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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar, qualificar e 

quantificar os resíduos sólidos provindo da pesca de arrasto de pequeno porte do 

camarão sete barbas na praia do Perequê, Guarujá, São Paulo. As coletas 

realizadas foram levadas ao laboratório central de biologia da Universidade Santa 

Cecília (UNISANTA) Santos-SP, foram lavadas, separadas de acordo com sua 

composição e pesada. Será analisado a freqüência dos materiais, desvios 

padrões, médias e o índice de abundancia do lixo (IAL). Verificou-se que a 

maioria dos resíduos é provinda de ações antrópicas, principalmente ligadas ao 

turismo e as industriais, ameaçando a vida marinha com a morte da biota e dos 

seres humanos com a contaminação por compostos tóxicos (como metais 

pesados e organoclorados). Com os resultados, espera-se que seja possível 

conscientizar o publico do problema, propondo ações ou alternativas que 

minimizem o impacto causado pelos detritos no ambiente marinho. 

Palavras-Chaves: Resíduos Sólidos; Pesca de Arrasto; Vida Marinha;  

Introdução: A pesca de arrasto é um dos principais meios que 

pescadores artesanais utilizam para a captura de peixes e camarões, realizada 

com auxilio de redes e normalmente em embarcações de pequeno porte. Nessa 

técnica é possível observar que, juntamente com os principais recursos 

pesqueiros de interesse há uma grande quantidade de resíduos sólidos, como 

copos e sacolas plásticas, latas de alumínio, além de pedaços de corda de 

náilon. Esses resíduos acabam por causar acidentes ou até mesmo a morte de 

diversos animais e também podem danificar os instrumentos utilizados pelos 

pescadores, diminuindo a produção ou até mesmo impedindo a atividade da 

pesca (GRAÇA–LOPEZ, 2002). Podem ser definidos como qualquer resíduo 

sólido (plástico, metal, vidro, tecido, isopor, borracha e afins) encontra dos em 

praias, recifes ou manguezais, advindos de fontes diversas (COE & ROGERS, 

2000). As ameaças à vida marinha são principalmente mecânicas, devido à 

ingestão de restos de plástico e pelo emaranhamento em cordas sintéticas e 

linhas ou redes de deriva. Seus efeitos são difíceis de serem observados, mas 

são certamente subletais ou letais, podendo levar ao sufocamento, obstrução do 

trato digestório e diminuição do volume funcional do estômago. O 

emaranhamento pode também diminuir a sobrevivência dos indivíduos, uma vez 

que muitos ficam presos e não conseguem mais se locomover. Segundo Nucci 



(2010), o lixo marinho pode ser um meio de dispersão de organismos por longas 

distancias, podendo introduzir espécies exóticas invasoras, resultando na 

diminuição da diversidade biológica, aumento do custo de manejo, transmissão 

de patógenos, etc 

Objetivos: Analisar a composição de resíduos sólidos provindos de pesca 

de arrasto de pequeno porte de camarão sete barbas: Qualificar os resíduos 

quanto ao material; Quantificar os resíduos coletados em numero e peso; 

Caracterizar provável fonte ou causa; Propor ações ou alternativas que 

minimizem o impacto causado pelos detritos no ambiente marinho. 

Materiais e Métodos: A pesquisa em campo esta sendo realizada através 

da pesca de arrasto de pequeno porte do camarão sete-barbas, em coletas 

estacionais, serão realizados cruzeiros de pesquisa para abranger as quatro 

estações do ano. O “lixo” oriundo da pesca será levado ao laboratório e separado 

da fauna acompanhante, será lavado, seco naturalmente e classificado de acordo 

com o material, e posteriormente analisado a composição de cada material, bem 

como sua possível origem e impactos no ambiente. Para o tratamento estatístico 

será utilizadas matrizes da plataforma Microsoft Office 2007® para tabulação e 

armazenamento de dados, sendo realizada uma descrição estatística. Será feito 

o desvio padrão, média, distribuição dos resíduos amostrados por categoria e 

comparação com outras áreas já estudada. Utilizaram-se os testes de Kruskal-

Wallis - ANOVA não paramétrica e Comparação Múltipla de Dunn. Será realizado 

O índice de abundância do lixo (IAL) calculado conforme a Captura por Unidade 

de Esforço (CPUE), utilizada tradicionalmente na Biologia Pesqueira. 

Desenvolvimento: o presente trabalho teve seu inicio efetivo em fevereiro 

de 2016, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema considerando 

principalmente informações relevantes que levasse ao entendimento sobre o 

problema, bem como sua causa, origem e prejuízo a biota. As coletas foram 

definidas para serem estacionais, abrangendo todas as estações do ano, 

comparando-as entre si e com outros trabalhos. Na fase laboratorial, depois de 

aplicar toda a metodologia descrita, será feito a discussão e considerações para 

que o objetivo do trabalho seja alcançado e analisando possibilidades de ações a 

serem propostas e executadas.  

Resultados preliminares:  



 

 

 

Observa-se que nas duas coletas realizadas no verão, a quantidade de plástico é 

superior ao de outros materiais, em analise laboratorial notou-se que os plásticos 

coletados são principalmente embalagens de alimentos e sacolas plásticas, 

prescrevendo assim como sua principal fonte o turismo, tendo em vista que as 

coletas foram realizadas em períodos de férias escolares. O nylon esta presente 

em quantidade significativa, em apenas uma coleta foi possível contabilizá-lo 

individualmente, sua forma normalmente é emaranhamento, não sendo possível 

separá-lo, mas nota-se um volume consideravelmente grande.   
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