólidos” como 

semelhantes e os seus respectivos impactos nos ecossistemas costeiros, o 

presente estudo pretende responder à seguinte questão: quais fatores são 

importantes para realizar uma limpeza de praia efetiva na retirada do lixo 

marinho, sob o contexto de gestão ecológica? 

 

1.1 Área de estudo 

 

A área de estudo (figura 2) corresponde às praias Flamengo (22°55'49"S 

43°10'16"W) no município do Rio de Janeiro e Icaraí (22°54'31"S 43°6'49"W) no 

município de Niterói, nas quais estudos indicam a presença preocupante de lixo 

marinho (HARTZ, 2014; BAPTISTA NETO e FONSECA, 2011; BERNARDINO e 

FRANZ 2016).  

 

Figura 2 – Localização das Praias do Flamengo e Icaraí na Baía de Guanabara. 

 

Fonte: CIVITAS – Secretaria de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, 2017. 
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A praia do Flamengo possui 1.660 metros de extensão, sendo a maior 

praia da borda ocidental da Baía de Guanabara. Ela é limitada pela Marina da 

Glória ao norte e pelo Aterro do Flamengo ao Sul, e foi parcialmente construída 

por meio de aterros sobre o mar na década de 1960, o que proporcionou a 

diminuição do espelho d’água da Baía de Guanabara e o desaparecimento de 

diversos ecossistemas marinhos (SILVA et al., 2016). 

Como a maioria das praias da Baía de Guanabara, a praia do Flamengo 

apresenta problemas devido à presença de esgoto, acúmulo de lixo e falta de 

segurança. Ela apresenta um perfil com presença de berma1 no pós-praia e uma 

frente de praia proeminente com 13-20° de inclinação, delimitada por uma crista 

de berma. A largura da praia diminui para norte, que oscila entre 36 e 47 metros, 

em comparação com os 60-66 metros observados no extremo sul do arco praial 

(SILVA et al., 2016). 

A praia de Icaraí, por sua vez, possui cerca de 1.430 metros de extensão 

e apresenta perfis morfológicos distintos ao longo do arco praial: na parte 

noroeste os perfis são mais variáveis, tanto na largura da faixa de areia quanto 

na sua morfologia, e é nessa parte da praia que ela se apresenta mais estreita 

(variando entre 25,2 e 64,5 metros). Ela corresponde, apesar de ser uma praia 

de baixa energia de ondas, a mais dinâmica de todas as praias de Niterói 

localizadas na Baía de Guanabara, apresentando uma dinâmica sazonal 

marcante que responde efetivamente às ondas de ressaca, principalmente em 

função da sua localização de frente para a entrada da Baía de Guanabara. 

(SILVA et al., 1999; SANTOS, 2001; SILVA et al., 2016). 

A faixa de areia da praia de Icaraí se alarga para sudeste onde pode 

chegar a cerca de 90 m de largura. A maior variação morfológica para nordeste 

aponta para a maior energia das ondas neste trecho, face à sua localização em 

relação à chegada de ondas de ressaca. Nesta praia, bermas são comumente 

formadas, assim como cúspides de praias e escarpas (RESENDE e SILVA, 

1991).  

                                                             
1 Berma é uma zona da praia constituída pela deposição de sedimentos pelas ondas, e que, em 
geral, apresenta suave pendor em direção ao continente e pendor mais abrupto em direção ao 
mar. Fonte: https://www.aprh.pt/rgci/glossario/bermadepraia.html 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral desse estudo é analisar a atividade de limpeza do lixo 

marinho realizada pelos municípios nas praias do Flamengo e de Icaraí, 

localizadas na Baía de Guanabara, sob o contexto da gestão ecológica.  

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar quais resíduos sólidos não são coletados pelo sistema de 

limpeza de praias; 

 Apontar as ações das empresas de limpeza urbana municipais que se 

enquadram ou não na gestão ecológica e contribuem para a retirada do 

lixo marinho; 

 Avaliar a influência das variáveis ambientais com a presença do lixo 

marinho nas praias. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Contextualização dos resíduos sólidos e do lixo marinho 

 

Os resíduos sólidos, segundo a Norma Brasileira — NBR-10.004 (ABNT, 

1987), são todos os resíduos no estado sólido ou semissólido que resultam das 

atividades industriais, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de 

varrição, sendo também considerados resíduos sólidos os lodos provenientes de 

estação de tratamento de efluentes, e determinados líquidos, cujas 

particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou 

corpos de água, para isso exigindo soluções técnicas e economicamente viáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. 

A preocupação com a gestão dos resíduos sólidos se reflete na Resolução 

nº 44/228, de 22 de dezembro de 1989, da Assembléia Geral da ONU (UNEP, 

2000) e defende a elaboração de estratégias para interromper e reverter os 

efeitos da degradação ambiental por resíduos nos âmbitos nacional e 

internacional. Posteriormente, essa questão reaparece por ocasião da discussão 

da Agenda 21, durante a ECO-92. 

A Agenda 21, no capítulo 21, ao discutir o problema dos resíduos sólidos, 

afirma que as políticas públicas nacionais para esse problema devem ser 

baseadas em quatro pontos: diminuição dos resíduos produzidos; maximização 

da reutilização e reciclagem dos resíduos; promoção da disposição e do 

tratamento; e ampliação da cobertura do serviço de coleta a toda população 

(BRASIL, 2003). 

A International Maritime Organization (IMO) foi responsável por criar 

convenções importantes para regular as atividades humanas realizadas no 

ambiente marinho (IMO, 2017). Quanto ao lixo proveniente de embarcações, a 

Convenção MARPOL, criada pela IMO em 1973 e alterada em 1978, proíbe, em 

seu anexo V, o lançamento no mar de todos os tipos de plásticos, além de 

estabelecer outras regras reconhecidas internacionalmente (MARPOL, 1978). A 
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MARPOL 73/78 foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 2.508, de 4 de março 

de 1998.  

Em fevereiro de 2017, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou 

a campanha Mares Limpos, com o objetivo de engajar governos, sociedade civil 

e o setor privado a tomarem medidas para reduzir consideravelmente a 

quantidade de lixo que estão nos mares. O Brasil anunciou o apoio à campanha 

em setembro de 2017. Os esforços se concentrarão em buscar uma drástica 

redução no uso de plásticos descartáveis, e na elaboração do Plano Nacional de 

Combate ao Lixo no Mar, capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente (ONU, 

2017). 

Constata-se, portanto, que o lixo marinho é um problema global e as 

organizações internacionais e diversas nações se empenham institucionalmente 

para minimizar os impactos e reduzir a presença desses resíduos nos ambientes 

marinho e costeiro. Um tipo de ecossistema costeiro que é comumente afetado 

pelo lixo marinho são as praias arenosas. 

 

3.2 Características e morfodinâmica das praias 

  

De acordo com a Revista de Gerenciamento Costeiro Integrado (RGCI), 

a praia é um local de acumulação de sedimentos não consolidados e próximos 

a um corpo hídrico, sendo formada pela ação conjunta das ondas, das correntes 

e das marés (RGCI,2017). 

As praias não são ambientes estáticos, e sim dinâmicos. A morfodinâmica 

praial, de acordo com Calliari et al. (2003), é um método de estudo que integra 

observações morfológicas e dinâmicas para uma descrição mais completa e 

coerente da praia e zona de arrebentação. Os movimentos da água exercem 

atrito sobre os sedimentos móveis da praia, causando gradientes espaciais e 

temporais em seu transporte. São estes gradientes que ocasionam mudanças 

em morfologia. Dessa forma, a morfologia e a hidrodinâmica atuam 

conjuntamente no ambiente costeiro. De modo geral, a terminologia e as zonas 

da praia e antepraia se caracterizam conforme a figura 3. 
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Figura 3 – Terminologia de praia e antepraia. 

Fonte: CALLIARI et al., 2003. 

A face da praia corresponde à parte mais inclinada da praia. Por via de 

regra, as partículas mais grosseiras concentram-se na base da face da praia. Ela 

corresponde à zona da praia em posição inferior à crista da berma de praia, e 

que normalmente está exposta à atuação da arrebentação e do espalhamento 

das ondas pelas margens da praia (RGCI, 2017). 

 A maré se caracteriza pela subida e descida periódica dos níveis do mar 

e de outros corpos de água ligados ao oceano (estuários, lagunas, etc.), 

causadas principalmente pela interferência da Lua e do Sol sobre o campo 

gravitacional da Terra. Quando a maré está em seu ápice chama-se maré alta, 

maré cheia ou preamar; Quando está no seu menor nível chama-se maré baixa 

ou baixa-mar. Em média, as marés oscilam em um período de 12 horas e 24 

minutos - doze horas devido à rotação da Terra e 24 minutos devido à órbita 

lunar (MIGUENS, 1996). 

As dinâmicas e características das praias interferem na distribuição do lixo 

marinho, que pode ser carreado ou trazido pelo mar até a linha de deixa (espaço 

na face de praia entre a maré alta e a maré baixa). A presença do lixo em praias 

arenosas fez com que, em diversas partes do mundo, estudos pulicados deem 

ênfase na análise da composição, quantificação e distribuição do tipo de resíduo 

e seus impactos para os ecossistemas marinhos e costeiros.  
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3.3 Disposição e impactos do lixo marinho nas zonas costeiras 

 

O lixo presente nos ambientes costeiros era associado diretamente ao 

aspecto visual que inibe as atividades turísticas. No entanto, Laist (1987) 

demonstrou o efeito negativo do lixo flutuante na fauna marinha, como nos 

mamíferos e pássaros, que podem tanto ingerir, como ficar embaraçados no lixo. 

O lixo flutuante ou depositado nas praias também têm sido apontados 

como responsáveis pela diminuição de certas espécies marinhas (LAIST, 1987). 

A categoria de plástico de 0,2 cm a 1 cm indica esse dano, visto que é um 

tamanho passível de ser ingerido pela fauna e, como não é possível sua 

decomposição no trato digestivo, pode causar sua morte (BERNARDINO e 

FRANZ, 2016). 

Estudos científicos confirmam a preocupação com o potencial impacto 

das liberações de compostos persistentes bioacumulativos e tóxicos a partir de 

microplásticos e, por esse e outros problemas, a acumulação e os possíveis 

impactos das partículas microplásticas no oceano têm sido reconhecidos como 

um problema ambiental emergente (UNEP, 2011b). 

No caso dos microplásticos, estes cobrem uma área maior em volume na 

superfície oceânica do que os macroplásticos, e eles são mais suscetíveis à 

contaminação por poluentes atmosféricos. Uma vez que os plásticos são feitos 

de materiais hidrofóbicos, os poluentes químicos estão concentrados em suas 

superfícies, portanto, os microplásticos agem como reservatórios de substâncias 

tóxicas no ambiente (IVAR DO SUL et. al, 2014). 

Um estudo realizado em nove praias da região Metropolitana de Salvador, 

Bahia comprovou que a proximidade de praias aos centros urbanos é um fator 

chave para a distribuição do lixo marinho pela região costeira. O estudo sugere 

que o problema do lixo nas praias deve ser tratado a um nível regional, sob forma 

de um plano de ação contra o lixo marinho, que contaria, além de outros 

processos, com um sistema público eficiente de coleta e disposição do lixo 

(LEITE et al., 2014). 
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Dois estudos brasileiros, um realizado em praias do município de Niterói, 

no estado do Rio de Janeiro (ARAÚJO et al., 2014), e outro realizado na Praia 

do Cassino, no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul 

(SANTOS et al., 2004), obtiveram resultados semelhantes para o tipo de material 

encontrado nas praias: a maioria dos resíduos está categorizada em plásticos, 

seguidos pelas guimbas de cigarro.  Constatou-se ainda que, para a Praia do 

Cassino, os resíduos de pequeno tamanho são os mais persistentes, visto que 

não são recolhidos durante a limpeza manual e são perdidos durante a 

passagem do rastilho.  

Silva (2006) em seu estudo sobre resíduos sólidos na praia da Boa 

Viagem, Recife, obteve como resultados, entre outros, que cada parte da praia 

apresentou um nível particular de contaminação por resíduos, em função da 

morfologia da praia, a vazão do rio que deságua naquela área, e as condições 

deposicionais da face de praia. A distribuição espacial dos resíduos refletiu 

exatamente a distribuição de usuários da praia e a diminuição dos serviços de 

limpeza e um maior aporte fluvial foram responsáveis por níveis mais altos de 

contaminação no inverno e nos períodos chuvosos. 

Na Bélgica, Vanhooren et al. (2011) apontaram para o risco ecológico do 

uso de limpadores mecânicos em praias, pois eles não só coletam grande 

quantidade de resíduos sólidos como também material orgânico e espécies de 

fauna presentes na areia das praias. Os limpadores mecânicos não são capazes 

de coletar materiais muito pequenos, e, portanto, apenas os maiores resíduos, 

com maior impacto visual, são eficientemente coletados. Além disso, os 

limpadores mecânicos podem contribuir para a fragmentação dos resíduos. 

Oliveira et al. (2011) concluíram, a partir das suas pesquisas na Praia de 

Massaguaçu – SP, que o lixo tem fontes de entrada distribuídas de forma 

heterogênea ao longo da praia, e portanto o padrão de distribuição espacial varia 

principalmente com relação à distância das fontes, assim como a distribuição 

temporal varia com a taxa de entrada de lixo no sistema praial a partir de fontes 

diversas. 

 

 



21 
 

 

3.4 Limpeza de praia em Niterói e no Rio de Janeiro 

 

Na cidade de Niterói, o Código de Limpeza Urbana (Lei Nº 1212/1993) 

atribui os serviços de limpeza pública como sendo de competência da 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN, responsável por 

coletar, transportar, dar tratamento e destinação final aos resíduos sólidos da 

limpeza de praias (Prefeitura Municipal de Niterói, 1993).  

De acordo com o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói – 

PMRSN (Prefeitura Municipal de Niterói, 2012), os serviços devem ser realizados 

no período noturno (preferencialmente das 20h às 04h20, horário de baixíssimo 

afluxo de usuários) e diariamente, inclusive nos domingos e feriados, de modo a 

zelar pela segurança dos frequentadores das praias. 

Ainda conforme estabelecido no PMRSN, para a correta execução dos 

serviços de limpeza das praias, é necessário que a limpeza mecanizada das 

areias das praias seja executada com o emprego de tratores agrícolas 4x4 de 

pneus, com potência mínima de 65 CV e nele acoplado uma peneira mecânica 

rebocável (limpadora de praia). Os resíduos deixados pelos frequentadores das 

praias e aqueles trazidos pela maré devem ser recolhidos pelo equipamento e 

acondicionados para posterior transporte até o aterro sanitário (Prefeitura 

Municipal de Niterói, 2012).  

No Rio de Janeiro, o serviço de limpeza de praias é realizado pela 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), sendo uma empresa de 

economia mista, assim como a CLIN. No município do Rio de Janeiro, A Lei de 

Limpeza Urbana n° 3273 (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2001) trouxe sanções em 

relação ao lixo depositado de forma inadequada, inclusive em praias e nos 

mares:  

“Art. 83. Depositar, permitir a deposição ou propiciar a deposição de lixo, 
bens inservíveis, entulho de obra ou resíduos de poda em terrenos 
baldios ou imóveis públicos ou privados, bem como em encostas, rios, 
valas, ralos, canais, lagoas, praias, mar, oceano, áreas protegidas ou em 
qualquer outro local não autorizado pelo Poder Público (...)” (Prefeitura 
do Rio de Janeiro, 2001).  
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 Na COMLURB são adotados dois turnos de trabalho, 7h às 15h (limpeza 

e manutenção do setor) e 16h às 00h (limpeza "arrastão"). Na limpeza por setor, 

os garis são distribuídos pelas praias em áreas, coletando o lixo mais aparente, 

principalmente cocos, ensacando tudo para posterior remoção. Eles também 

fazem o manejo dos contêineres plásticos instalados na faixa de areia 

(recolhendo-os cheios e substituindo por vazios) e recolhem o lixo ensacado nas 

barracas. Já na limpeza "arrastão" os garis em equipe se alinham no sentido 

longitudinal da faixa de areia, a fim de realizar toda a limpeza e remoção do lixo 

na extensão inteira da praia (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010). 

As ferramentas usadas no serviço de limpeza das praias pelos garis da 

COMLURB são: ancinhos, rastelos, garfos, cestos, puçás, sacos plásticos e 

contêineres. São instalados 1.400 contêineres plásticos de 120 e 240 litros nas 

faixas de areia e mais 1.500, de 240 litros, nos quiosques. Os garis utilizam 10 

tratores de pneu, com carreta para a remoção de sacos e substituição de 

contêineres plásticos nas faixas de areia, e 25 Máquinas de Limpeza de Praias 

(Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010). 

Os tratores da COMLURB, assim como aqueles utilizados pela empresa 

CLIN, possuem equipamento de peneiramento da areia para remoção de 

pequenos detritos e aeração da areia. Esses detritos são constituídos 

principalmente por pontas de cigarros, tampinhas, canudinhos, palitos de picolé, 

espetos e assemelhados, papel laminado de sanduíches, copinhos plásticos, 

pequenas embalagens de papel, algas e lixo deixado pelas marés altas 

(Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010).  

Além da remoção dos resíduos sólidos, as máquinas de limpeza das 

praias promovem o revolvimento e a aeração, permitindo o saneamento da areia 

das praias (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010). Se por um lado a limpeza 

contribui significativamente no contexto do saneamento ambiental da praia, por 

outro lado a forma mecânica pode causar prejuízos à fauna, como já apontado 

na seção anterior (3.3). 

Diante das imposições legais feitas pelos municípios de Niterói e Rio de 

Janeiro, a gestão ambiental das empresas CLIN e COMLURB na limpeza de 
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praias está em consonância com a mudança de paradigma causado pela 

Modernização Ecológica, apresentada na seção a seguir.  

 

3.5 Origem e conceito de gestão ecológica 

 

A teoria da Modernização Ecológica (ME) é frequentemente utilizada 

como um sinônimo para estratégias de gestão ambiental, ecologia industrial, 

eco-reestruturação, entre outras (MUNCK e DE SOUZA, 2010). O surgimento 

dessa teoria se assemelha à postura proativa da gestão ecológica 

(CALLENBACH,1993, p. 5). 

Antes da década de 1980, a proteção ambiental era vista pelas 

corporações como um problema a ser evitado, devido ao alto custo para 

investimento e pela possibilidade de perda em competitividade no mercado. A 

partir do ano de 1980, tais despesas começaram a ser vistas como um 

investimento para o futuro e, paradoxalmente, como uma vantagem em termos 

competitivos (CALLENBACH, 1993, p.5). 

A ME é um conceito amplo e não possui uma “teoria geral” que a define. 

A ME foi principalmente estudada pelos europeus, se relacionando com a 

Economia Ecológica de Georgescu-Roegen e, de forma geral, possui uma visão 

de superação dos problemas ambientais a partir de alguns pressupostos, entre 

eles: a mudança do papel da ciência e da tecnologia; transformações no papel 

do Estado-nação; o aumento da importância da dinâmica do mercado e dos 

agentes econômicos; e alterações na posição e na ideologia dos movimentos 

sociais (MOL e SONNENFELD, 2000).  

O foco estratégico na inovação tecnológica e científica da ME tem como 

principal objetivo aplicar o princípio da precaução e da prevenção de danos 

ambientais. Com tecnologias mais eficientes, a necessidade de consumo de 

recursos naturais diminuiria. O Brasil é capaz de incorporar alguns aspectos da 

ME, como o desenvolvimento de produtos “verdes”, participação social na 



24 
 

 

definição de políticas públicas e redução do uso de recursos naturais (MILANEZ, 

2009).  

Entretanto, para Milanez (2009), apesar de novas tecnologias fazerem 

parte da solução para os problemas ambientais, acabam não contribuindo o 

suficiente e devem ser incorporadas juntamente com outras mudanças, tais 

como redução no padrão de consumo e mudanças culturais. 

Em 1984, o Instituto Elmwood foi fundado pelo físico teórico e escritor 

Fritjof Capra, e nele surgiu o conceito de Gestão Ecológica. A gestão ecológica 

está diretamente relacionada com a Ecologia Profunda, considerando que todos 

os elementos vivos da natureza devem ser respeitados, assim como deve ser 

garantido o equilíbrio da biosfera. Por essa razão, pensadores do Instituto 

diferenciaram a gestão ambiental, que é amplamente aplicada atualmente nas 

corporações, da gestão ecológica (CALLENBACH, 1993). 

A gestão ambiental, para Callenbach (1993) significa uma abordagem 

defensiva e reativa, exemplificada pelos esforços ambientais reativos e pela 

auditoria de cumprimento às legislações; já a administração ecológica ou gestão 

ecológica é uma abordagem ativa e criativa, cujo objetivo é minimizar o impacto 

ambiental e social das empresas, e tomar todas as suas operações tão 

ecologicamente corretas quanto possível. O quadro 1 ilustra as principais 

diferenças entre a gestão ambiental e a gestão ecológica, segundo o autor.  
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Quadro 1 – Diferenças entre Gestão Ambiental e Gestão Ecológica. 

Gestão Ambiental “Superficial” Gestão Ecológica “Profunda” 

Paradigma Mecanicista Visão holística e Sistêmica 

Visão antropocêntrica Visão Não-antropocêntrica 

Ideologia do Crescimento Econômico Sustentabilidade ecológica 

Vê a organização como uma máquina 

que pode ser controlada e adotam o 

quadro de referência da economia 

tradicional 

Percebe o mundo, a natureza, o 

organismo humano, a sociedade e as 

organizações como sistemas vivos, 

cuja compreensão não é possível 

apenas sob o prisma econômico 

Carece de uma dimensão ética e suas 

principais motivações são a 

observância das leis e melhoria da 

imagem da organização 

Seu ponto de partida é uma mudança 

de valores na cultura organizacional 

(mudança no pensar e agir dos 

gestores) 

Fonte: Adaptado de Callenbach, 1993 

 

Dessa forma, para que uma empresa passe a trabalhar dentro uma gestão 

ambiental mais profunda e ecológica, ela deve, inevitavelmente, passar por uma 

mudança em sua cultura empresarial, por uma revisão de seus paradigmas. Na 

visão do gerenciamento ecológico, as preocupações sociais e ambientais não 

devem competir. A gestão ecológica inclui não só a preocupação com o meio 

ambiente enquanto recursos naturais, mas também uma relação de respeito com 

a sociedade (ALMEIDA, 2016). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa e quantitativa, refletida nos 

procedimentos de levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas, 

observação em campo e coletas de amostras de resíduos. Quanto aos objetivos, 

a pesquisa é classificada como tendo um caráter exploratório (GIL, 1991). 

Os resultados principais foram obtidos através de trabalho de campo, com 

observação sistemática da área de estudo e amostragens de resíduos sólidos 

nas praias. Nesta etapa foram levantadas situações problemáticas e as boas 

práticas, sendo realizados os registros fotográficos necessários. As entrevistas 

na Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) e na Companhia Municipal 

de Limpeza Urbana (COMLURB) foram realizadas para compreender o atual 

sistema de limpeza de praias aplicado pelas empresas e sua eficiência. 

Cada amostragem de resíduos sólidos nas praias do Flamengo e Icaraí 

foi realizada em uma campanha, com duração média de quatro horas, e levou 

em consideração: os resíduos pequenos que não eram facilmente coletados 

durante a limpeza; a maré alta e a maré baixa do dia; o período anterior e 

posterior à varrição e limpeza; a intensidade pluviométrica nos cinco dias 

anteriores à amostragem, bem como a intensidade e direção dos ventos.  

Para avaliar a influência das variáveis ambientais na presença do lixo 

marinho, foi feita a correlação de Pearson, por meio do software Microsoft Excel.  

A justificativa para a utilização desse método está na seção 5.3 - Correlação de 

Pearson entre as variáveis ambientais e o lixo marinho. 

Os estações pluviométricas consideradas para obtenção de informações 

sobre precipitação foram os de Anchieta, Irajá e Laranjeiras para a praia do 

Flamengo e os de Charitas, João Caetano e Barreto para a praia de Icaraí, sob 

o critério de proximidade e presença de redes fluviais com potencial para 

influenciar os resultados. As estações meteorológicas para obtenção de dados 

de vento foram a do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, e a da 

Universidade Federal Fluminense em Niterói, através do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). 
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Para a observação e quantificação do material depositado na área de 

estudo, foram feitos transectos (figura 4), ao longo da linha de deixa (face de 

praia) marcada durante a maré baixa (MB), na linha de deixa marcada após a 

maré alta (MA), e na linha de deixa da maré alta após a varrição (CV), em seis 

pontos na praia do Flamengo e em quatro pontos na praia de Icaraí, incluindo as 

duas extremidades do arco praial. Os itens presentes na linha de deixa durante 

a maré alta em até 1 a 2 cm de profundidade foram considerados.  

Figura 4 – Comprimento e largura dos transectos. 

1,5m 

 

                      0,5m 

 

 

As linhas de deixa durante a Maré Alta (MA) e durante a Maré Baixa (MB) 

foram visualizadas de acordo com o exemplo na figura 5. Ao todo, foram feitos 

três transectos em cada ponto, sendo um na MB, um na MA e um na CV. 

 

Figura 5 – Exemplo das linhas de deixa entre as marés alta e baixa em Icaraí. 

        

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Os resíduos encontrados em cada transecto foram enquadrados em 

categorias, conforme o quadro 2. No caso dos fragmentos plásticos menores que 

0,5 cm, estes foram identificados ao observar um fragmento pequeno colorido 

na areia da praia. Não foram considerados, para este estudo, os macroresíduos 

maiores que 20 cm. 

Quadro 2 – Categorias de resíduos sólidos analisadas. 

Tipos de Resíduos Descrição 

Fragmentos Plásticos 

< 0,5 cm 

0,5 a 1cm 

1 a 5 cm 

5 a 10 cm 

Embalagens Plásticas 10 a 20 cm 

Isopor 

Esferas Individuais 

Aglomerados de esferas 

Bandeja 

Guimbas de Cigarro - 

Outros Plásticos 

Canudos 

Ampoulas 

Hastes Flexíveis 

Fios de nylon 

Tampas 

Embalagens de alimento 

Outra Composição Parafina, látex, tecido e etc 

 

Todos os dados coletados nas campanhas foram transferidos para uma 

planilha com o propósito de elaborar gráficos e interpretar os resultados. Os itens 

encontrados foram recolhidos em sacolas para posterior disposição adequada 

em lixeiras dispostas na orla das praias. Os instrumentos utilizados nas 

campanhas foram: fita métrica, luvas e sacolas para manipulação do lixo, 

receptor do Global Navigation Satellite System (GNSS) sob o sistema de 

referência geodésico WGS 1984, câmera fotográfica e bloco de anotações. 

As localizações, coordenadas e elevação aproximadas dos pontos na 

praia do Flamengo e na praia de Icaraí se encontram nas figuras 6 e 7 e nas 

tabelas 1 e 2, respectivamente. Para a praia de Icaraí, a elevação foi equivalente 

a zero, em todos os pontos. Os pontos não são fixos para todas as campanhas 

e variaram em proximidade.  
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Figura 6 - Localização dos pontos de amostragem na praia do Flamengo.

Fonte: Google Earth, 2017 

 

Tabela 1 - Coordenadas e elevação dos pontos de amostragem na praia do Flamengo 

coletados no dia 20/09/2017. 

PONTO LATITUDE LONGITUDE ELEVAÇÃO 

P1 22°55'21.91"S 43°10'04.94"W 6m 
P2 22°55'32.00"S 43°10'10.00"W 6m 
P3 22°55'42.00"S 43°10'14.00"W 3m 
P4 22°55'48.31"S 43°10'16.01"W 3m 
P5 22°55'54.00"S 43°10'17.00"W 0m 
P6 22°56'06.00"S 43°10'16.00"W 1m 
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Figura 7 - Localização dos pontos de amostragem na praia de Icaraí. 

             

Fonte: Google Earth, 2017 

Tabela 2 - Coordenadas dos pontos de amostragem na praia de Icaraí coletados no dia 

24/10/2017. 

PONTOS LATITUDE LONGITUDE 

P1 22°54'15.56"S 43° 07'02.22"W 
P2 22°54'29.00"S 43° 06'45.00"W 
P3 22°54'41.12"S 43° 06'36.79"W 
P4 22°54'47.00"S 43° 06'35.00"W 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Resultados das Campanhas na Praia do Flamengo e Icaraí 

 

Nesta seção são apresentados os resultados correspondentes ao objetivo 

específico de verificar o lixo marinho não coletado pelo sistema de limpeza de 

praias. Primeiramente apresentando a concentração média de itens por metro 

quadrado (m²) nas praias do Flamengo e Icaraí, em seguida partindo para as 

distribuições de itens por ponto, e, por fim, a porcentagem total dos itens 

encontrados na área de estudo.  

As amostragens feitas na linha de deixa formada durante a Maré Alta (MA) 

e durante a maré alta com varrição (CV) não ocorreram no mesmo transecto, e 

sim em transectos próximos um do outro. As áreas varridas pelas empresas de 

limpeza urbana se encontravam no limite superior da face de praia, onde a linha 

de deixa da maré alta se encontra. 

 

5.1.1 Concentrações médias de itens/m² em campanhas nas praias 

de Flamengo e Icaraí 

 

As campanhas realizadas na praia do Flamengo, denominadas de C1F, 

C2F, C3F e C4F, ocorreram, respectivamente, nos dias 20/09, 18/10, 25/10 e 

31/10 de 2017, iniciando entre 08:30 e 08:40, sob o Horário Brasileiro de Verão 

(HBV). Os pontos de amostragem não eram fixos, apesar da tentativa de 

encontrar a coordenada semelhante para todos.  

Na primeira campanha (C1F) foram encontrados poucos itens/m² na MB, 

sendo estes os fragmentos plásticos < 0,5 cm (0,4) e de 1 a 5 cm (0,2). A maior 

concentração média de itens na MA e CV foi a de esferas de isopor individuais 

(figura 8). Esse fato foi atribuído pela baixa atividade de ventos no dia (tabela 4), 

o que dificultou a dispersão do isopor para outras áreas.  

O dia estava ensolarado durante a C1F, e não chovia há pelo menos cinco 

dias (tabela 3), o que significou um menor aporte de resíduos pelas redes fluviais 
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que exercem influência sob a área de estudo, como o rio Irajá, situado na Zona 

Norte do município. Baptista Neto e Fonseca (2011) constataram essa influência, 

afirmando que a dinâmica das marés da Baía de Guanabara é responsável pelo 

transporte do lixo das áreas mais poluídas para as áreas menos poluídas.  

Para a C2F, as maiores concentrações foram observadas na maré alta 

(MA): fragmentos plásticos de 1 a 5 cm, com 6,2 itens/m²; e fragmentos plásticos 

de 0,5 a 1 cm, com 4,8 itens/m² (figura 8). Ambas as categorias de fragmentos 

apresentaram valores menores em concentração no transecto com varrição 

(CV). No caso das esferas de isopor os valores tenderam a permanecer os 

mesmos na MA e CV.  

Uma hipótese que surgiu a partir da C1F e da C2F foi se a varrição 

contribuía para enterrar o lixo na areia, de modo a ocultá-lo. Apesar de não 

confirmada, ao considerar o lixo enterrado em até 2 cm de profundidade 

aproximada, o presente estudo não subestima a quantidade de resíduos 

presentes na areia, como aponta Kusui e Noda (2003). O estudo realizado em 

praias do Japão e da Rússia obteve o isopor como item predominante do resíduo 

enterrado, correspondendo a 87,1% do total de itens. Outra categoria notável 

que se encontrava na camada subsuperficial da areia foi a de fragmentos 

plásticos (KUSUI e NODA, 2003). 
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Tabela 3 – Precipitação acumulada (mm) em 24h nos cinco dias anteriores à C1F, C2F, C3F e 

C4F. 

C1F  C2F 

 Anchieta Irajá Laranjeiras   Anchieta Irajá Laranjeiras 

Dia mm/24h mm/24h mm/24h  Dia mm/24h mm/24h mm/24h 

15/09/2017 0.0 0.0 0.0  13/10/2017 0.0 0.0 0.0 

16/09/2017 0.0 0.0 0.0  14/10/2017 0.0 0.0 0.0 

17/09/2017 0.0 0.0 0.0  15/10/2017 2.6 0.4 7.6 

18/09/2017 0.0 0.0 0.0  16/10/2017 1.0 4.0 3.2 

19/09/2017 0.0 0.0 0.0  17/10/2017 0.0 0.0 0.0 

20/09/2017 0.0 0.0 0.0  18/10/2017 0.0 0.0 0.0 

         

C3F  C4F 

 Anchieta Irajá Laranjeiras   Anchieta Irajá Laranjeiras 

Dia mm/24h mm/24h mm/24h  Dia mm/24h mm/24h mm/24h 

20/10/2017 0.0 0.0 0.0  26/10/2017 0.0 0.0 0.0 

21/10/2017 0.0 0.0 0.0  27/10/2017 3.0 2.4 1.2 

22/10/2017 0.0 0.0 0.0  28/10/2017 5.4 6.2 7.4 

23/10/2017 3.4 1.6 13.4  29/10/2017 0.0 0.0 0.0 

24/10/2017 13.0 11.8 19.6  30/10/2017 0.0 0.0 0.0 

25/10/2017 0.0 0.0 0.0  31/10/2017 2.4 1.8 0.0 

Fonte: Alerta Rio, 2017 

 

Tabela  4 – Velocidade e Direção dos Ventos durante a C1F, C2F, C3F e C4F. 

C1F  C2F 

Hora 
(HBV) 

Velocidade 
(m/s) 

Direção 
(°) 

 
Hora 
(HBV) 

Velocidade 
(m/s) 

Direção 
(°) 

08:00 1,8 81  08:00 0,9 91 

09:00 1,8 81  09:00 0,8 46 

10:00 1,6 80  10:00 1,1 70 

11:00 1,9 84  11:00 1,8 91 

12:00 2 78  12:00 3,8 95 

       

C3F  C4F 

Hora 
(HBV) 

Velocidade 
(m/s) 

Direção 
(°) 

 
Hora 
(HBV) 

Velocidade 
(m/s) 

Direção 
(°) 

08:00 0,5 43  08:00 1,9 278 

09:00 1,1 62  09:00 2 266 

10:00 1,8 102  10:00 3 246 

11:00 2,4 98  11:00 6,7 266 

12:00 1,6 111  12:00 5,8 262 

Fonte: Estação Meteorológica do Forte de Copacabana, RJ
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Figura 8 – Concentrações médias de itens/m² na C1F, C2F, C3F e C4F. 
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Conforme a figura 8, para a C3F as concentrações mais significativas na 

MA foram os de fragmentos plásticos de 1 a 5 cm (14,4 itens/m²); fragmentos 

plásticos menores que 0,5 cm (11,3 itens/m²); e fragmentos plásticos de 0,5 a 1 

cm (8,7 itens/m²). Em comparação com as demais campanhas no Flamengo, a 

C3F foi a que apresentou maior concentração de itens/m². Vale ressaltar que a 

areia estava úmida na MA, o que justifica a fixação e maior concentração dos 

fragmentos plásticos na areia. A C3F foi a primeira campanha realizada após 

chuva moderada registrada no dia anterior (tabela 3), fato que contribuiu para a 

maior concentração de resíduos. O vento estava fraco durante toda a campanha 

(tabela 4). 

Na C3F, notou-se a presença de aproximadamente 310 pedaços de velas 

por uma longa extensão na linha de maré alta da praia (figura 9). A presença 

desses itens, compostos principalmente de parafina, podem trazer impactos ao 

meio ambiente, devido à sua baixa solubilidade, afetando o aspecto visual.  

Figura 9 – Velas encontradas na praia do Flamengo no dia 25/10/17. 

                            

Fonte: Arquivo Pessoal 

Na C4F foram identificados alguns itens na MB (figura 8), como as esferas 

de isopor individuais, aglomerados de esferas de 1 a 5cm, fragmentos plásticos 

de 1 a 5cm, outros plásticos e itens de outra composição como látex, vidro e 

têxtil. Na MA, a maior concentração foi a de guimbas de cigarro (3,8 itens/m²), 

seguida dos fragmentos plásticos. A intensidade dos ventos (tabela 4) foi a mais 

alta registrada em comparação com as demais campanhas no Flamengo, 

contribuindo para a dispersão das esferas de isopor individuais, cuja 
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concentração nos transectos foi baixa. A predominância de ventos de sudoeste 

pode ter contribuído para as maiores concentrações de itens na MB e refletido 

também na baixa quantidade total de itens encontrados na MA e MB de forma 

geral.  

Há uma relevante importância entre direção e velocidade do vento na 

distribuição do lixo flutuante e do lixo disposto em praias. Os resultados do 

estudo de Sadri e Thompson (2014) no estuário do rio Tamar (sudoeste da 

Inglaterra) indicam uma maior abundância de resíduos em amostras coletadas 

durante ventos de direção noroeste do que em amostras onde os ventos de 

sudoeste eram predominantes (SADRI e THOMPSON, 2014). 

Para a praia de Icaraí, foram feitas duas visitas anteriores às campanhas 

registradas. A partir dessas visitas, foi possível aplicar o método de quatro pontos 

de amostragens, além de adotar um horário estratégico para não encontrarmos 

a linha de maré alta sendo pisoteada pelos frequentadores. As campanhas na 

praia de Icaraí, denominadas de C1I, C2I e C3I, ocorreram nos dias 24/10, 31/10 

e 30/11 de 2017, respectivamente. Os horários de início de cada campanha 

variaram, sendo: 08:30 na C1I; 15:10 na C2I; e 09:00 na C3I. 

Na C1I, foi registrada chuva moderada no dia da campanha e no dia 

anterior (tabela 5), porém no horário da campanha não foi observada chuva no 

local. No momento de chegada à praia, a CLIN já iniciava a limpeza diária. A 

areia na linha de deixa durante a maré alta estava úmida, e a intensidade do 

vento foi fraca durante todo o período da campanha (tabela 6), o que refletiu na 

concentração de esferas de isopor individuais nos transectos – 25, 3 itens/m² na 

MA e 15,6 itens/m² na CV. Como é possível observar na figura 10, na CV as 

concentrações para todas as categorias foram menores que na MA. Não foram 

encontrados itens na MB. 
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Tabela 5 – Precipitação acumulada (mm) em 24h nos cinco dias anteriores à C1I, C2I, e C3I. 

C1I  C2I 

 
João 

Caetano 
Charitas Barreto   

João 
Caetano 

Charitas Barreto 

Dia mm/24h mm/24h mm/24h  Dia mm/24h mm/24h mm/24h 

19/10/2017 0.0 0.0 0.0  26/10/2017 1.0 0.8 0.0 

20/10/2017 0.0 0.0 0.0  27/10/2017 1.2 1.4 0.8 

21/10/2017 0.0 0.0 0.0  28/10/2017 5.5 6.3 10.6 

22/10/2017 0.2 0.2 0.0  29/10/2017 0.0 0.0 0.0 

23/10/2017 17.6 21.5 12.8  30/10/2017 0.0 0.0 0.0 

24/10/2017 4.2 15.4 9.9  31/10/2017 1.8 0.0 0.6 

         

C3I 

 
João 

Caetano 
Charitas Barreto 

Dia mm/24h mm/24h mm/24h 

25/11/2017 0.0 0.0 0.0 

26/11/2017 0.0 0.0 0.0 

27/11/2017 0.0 0.0 0.0 

28/11/2017 0.0 0.4 4.8 

29/11/2017 8.5 9.3 18.3 

30/11/2017 0.0 0.0 0.6 

Fonte: CEMADEN, 2017 

 

Tabela 6 – Velocidade e Direção dos Ventos durante a C1I, C2I e C3I. 

C1I  C2I 

Hora 
(HBV) 

Velocidade 
(m/s) 

Direção 
(°) 

 Hora 
(HBV) 

Velocidade 
(m/s) 

Direção 
(°) 

08:30 0 295  15:00 6,9 272 

09:30 0,2 279  16:00 5,4 274 

10:30 0,2 275  17:00 7 272 

11:30 2,5 149  18:00 9,5 270 

12:30 5,3 145  19:00 9,8 270 

       

C3I 

Hora 
(HBV) 

Velocidade 
(m/s) 

Direção 
(°) 

09:00 1,2 64 

10:00 2,2 92 

11:00 2,9 103 

12:00 2,6 115 

13:00 3,6 130 

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto de Geociências – UFF, RJ 
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Figura 10 – Concentrações médias de itens/m² na C1I, C2I e C3I. 
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Durante a C1I registrou-se que a praia de Icaraí conta com áreas de 

replantio para a reestruturação da restinga no pós-praia. Essa é uma ação de 

educação ambiental da prefeitura de Niterói, reconhecendo e divulgando a 

importância dessa vegetação por meio de placas indicativas (figura 11). 

Figura 11 – Placa indicando sobre o processo de replantio da restinga na Praia de Icaraí. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

A C2I ocorreu no mesmo dia que a C4F. Ventou menos do que o 

registrado pela manhã durante a campanha na praia do Flamengo (tabela 6), 

porém o tempo estava mais nublado. Houve chuva de intensidade fraca a 

moderada há três dias (28/10) (tabela 5). A presença de resíduos era marcante 

por toda a linha da MA.  

De acordo com a figura 10, entre os itens mais encontrados para a C2I, 

estão: os fragmentos plásticos de 1 a 5 cm (21,3 itens/m²); fragmentos plásticos 

de 0,5 a 1 cm (18,3 itens/m²); fragmentos plásticos menores que 0,5 cm (15 

itens/m²); e as esferas de isopor individuais (19,3 itens/m²). Vale ressaltar que a 

varrição não foi detectada, possivelmente porque ocorreu pela manhã e já não 

era mais visível na areia.  

Notou-se a presença de utensílios provenientes da aquicultura que foram 

deixados pela maré na face de praia, sendo alguns deles compostos por isopor, 

como demonstra a figura 12. De acordo com Mcilgorm et al. (2011), na costa 
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asiática do Oceano Pacífico, os prejuízos causados pelo lixo marinho chegaram 

a um valor estimado de 364 milhões de dólares para a indústria pesqueira e 279 

milhões de dólares para a indústria naval. Esses utensílios, portanto, podem 

causar danos à própria atividade de cultivo e pesca. 

Figura 12 – Pedaços de isopor provenientes da atividade de aquicultura na linha da MA. 

          

Fonte: Arquivo Pessoal 

Na C3I algumas categorias estiveram mais presentes nos transectos CV 

do que nos transectos da MA comum, como os fragmentos plásticos menores 

que 0,5 cm (figura 10). A categoria de outros plásticos chegou à concentração 

de 12 itens/m² na CV devido à alta quantidade de fios de nylon encontrados, 

principalmente no P1. Os poucos itens encontrados na MB foram as embalagens 

plásticas de 10 a 20 cm, canudos e embalagens de alimentos (outros plásticos). 

O céu estava parcialmente nublado, com pouca intensidade de vento durante a 

campanha (tabela 6), e a chuva ocorreu no dia anterior (tabela 5). 

 

5.1.2 Variações por ponto na praia do Flamengo 

 

O ponto de amostragem 1 da MA, o mais próximo à Marina da Glória, 

apresentou um perfil ainda mais inclinado se comparado aos demais pontos 

(figura 13) situados na face praial. O critério de escolha para o ponto 3 foi a 

mudança de perfil após essa área, passando a ser menos inclinada.  
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Figura 13 – Perfil na face de praia no Flamengo, partindo da extremidade próxima à Marina da 

Glória até a extremidade próxima à Botafogo. 

                                                          

Fonte: Arquivo pessoal 

Atualmente, a limpeza manual e mecanizada se inicia na extremidade 

mais próxima à Botafogo e continua até terminar na extremidade próxima à 

Marina da Glória. Esta é uma forma eficiente de se limpar a praia, pois o risco da 

maré recuperar os resíduos deixados na faixa de areia é maior no ponto 6 e 

adjacentes. Assim, no ponto 1 o risco dos resíduos deixarem a areia e 

retornarem para o mar é menor. Isso reflete a presença maior de itens no ponto 

1, onde as ondas na maré baixa e intermediária não conseguem atingir a linha 

de maré alta (figura 14). 
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Figura 14 - Total de itens/m² nos pontos de amostragem da maré alta, para cada campanha no 

Flamengo

 

Enquanto os demais itens foram classificados com uma média inferior à 

de 5 itens/m² (figura 15), na C1F a categoria de esferas de isopor individuais foi 

a única que apresentou média de 10 itens/m². As esferas de isopor individuais 

também foi a categoria que mais variou, indo de 52 itens/m² no ponto 1 de 

amostragem para 0 itens/m² em outros pontos, todos na MA.  

A figura 15 mostra que, na C2F, apesar da categoria de fragmentos 

plásticos de 0,5 a 1cm ter a maior variação em concentração de itens por 

transecto amostrado, sua média não ultrapassa a média dos fragmentos 

plásticos de 1 a 5 cm. Dessa forma, no ponto 1 da praia do Flamengo, a 

concentração máxima dos fragmentos plásticos de 0,5 a 1cm chegou ao valor 

médio de 18,6 itens/m² e no ponto 6 ela atingiu o valor mínimo de zero. 

Pode-se notar os valores máximos de 61,3 itens/m² para os fragmentos 

plásticos menores que 0,5 cm e de 56 itens/m² para os fragmentos plásticos de 

1 a 5 cm na C3F (figura 15), que variaram significativamente de acordo com o 

ponto de amostragem. Nesta situação, os valores mais altos para ambas as 

categorias foram no ponto 1, e a hipótese é de que o perfil mais inclinado 

favoreceu a acumulação desses itens na linha de deixa durante a maré alta. 
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A média de todos os itens na C4F foi baixa (figura 15), o que refletiu no 

aspecto limpo da praia. O valor máximo encontrado foi de 17,3 itens/m² em 

guimbas de cigarro, que são um pouco mais difíceis de serem transportadas pelo 

vento em relação ao isopor e fragmentos plásticos. Lembrando que na C4F não 

foi realizada a limpeza diária pela COMLURB, portanto não foram registrados 

itens na CV. 
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Figura 15 – Valores médios, máximos, mínimos na MA e média CV da C1F, C2F, C3F e C4F. 
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5.1.3 Variação por ponto na praia de Icaraí  

 

Estudos de SILVA et al. (1999) afirmam que a praia de Icaraí é dinâmica, 

com a característica de formar arcos ao longo da face de praia. Em relação à 

presença de lixo na linha da MA (figura 16), esta é mais frequente nas duas 

extremidades da praia, principalmente na extremidade do P1, mais próxima à 

Reitoria da UFF. A ação das ondas é menor nessas extremidades, enquanto que 

na parte central da praia a energia das ondas é, de forma geral, maior e mais 

intensa. 

Figura 16 – Total de itens/m² nos pontos de amostragem da maré alta, para cada campanha 

em Icaraí. 

Fonte: Elaboração Própria 

A presença de formações rochosas dentro do mar, e em frente ao P1 

(figura 17), são obstáculos para as ondas que chegam nessa extremidade da 

praia de Icaraí. Por essa razão, quando as ondas batem nas rochas, perdem 

energia e não carregam os resíduos para fora dessa zona. É comum encontrar 

resíduos tanto na areia como no mar, flutuando, nesse local. 
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Figura 17 – Rochas vistas da praia de Icaraí. 

                                                                          

Fonte: Arquivo Pessoal 

As ações de limpeza devem ser focadas nessas duas extremidades, pois 

mesmo que nelas a ação das ondas não seja tão forte, os resíduos que se 

concentram na P1 e P2 tendem a ser mais significativos e podem acabar 

voltando para o mar com a próxima maré alta.  

Na C1I, a categoria de fragmentos plásticos menores que 0,5cm foi a que 

mais variou em todas os pontos de amostragem e entre todas as campanhas, 

chegando 86,6 itens/m² no P1 e zero itens no P4 (figura 18). Já na C2I a categoria 

que mais variou foi a das esferas de isopor individuais, chegando a um valor 

máximo de 60 itens/m² na P1.  

Assim como na C2I, na C3I a categoria de esferas de isopor individuais 

foi a que mais variou na MA do ponto 1 (figura 18). Dentre outros itens que 

merecem destaque não só pela concentração nos transectos, mas pela 

distribuição em toda a extensão da praia, estão as guimbas de cigarro e os fios 

de nylon. Ambos foram encontrados em todos os pontos de amostragem.  
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Figura 18 –   Valores médios, máximos, mínimos na MA e média CV da C1I, C2I e C3I.
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Em geral, os fios de nylon são muito associados com a atividade de pesca, 

porém em Icaraí foram avistadas cordas de nylon oriundas de redes usadas na 

prática de esportes (figura 19). Quanto às guimbas de cigarro, é provável que a 

sua origem seja dos frequentadores da praia e do calçadão. 

Figura 19 – Cordas de nylon oriundas de redes de esporte na praia de Icaraí. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

É importante ressaltar que o presente estudo limitou-se em não calcular o 

peso por categoria de item encontrado, o que dificultou a comparação com outros 

estudos sobre a deposição de lixo em praias, que geralmente associam a 

densidade dos materiais com a sua flutuabilidade e disposição na praia. 
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5.1.4 Porcentagem total de itens encontrados nas praias de 

Flamengo e Icaraí 

 

Do total de 733 itens registrados na praia do Flamengo em todas as 

campanhas, 20% correspondem a fragmentos plásticos de 1 a 5 cm, seguidos 

das esferas de isopor individuais com 19%, e fragmentos plásticos de 0,5 a 1 cm 

com 15% (figura 20). 

 

Figura 20 – Percentual de itens totais encontrados por categoria na praia do Flamengo. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na praia de Icaraí, do total de 1098 itens registrados, a maioria 

corresponde a esferas de isopor individuais (18,5 %) e fragmentos plásticos de 

1 a 5 cm (18%), da mesma forma que a praia do Flamengo (figura 21).  
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Figura 21 – Percentual de itens totais por categoria na praia de Icaraí. 

Fonte: Elaboração Própria 

Em ambas as praias, não houve a criação de uma categoria específica 

para os pellets, o que dificultou a comparação com outros estudos sobre 

microplásticos nas praias. Os pellets foram avistados em algumas campanhas e 

englobados na categoria de fragmentos plásticos de 0,5 a 1 cm. Em geral, a 

separação dos pellets se mostra fundamental quando o objetivo do estudo é 

identificar a origem do resíduo nas praias, o que não corresponde ao propósito 

principal desse trabalho.   

O estudo de Mcdermid e Mcmullen (2004) em praias remotas do 

arquipélago havaiano obteve, em seus resultados, a presença dos resíduos 

plásticos em todas as amostragens realizadas, e após a identificação do tipo de 

resíduo, 87% corresponderam a fragmentos plásticos, enquanto que 11% eram 

pellets da pré-fabricação de produtos. Além disso, a presença dos resíduos 

plásticos foi maior na face de praia - onde a linha de maré alta é visível - do que 

na berma, que é a área mais superior e mais próxima às dunas.  

Um outro estudo (COZAR et al., 2015), realizado no Mar Mediterrâneo, 

coletou plástico flutuante na superfície da água, e obteve como maioria os 

fragmentos plásticos, de forma similar ao presente estudo (figura 22). 
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Figura 22 – Tipos de plástico mais encontrados no Mar Mediterrâneo. 

                     

Fonte: CÓZAR et al., 2015 

O estudo realizado por Hidalgo-ruz e Thiel (2013) obteve o resultado 

médio de 30 itens/m² de resíduos plásticos pequenos para a costa do Chile, mas 

os resultados para a Ilha de Páscoa foram muito maiores, chegando a 800 

itens/m² (tabela 7). Esta alta concentração foi justificada pelo transporte de 

resíduos por meio das correntes oceânicas do Giro Subtropical do Pacífico Sul, 

resultando na acumulação em praias da ilha. Em relação à costa do Chile, os 

fragmentos plásticos e pellets encontrados eram provenientes, segundo os 

autores, de fontes locais, onde há atividades econômicas típicas de centros 

urbanos.  

Tabela 7 – Abundância média por tipo de resíduo plástico pequeno em praias ao redor 

do mundo. 

LOCAL ABUNDÂNCIA 
(ITENS/M²) 

TIPOS DE RESÍDUOS 
PLÁSTICOS 

RÚSSIA 29 Fragmentos e Pellets 

CHILE (COSTA CONTINENTAL) 30 Fragmentos e Pellets 

ILHA DE PÁSCOA 800 Fragmentos e Pellets 

ESTADOS UNIDOS 1200 Pellets 

JAPÃO 2600 Fragmentos e Pellets 

MALTA 36 Pellets 

OMÃ 9000 Pellets 

JORDÂNIA 4400 Pellets 



52 
 

 

MALÁSIA 18 Pellets 

INGLATERRA 100 Pellets 

Fonte: Adaptado de HIDALGO-RUZ e THIEL (2013, p.16) 

Os estudos no Chile e Ilha de Páscoa (HIDALGO-RUZ e THIEL, 2013) 

consideraram fragmentos plásticos e pellets que variaram de 0,1cm a 1cm de 

diâmetro, e, tanto para a praia do Flamengo como para a praia de Icaraí os 

resultados de fragmentos encontrados foram consideráveis para esses 

tamanhos.  

A tendência mundial de obter o plástico como principal resíduo nas praias 

não é diferente para zona costeira brasileira. Estudos como o de Santana Neto 

et al. (2011), realizado em três praias da Ilha de Itaparica – BA, mostraram que 

os resultados foram mais altos para a categoria dos plásticos. 

Um outro tipo de plástico muito encontrado nos resultados do Flamengo 

e de Icaraí foi o isopor (figuras 20 e 21). O isopor, ou poliestireno, é um 

termoplástico amplamente utilizado na indústria, seja na produção de 

embalagens, pacotes, louças descartáveis, etc. Esse uso diversificado resultou 

na geração de resíduos de vários tamanhos, que foram sendo descartados em 

ecossistemas terrestres e aquáticos (CHAGAS et al., 2011).  

Na região costeira do sul do Mar Báltico, a pesquisa de Graca et al. (2014) 

mostrou que o mercúrio presente no ambiente se associa com o isopor, e a 

concentração de Hg no isopor encontrado em praias e ambientes costeiros é 

maior do que a encontrada nas ruas das cidades, principalmente no verão. Esse 

fato demonstra o risco que o isopor representa para a saúde dos organismos 

(aquáticos ou não), atuando como transportador de mercúrio entre ecossistemas 

e contribuindo para a biomagnificação e bioacumulação desse metal na 

natureza. 

Ainda sobre os impactos do plástico presente nas praias, Carson et al. 

(2011) afirma que a granulometria aumentada, a maior permeabilidade e o stress 

por dessecação em praias cada vez mais “dominadas” por plástico pode afetar 

uma variedade de espécies e seus ovos, incluindo os crustáceos, moluscos, 

poliquetas, e outros seres da meiofauna. É justamente a meiofauna que mais 

sofre com os impactos gerados pelas praias urbanizadas. 
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Os plásticos se tornaram um sinônimo de praticidade e higiene, 

dificultando a sua substituição por materiais mais duráveis ou que tenham 

capacidade de se decompor rapidamente na natureza. Sua fragmentação na 

natureza dificulta sua retirada e facilita a sua entrada na cadeia trófica. O 

presente estudo apresentou dificuldades no sentido de não classificar os itens 

encontrados em um formato padrão que já fosse aplicado em outros estudos.  

 

5.2 Aspectos da gestão ecológica aplicados às empresas de 

limpeza urbana 

 

No ano de 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo da FIFA, foi 

implantado o Programa Lixo Zero no município do Rio de Janeiro, cujos objetivos 

foram de aplicar efetivamente a Lei de Limpeza Urbana (3.273/2001) e 

conscientizar a população sobre a importância de não jogar lixo nas ruas, praias 

e demais áreas públicas do município. O programa foi realizado pela COMLURB 

em parceria com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e o principal método 

adotado foi aplicar multas que variavam de R$ 170 a R$ 3.400,00 reais 

dependendo da infração cometida (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2014). 

Em conversa feita com um funcionário da COMLURB que atua no 

programa, foi informado que a maior quantidade de infrações cometidas é pelo 

descarte inadequado de guimbas de cigarro e de embalagens de balas e 

chicletes. Hoje, o programa ainda ocorre em bairros da zona sul do Rio de 

Janeiro, e durante o verão a atuação é mais forte nas praias, principalmente 

durante a época de ano novo e carnaval.  

Em Niterói, A CLIN atua nas praias de Niterói com uma limpeza matinal 

de 6h às 15h, além de uma complementação mecanizada durante a noite. Na 

limpeza matinal, utiliza-se principalmente a varrição, onde os resíduos são 

reunidos em pequenos amontoados na faixa de areia, para depois serem 

peneirados e depositados em uma retroescavadeira, que leva o resíduo para o 

caminhão de lixo. As figuras 23, 24, 25 e 26 demonstram a limpeza realizada na 

praia de Icaraí e alguns equipamentos utilizados. 
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Figuras 23, 24, 25 e 26 – Limpeza matinal na Praia de Icaraí. 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

A limpeza manual efetuada pela COMLURB na praia do Flamengo 

também é matinal, com início às 8:00. Os garis percorrem a faixa da MA e 

recolhem o lixo com auxílio de ancinhos e de uma peneira, prosseguindo para o 

descarte nos contêineres dispostos na praia ou em um trator coletor. As figuras 

27, 28, 29 e 30 mostram essa prática.  

Figuras 27, 28, 29 e 30 – Limpeza matinal na praia do Flamengo. 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Tanto a COMLURB como a CLIN possuem um aspecto positivo com 

relação à limpeza mecanizada: eles não utilizam os tratores acoplados com 

esteiras mecânicas com muita frequência e preferem optar pela limpeza manual. 

Geralmente, a complementação mecanizada ocorre à noite em casos onde há 

muito resíduo exposto nas praias. 

Gheskiere et al. (2006) obtiveram resultados contrastantes a outros 

estudos em relação a perda de espécies pela atividade de limpeza mecanizada. 

No estudo realizado na praia De Panne, na Bélgica, a meiofauna foi 

significativamente influenciada em perda de densidade sob o ponto de vista 

estatístico, mas não ecológico, ou seja, ocorre uma recolonização na área de 

amostragem após a limpeza, induzida principalmente pela maré.  

Porém, vale lembrar que o resultado dos autores é baseado em um 

experimento limitado, ocorrido uma única vez, e em escala pequena, não sendo 

passível de generalizações. Na conclusão dos autores, há o reforço de que 
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limpezas mecanizadas repetitivas e mais profundas podem certamente resultar 

em menores taxas de recolonização. Esse fato revela a necessidade da adoção 

de uma gestão ecológica por parte das empresas que efetuam a limpeza nas 

praias (GHESKIERE et al., 2016). 

De forma similar à COMLURB, a CLIN realiza uma “Operação Verão”, 

aumentando a sua atuação nas praias através de postos instalados na areia e 

distribuição de sacolas plásticas para os frequentadores. Em entrevista com um 

representante da empresa, a informação dada foi que nos domingos e segundas-

feiras pela manhã a presença de lixo é maior na praia, devido ao fato de que, 

nos finais de semana, a frequência de pessoas na praia aumenta. 

Uma campanha realizada em janeiro de 2014 pela COMLURB em 

parceria com o movimento Rio Eu Amo Eu Cuido retirou 40 toneladas de lixo das 

areias da praia de Copacabana, após o feriado de São Sebastião (figura 31). 

Campanhas como essa causam um forte impacto visual e podem ser adaptadas 

para outras praias. 

Figura 31 – Campanha de Conscientização realizada pela COMLURB em janeiro de 2014. 

Fonte: Uol Notícias, 2014. 

O estudo brasileiro de Santos et al. (2005) concluiu que, de forma geral, 

os usuários das praias não admitem deixar lixo na praia mas culpam outros 

usuários pela poluição. Os usuários também acreditam que os principais 

problemas causados pelo lixo são os relacionados ao ser humano e sugerem 

mais lixeiras e atividades educacionais para reduzir a presença de lixo nas 
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praias. Na praia do Cassino, onde o estudo foi realizado, os autores afirmam que 

a geração de lixo está diretamente relacionada com a densidade de pessoas e 

suas características socioeconômicas de baixa renda e escolaridade.  

Porém, essa afirmação não pode ser considerada para qualquer praia, 

muito menos pode-se assumir que os frequentadores de baixa renda e 

escolaridade são os que poluem o local. As entrevistas com funcionários da CLIN 

e COMLURB provam que, para eles, a cultura de descartar lixo de forma 

inadequada nas ruas e praias não se limita a uma pessoa com renda mais baixa 

que outra.  

As figuras 32 e 33 mostram a frente e verso de um folheto distribuído pela 

CLIN aos moradores do município de Niterói, a respeito do descarte de lixo.  

 

Figuras 32 e 33 – Folheto da CLIN sobre o descarte de lixo.

                                                               

Fonte: Arquivo Pessoal 

A frase “A cidade mais limpa não é a que mais se limpa, e sim a que 

menos se suja!” representa um grande argumento que se insere não só nas 

praias analisadas, como também em diversas outras praias próximas a centros 

urbanos que possuem serviço de limpeza. Ambas as empresas observadas 

nesse estudo atuam diariamente na limpeza das praias e dos logradouros 

públicos, mas esse fato oculta a questão de que os moradores podem ainda 
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estar descartando seu lixo de forma inadequada mesmo em áreas nobres da 

cidade, com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como é o caso de 

Icaraí em Niterói e do Flamengo no Rio de Janeiro (EXAME, 2016). 

Dessa forma, é fundamental que ocorram mudanças nas atitudes das 

pessoas, para que interrompam o descarte de resíduos de forma inadequada. 

Seguindo esse modelo, Martins (2004) traz reflexões sobre o comportamento do 

brasileiro perante ao lixo que produz: “(...) a problemática do lixo é relativamente 

simples de ser equacionada, segundo uma solução de compromisso entre 

custos versus benefícios (...) desprezar o ‘lixo’, é no mínimo, um ‘luxo’ e uma 

irresponsabilidade”. O argumento é comprovado pelo fato de que, em diversos 

países como China, Espanha, Holanda, Japão, entre outros, o lixo é 

reaproveitado para a geração de energia através de tecnologias conhecidas 

como Waste-To-Energy (KOTHARI et al., 2010). 

 

De acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) de 2016, a COMLURB em parceria com órgãos municipais 

desenvolve programas de educação ambiental voltados para a não geração, 

redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, citando ainda o exemplo 

do Programa de Ampliação da Coleta Seletiva. 

Da mesma forma, em Niterói, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos 

(Decreto 11.203/2012) estabelece a competência dos órgãos municipais, com o 

apoio da empresa concessionária de limpeza (CLIN), para elaborar uma 

campanha educacional ambiental com a finalidade de orientar e informar sobre 

o descarte inadequado dos resíduos sólidos nas praias. E ainda, o mesmo PMRS 

institui metas para um Programa Municipal de Educação Ambiental, onde a CLIN 

faria parte da equipe gestora, junto a outros organizadores. 

É fato que o município reconhece pela PMRSN que a CLIN é um agente 

importante para disseminar a educação ambiental. Da mesma forma, isso 

acontece no Rio de Janeiro com a COMLURB. A educação ambiental deve ser 

aplicada de forma transversal, e não se limitar apenas à Secretaria de Educação 

ou à Secretaria de Meio Ambiente dos municípios.  
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Outro aspecto relevante à gestão ambiental e ecológica é a questão da 

certificação pelas normas de sistemas de gerenciamento ambiental como forma 

de atestar a competência ambiental das organizações, além de espelhar a 

diminuição de riscos e acidentes e o cumprimento da legislação relacionada à 

atividade. A exigência de certificação ambiental tem se revelado um excelente 

instrumento de mudança de comportamento das empresas brasileiras 

(ALMEIDA, 2016). 

Apesar de ser mais empregado em empresas privadas, o Sistema de 

Gestão Ambiental e sua principal norma reguladora, a ISO série 14000, é 

também aplicado em empresas de economia mista, tendo exemplos brasileiros 

como: a Eletrobrás, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP), a Copergás, entre outras. Porém, tanto a COMLURB como a 

CLIN, que também se configuram como sociedades de economia mista, ainda 

não possuem esse tipo de certificação.   

 

É inegável que ambas as empresas aplicam as medidas determinadas 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei 12.305/2010), 

contribuindo para o descarte ambientalmente adequado e para a 

responsabilidade compartilhada dos resíduos através dos serviços de coleta 

seletiva. Percebe-se que a CLIN e a COMLURB expressam a sua preocupação 

com as questões ambientais por meio de campanhas educativas e sanções 

punitivas, apoiando os órgãos municipais quando necessário, porém, resta uma 

certificação que comprove a sua excelência e também a adoção de valores 

ecológicos que sejam repassados institucionalmente para toda a rede de 

colaboradores, como observado nas entrevistas com os funcionários. 

 

 

5.3 Correlação de Pearson entre as variáveis ambientais e o lixo 

marinho 

 

É importante que as empresas de limpeza urbana adotem estratégias 

para a limpeza de praias, considerando as variáveis ambientais que influenciam 

a deposição de resíduos no ambiente costeiro. Por essa razão, foram 
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considerados a velocidade dos ventos, a maré alta diária ocorrida antes das 

campanhas, bem como a precipitação acumulada nos cinco dias anteriores para 

a elaboração de duas matrizes de correlação, uma para o Flamengo e outra para 

Icaraí, presentes nos apêndices A e B. 

A correlação de Pearson foi utilizada neste estudo pois, pela sua 

definição, é uma forma de medir o grau de relacionamento linear entre variáveis 

quantitativas. O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede a variância 

compartilhada entre as variáveis para que se obtenha uma associação (figura 

34). 

 

Figura 34 – Coeficiente de Correlação de Pearson. 

                                                              

Fonte: FIGUEIREDO FILHO e SILVA JÚNIOR, 2009. 

É fundamental que o compartilhamento de variância seja distribuído de 

forma linear. Portanto, a variável de direção do vento, sendo uma medida 

angular, não foi considerada no cálculo para as matrizes de correlação. Porém, 

sua contribuição para a distribuição do lixo nas praias não foi descartada, como 

já comentado na seção 5.1.1.  

O coeficiente de correlação de Pearson varia de -1 a 1. Quando r é 

positivo, as variáveis são diretamente proporcionais; quando r é negativo, as 

variáveis são inversamente proporcionais. Uma correlação de valor zero indica 

que não há relação linear entre as variáveis. A interpretação dos valores seguiu 

a proposta de Dancey e Reidy (2006), onde: 

 

 r = 0,1 até 0,3 ou -0,1 até -0,3 representa correlação fraca;  

 r = 0,4 até 0,6  ou -0,4 até -0,6 representa correlação moderada;  

 r = 0,70 até 1 ou -0,7 até -1 representa correlação forte. 
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Os resultados para a Praia do Flamengo provaram que a intensidade do 

vento afeta diretamente na concentração de esferas e bandejas de isopor de 

modo a diminuir sua presença na areia. Os valores negativos de -0,9 para 

bandejas, -0,8 para esferas individuais e -0,6 para esferas de 1 a 5cm 

comprovam a relação inversamente proporcional com a velocidade do vento. 

A chuva dos dois dias anteriores às campanhas no Flamengo foram 

essenciais para a presença dos fragmentos plásticos menores que 0,5 cm, de 

0,5 a 1 cm e de 1 a 5 cm, apresentando relação positiva perfeita (1,0). Ademais, 

um interessante fator foi a correlação positiva entre as guimbas de cigarro e a 

intensidade do vento, com r=1,0. Isso significa que o vento não carregou as 

guimbas encontradas nas amostragens para outro local. 

Em Icaraí, os valores encontrados não foram semelhantes aos do 

Flamengo. As esferas de isopor não apresentaram correlação significativa com 

a intensidade do vento e os valores de r para a chuva variaram muito, ora sendo 

negativos, ora positivos. Isso indica que a precipitação calculada nos 

pluviômetros de Charitas, Jõao Caetano e Barreto podem não afetar diretamente 

na presença de lixo na praia de Icaraí. Um dado relevante foi a relação da Maré 

Alta do dia com a presença de lixo: quanto menor for o tamanho, menor será sua 

concentração na MA; quanto maior for o tamanho (a partir dos fragmentos 

plásticos de 5 a 10 cm), maior será sua concentração. 

Ao justificar a grande presença de plásticos fragmentados em seu estudo, 

Browne et al. (2010) sugere que as partículas menos densas de microplástico 

são mais susceptíveis ao transporte pelos ventos, ondas e correntes marinhas. 

Seu estudo ocorreu no estuário Tamar no Reino Unido, e ele apontou ainda para 

uma possível fonte de lixo marinho: as descargas feitas por estações de 

tratamento de esgoto. 

Williams e Tudor (2001) focaram seus esforços na compreensão da 

relação dos processos sedimentares em uma praia, situada na costa de South 

Wales no Reino Unido, e verificaram, assim como confirmado pela Matriz de 

Pearson nesse estudo, que as condições de vento e a consequente força das 

ondas produziam diferenças na quantidade de itens que se acumulavam no 
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sistema, sendo capazes tanto de trazer novos itens, quanto de desenterrar itens 

já presentes. 

 

5.4 Recomendações para o combate ao lixo marinho 

 

O Brasil, por possuir uma grande extensão costeira, uma alta densidade 

demográfica na costa e ainda uma insuficiente taxa de reaproveitamento de 

resíduos, tornou-se um poluidor em potencial de suas próprias praias e dos 

oceanos. Conforme citado por Caldas (2007), os prejuízos ambientais e estéticos 

do acúmulo de resíduos sólidos na costa e no mar, somados às perdas 

econômicas que isso provoca (queda no turismo e gastos com a limpeza das 

praias), serão os fatores determinantes na adoção de uma nova abordagem 

nessa questão: a busca de medidas de prevenção e a substituição da matéria-

prima dos itens manufaturados. 

Hidalgo-ruz e Thiel (2013) confirmaram que a participação estudantil em 

um projeto nacional foi uma forma efetiva de efetuar a pesquisa de larga escala 

a respeito do lixo marinho. Trinta e nova escolas e aproximadamente mil 

estudantes do Chile e da Ilha de Páscoa documentaram a distribuição do resíduo 

plástico nas praias. Adotar uma prática como esta pode fortalecer a consciência 

ambiental de milhares de estudantes de todos aqueles que, de alguma forma, se 

envolveram no trabalho.  

Cózar et al. (2015) defendem que atividades de limpeza regulares e 

voluntárias de praias situadas em corpos d’água semifechados como o Mar 

Mediterrâneo são especialmente eficientes na remoção do lixo marinho, pois a 

deposição destes itens é comum em locais como baías, golfos e estuários, caso 

aqui exemplificado pela Baía de Guanabara. Ivar do Sul e Costa (2013) afirmam 

que a dinâmica física das bacias estuarinas privilegia o transporte dos plásticos, 

sua deposição ou remobilização e, consequentemente, o tempo de permanência 

maior nesses locais, promovendo o seu envelhecimento e fragmentação.  

Todos os anos, pessoas de diversas regiões do mundo se reúnem para o 

Dia Internacional de Limpeza de Rios e Praias, também conhecido como Clean 
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Up Day. A iniciativa faz parte de um projeto criado em 1986 pela ONG The Ocean 

Conservancy, que atua para proteger os oceanos da poluição. O evento sempre 

acontece no terceiro sábado de setembro, e é marcado pela participação de 

voluntários que vão às praias e áreas costeiras para efetuar a limpeza do lixo 

que é depositado nesses locais. No Brasil, teve início em 1993 e conta com 

milhares de pessoas participantes. 

A figura 35 mostra os resultados para o lixo de pequeno tamanho – 

fragmentos plásticos, pedaços de isopor e pedaços de vidro – coletado por 

voluntários do mundo todo no dia internacional de limpeza de rios e praias. 

Figura 35 – Resíduos com tamanho menor a 2,5 cm coletados globalmente no dia 

internacional de limpeza de rios e praias. 

Fonte: The Ocean Conservancy, 2017. 

No relatório anual da ONG, há a informação de que, em alguns países, 

foram realizadas limpezas no ambiente marinho com auxílio de embarcações e, 

ainda, com mais de 2.000 mergulhadores. É uma das ações de combate ao lixo 

marinho amplamente reconhecidas e com alta relevância ambiental, tendo a 

capacidade de envolver mais de 500.000 pessoas só em 2017 (The Ocean 

Conservancy, 2017). 

Um item muito encontrado mundialmente e também no presente estudo é 

a guimba (bituca) de cigarro. Tonon et al. (2012) expõe uma solução já 

descoberta para esse resíduo: sua reciclagem para posterior reaproveitamento 

em projetos de hidrossemeadura (processo que reveste encostas sem 

vegetação), para a fabricação de papel e até mesmo como adubo.  
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Não esquecendo o papel fundamental da indústria dos plásticos, há um 

esforço internacional para que a reciclagem se torne um negócio de valor para 

toda a sociedade. De acordo com o site Embalagem e Marca (2016), a Fundação 

Instituto de Administração (FIA) realizou, desde 2015, um levantamento com o 

objetivo de mapear a indústria brasileira de reciclagem de plásticos, revelando 

que 75% das empresas de reciclagem possuem mais de 11 anos no mercado. É 

possível ainda acessar os pontos de entrega voluntária (PEVs) em todo o país 

através de um aplicativo para celular denominado "Reciclagem de Plásticos". 

É importante que a estratégia de prevenção da entrada do lixo do 

ambiente marinho ocorra também em um nível intermunicipal, como, por 

exemplo, pelo Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios no Entorno 

da Baía de Guanabara (PSAM). De acordo com o Boletim de Saúde Ambiental 

da Baía (UMCES, 2017) a coleta e disposição do lixo é um problema constante. 

Até agosto de 2016, 17 ecobarreiras foram implementadas nos rios tributários da 

Baía para coletar e prevenir a dispersão do lixo flutuante, porém, é necessário 

que mais medidas sejam adotadas a fim de interromper o descarte indevido do 

lixo nos rios. 

Ações e propostas como as citadas neste subcapítulo são fundamentais 

para que cada vez menos resíduos continuem expostos no ambiente, agravando 

a poluição e trazendo riscos à saúde coletiva. Dessa forma, os microplásticos, 

que corresponderam à maioria dos itens encontrados nesse estudo, serão 

minimizados em quantidade, colaborando tanto para a limpeza de praia como 

para fauna marinha e terrestre.    

O lixo presente no meio marinho é um problema que transcende barreiras, 

sejam elas geográficas, políticas, culturais e sociais. Uma postura que a 

sociedade deve adotar é a de se perceber como parte do problema e das 

soluções, assumindo o papel de protagonista na construção de um meio 

ambiente saudável e equilibrado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como principal objetivo identificar as ações das 

empresas de limpeza urbana que contribuem para a retirada do lixo marinho nas 

praias do Flamengo e Icaraí e, com base nos resultados, pode-se afirmar que 

ambas as empresas necessitam de certificações que comprovem a excelência 

em gestão ecológica e a adoção de valores ambientais de maneira institucional 

para melhoria da limpeza de praias.  

A CLIN e a COMLURB não possuem certificação em sistema de gestão 

ambiental mas atuam em conjunto com os órgãos municipais na conscientização 

da população através da educação ambiental, possuindo ainda uma frequência 

de limpeza manual maior do que a mecanizada, o que configuram aspectos 

positivos para a meiofauna presente nas praias.  

Os resultados para os resíduos encontrados nas praias não foram 

diferentes do contexto global: a maioria consiste de plástico, principalmente de 

fragmentos e esferas de isopor. Do total de itens encontrados, a maioria 

correspondeu a “fragmentos plásticos de 1 a 5 cm”, representando 20% do total 

encontrado na praia do Flamengo e 18% do total encontrado na praia de Icaraí. 

 A matriz de correlação de Pearson foi utilizada para comprovar a 

influência dos fenômenos naturais na presença do microlixo, onde os valores 

inversamente proporcionais demonstraram a relação da maior intensidade do 

vento com menores concentrações de esferas de isopor na areia e os valores 

diretamente proporcionais provaram a influência da chuva presente do dia 

anterior às amostragens com a maior presença de lixo marinho para a praia do 

Flamengo. Na praia de Icaraí, os resultados mostraram a correlação da maré 

alta com o lixo marinho, onde ela é responsável por trazer resíduos de tamanho 

maior para a areia e retirar os resíduos menores que 5 cm. 

Não calculou-se o peso dos materiais encontrados e não houve a adoção 

de uma categorização padronizada por outros estudos para os resíduos 

encontrados, por limitações de tempo e quantidade de pessoas envolvidas na 

execução deste trabalho. Dentre as recomendações para estudos futuros, 
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destaca-se a elaboração de projetos acadêmicos para a remoção do lixo no 

ambiente costeiro que envolvam uma participação significativa de pessoas para 

ampliar a conscientização ambiental, bem como de estudos que relacionem a 

forma de consumo e descarte dos resíduos pela população. 

Recomenda-se também a adoção e aplicação de uma estratégia 

intermunicipal, considerando a Baía de Guanabara e os municípios adjacentes, 

para o combate e remoção do lixo marinho, e, além disso, a utilização de outros 

métodos estatísticos para correlacionar as variáveis ambientais com o lixo 

marinho, levando em consideração o espaço amostral do estudo.  
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APÊNDICE A – MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE PEARSON APLICADA À PRAIA DO FLAMENGO 

 

 

  

P < 
0,5cm 

P 0,5 a 
1 cm 

P 1 a 
5 cm 

P 5 a 
10 
cm 

P 10 
a 20 
cm 

B.I. E.I. 
E. I. 1 
a 5cm 

G. O.P. O.C. 
I.V. 
(m/s) 

C.24h 
dia 0 
(mm) 

C. 
24h 
-1 

C. 
24h 
-2 

C. 
24h 
-3 

C. 
24h 
-4 

C. 
24h 
-5 

M. A. 

P< 
0,5cm 1 0,9 0,9 0,4 0,9 

-
0,1 0,4 0,7 

-
0,3 0,9 0,3 -0,6 -0,5 1,0 0,9 -0,7 -0,5   -0,4 

P 0,5 a 1 
cm 0,9 1 1,0 0,8 1,0 

-
0,2 0,0 0,4 

-
0,4 0,9 0,7 -0,5 -0,4 0,9 1,0 -0,4 -0,4   -0,5 

P 1 a 5 
cm 0,9 1,0 1 0,7 1,0 

-
0,2 0,1 0,4 

-
0,4 0,9 0,6 -0,5 -0,4 0,9 1,0 -0,4 -0,4   -0,5 

P 5 a 10 
cm 0,4 0,8 0,7 1 0,8 0,0 

-
0,2 -0,1 

-
0,6 0,7 1,0 -0,5 -0,4 0,4 0,8 -0,1 -0,4   -0,2 

P 10 a 
20 cm 0,9 1,0 1,0 0,8 1 0,0 0,1 0,4 

-
0,5 0,9 0,7 -0,6 -0,5 0,9 1,0 -0,4 -0,5   -0,4 

B.I.  
-0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 1 0,7 0,4 

-
0,8 0,2 0,2 -0,8 -0,8 -0,2 -0,1 -0,6 -0,8   0,9 

E.I. 
0,4 0,0 0,1 -0,2 0,1 0,7 1 0,9 

-
0,6 0,5 -0,1 -0,7 -0,7 0,3 0,1 -0,9 -0,7   0,6 

E.I. 1 a 
5cm 0,7 0,4 0,4 -0,1 0,4 0,4 0,9 1 

-
0,4 0,7 -0,1 -0,7 -0,6 0,6 0,4 -1,0 -0,6   0,2 

G. 
-0,3 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 

-
0,8 

-
0,6 -0,4 1 -0,7 -0,7 1,0 1,0 -0,2 -0,5 0,7 1,0   -0,6 

O.P. 
0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,2 0,5 0,7 

-
0,7 1 0,6 -0,8 -0,7 0,9 0,9 -0,7 -0,7   -0,1 

O.C. 
0,3 0,7 0,6 1,0 0,7 0,2 

-
0,1 -0,1 

-
0,7 0,6 1 -0,6 -0,5 0,3 0,7 -0,1 -0,5   0,0 

I.V. (m/s) 
-0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 

-
0,8 

-
0,7 -0,7 1,0 -0,8 -0,6 1 1,0 -0,4 -0,6 0,8 1,0   -0,4 

C. 24h 
dia 0 
(mm) -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 

-
0,8 

-
0,7 -0,6 1,0 -0,7 -0,5 1,0 1 -0,3 -0,5 0,8 1,0   -0,6 
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C. 24h -1 
1,0 0,9 0,9 0,4 0,9 

-
0,2 0,3 0,6 

-
0,2 0,9 0,3 -0,4 -0,3 1 0,9 -0,5 -0,3   -0,6 

C. 24h -2 
0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 

-
0,1 0,1 0,4 

-
0,5 0,9 0,7 -0,6 -0,5 0,9 1 -0,5 -0,5   -0,4 

C. 24h -3 
-0,7 -0,4 -0,4 -0,1 -0,4 

-
0,6 

-
0,9 -1,0 0,7 -0,7 -0,1 0,8 0,8 -0,5 -0,5 1 0,8   -0,4 

C. 24h -4 
-0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 

-
0,8 

-
0,7 -0,6 1,0 -0,7 -0,5 1,0 1,0 -0,3 -0,5 0,8 1   -0,6 

C. 24h -5                                   1   

M.A. 
-0,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,4 0,9 0,6 0,2 

-
0,6 -0,1 0,0 -0,4 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 -0,6   1 

 

Legenda: 

P< 0,5cm Fragmentos Plásticos < 0,5 cm 

P 0,5 a 1 cm Fragmentos Plásticos de 0,5 a 1 cm 

P 1 a 5 cm Fragmentos Plásticos de 1 a 5 cm 

P 5 a 10 cm Fragmentos Plásticos de 5 a 10 cm 

P 10 a 20 cm Embalagens Plásticas de 10 a 20 cm 

B.I.  Isopor do tipo Bandeja 

E.I. Esferas de Isopor Individuais 

E.I. 1 a 5cm Esferas de Isopor de 1 a 5 cm 

G. Guimbas de Cigarro 

O.P. Outros Plásticos 

O.C. Outra Composição 

I.V. (m/s) Intensidade do Vento (m/s) 

C. 24h dia 0 (mm) Precipitação acumulada em 24 h no dia da campanha 

C. 24h -1 Precipitação acumulada em 24 h no dia anterior à campanha 

C. 24h -2 Precipitação acumulada em 24 h há dois dias antes da campanha 
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C. 24h -3 Precipitação acumulada em 24 h há três dias antes da campanha 

C. 24h -4 Precipitação acumulada em 24 h há quatro dias antes da 
campanha 

C. 24h -5 Precipitação acumulada em 24 h há cinco dias antes da campanha 

M.A. Valor da Maré Alta anterior ao início da campanha  

 

 

 

APÊNDICE B – MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE PEARSON APLICADA À PRAIA DE ICARAÍ 

 

 

  

P < 
0,5cm 

P 0,5 
a 1 
cm 

P 1 a 
5 cm 

P 5 
a 
10 
cm 

P 10 a 
20 cm 

B.I. E.I. 
E. I. 
1 a 
5cm 

G. O.P. O.C. 
I.V. 
(m/s) 

C.24h 
dia 0 
(mm) 

C. 
24h 
-1 

C. 
24h 
-2 

C. 
24h 
-3 

C. 
24h 
-4 

C. 
24h 
-5 

M. A. 

P< 0,5cm 
1 0,7 0,9 -0,6 -0,9 

-
0,6 1,0 1,0 0,7 0,8 0,7 0,0 0,9 0,2 -0,3 0,1 0,1 0,1 -0,1 

P 0,5 a 1 
cm 0,7 1 0,9 -1,0 -0,9 

-
1,0 0,7 0,4 

-
0,1 0,1 0,0 0,7 0,2 -0,6 -0,9 0,8 0,8 0,8 -0,8 

P 1 a 5 cm 
0,9 0,9 1 -0,8 -1,0 

-
0,8 1,0 0,8 0,4 0,6 0,4 0,3 0,6 -0,2 -0,6 0,4 0,4 0,4 -0,4 

P 5 a 10 
cm -0,6 -1,0 -0,8 1 0,9 1,0 

-
0,7 -0,3 0,2 0,0 0,2 -0,8 -0,1 0,7 0,9 -0,9 -0,9 -0,9 0,9 

P 10 a 20 
cm -0,9 -0,9 -1,0 0,9 1 0,9 

-
0,9 -0,8 

-
0,3 -0,5 -0,4 -0,4 -0,5 0,2 0,7 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 

B.I.  
-0,6 -1,0 -0,8 1,0 0,9 1 

-
0,7 -0,3 0,2 0,0 0,2 -0,8 -0,1 0,7 0,9 -0,9 -0,9 -0,9 0,9 

E.I. 
1,0 0,7 1,0 -0,7 -0,9 

-
0,7 1 0,9 0,6 0,8 0,6 0,1 0,8 0,1 -0,4 0,2 0,2 0,2 -0,2 
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E.I. 1 a 
5cm 1,0 0,4 0,8 -0,3 -0,8 

-
0,3 0,9 1 0,9 0,9 0,9 -0,3 1,0 0,5 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,2 

G. 0,7 -0,1 0,4 0,2 -0,3 0,2 0,6 0,9 1 1,0 1,0 -0,7 1,0 0,8 0,5 -0,6 -0,6 -0,6 0,6 

O.P. 0,8 0,1 0,6 0,0 -0,5 0,0 0,8 0,9 1,0 1 1,0 -0,6 1,0 0,7 0,3 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 

O.C. 0,7 0,0 0,4 0,2 -0,4 0,2 0,6 0,9 1,0 1,0 1 -0,7 1,0 0,8 0,5 -0,6 -0,6 -0,6 0,6 

I.V. (m/s) 
0,0 0,7 0,3 -0,8 -0,4 

-
0,8 0,1 -0,3 

-
0,7 -0,6 -0,7 1 -0,6 -1,0 -0,9 1,0 1,0 1,0 -1,0 

C. 24h dia 
0 (mm) 0,9 0,2 0,6 -0,1 -0,5 

-
0,1 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 -0,6 1 0,7 0,3 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 

C. 24h -1 0,2 -0,6 -0,2 0,7 0,2 0,7 0,1 0,5 0,8 0,7 0,8 -1,0 0,7 1 0,9 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 

C. 24h -2 
-0,3 -0,9 -0,6 0,9 0,7 0,9 

-
0,4 0,0 0,5 0,3 0,5 -0,9 0,3 0,9 1 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 

C. 24h -3 
0,1 0,8 0,4 -0,9 -0,5 

-
0,9 0,2 -0,2 

-
0,6 -0,5 -0,6 1,0 -0,5 -1,0 -1,0 1 1,0 1,0 -1,0 

C. 24h -4 
0,1 0,8 0,4 -0,9 -0,5 

-
0,9 0,2 -0,2 

-
0,6 -0,5 -0,6 1,0 -0,5 -1,0 -1,0 1,0 1 1,0 -1,0 

C. 24h -5 
0,1 0,8 0,4 -0,9 -0,5 

-
0,9 0,2 -0,2 

-
0,6 -0,5 -0,6 1,0 -0,5 -1,0 -1,0 1,0 1,0 1 -1,0 

M.A. 
-0,1 -0,8 -0,4 0,9 0,5 0,9 

-
0,2 0,2 0,6 0,5 0,6 -1,0 0,5 1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1 
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