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     SOBRE ESTE DOCUMENTO

O presente relatório apresenta uma Proposta de Metodologia de Monitoramento de Resí-
duos Sólidos no Ambiente Marinho e Costeiro para a Ilha de Santos–São Vicente no âm-
bito do projeto Combate às Fontes Terrestres de Poluição Marinha por Resíduos Sólidos, 
uma iniciativa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE) e da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Santos, Brasil, com recursos da 
Agência de Proteção Ambiental da Suécia (SEPA). 

Com duração de um ano, o projeto contemplou estudos que buscaram identifi car e combater 
as fontes terrestres de materiais que culminam na poluição das águas do estuário e na orla 
da praia de Santos. A primeira fase consistiu em um diagnóstico, em que foi possível conhecer 
o panorama nacional de ações de combate ao lixo no mar, a realidade local da gestão de 
resíduos, bem como as fontes e tipos de materiais que chegam a esse ambiente. Já a segunda 
fase foi mais propositiva, e a equipe do projeto apresentou um conjunto de ações voltadas ao 
aprimoramento da gestão e estabeleceu as diretrizes de comunicação para implementá-las.

Dessa forma, como o último estudo desenvolvido no âmbito do projeto, o presente documento 
marca o fechamento do ciclo de prevenção ao lixo no mar ao abordar uma visão conceitual 
de proposta de metodologia de monitoramento, visando acompanhar o trajeto dos resíduos 
sólidos. Ao se pautar nas premissas da ciência do monitoramento, engajamento social e da 
replicabilidade em projetos similares, a proposta a seguir incorpora contribuições internacionais 
ao tema, e indica as possibilidades de aplicação em três ações do cronograma de Santos e seu 
potencial de verticalização dos procedimentos e resultados ao cenário nacional. 

Para tanto, as informações são apresentadas seguindo a ordem cronológica de construção da 
proposta de monitoramento, a saber:

• Parte 1 - Revisão	Bibliográfi	ca:	breve revisão sobre metodologias de monitoramento de 
resíduos sólidos no ambiente marinho e costeiro já existentes e com características que 
possibilitem um comparativo com a situação nacional e local; 

• Parte 2 - Relatório	do	Workshop: realizado com a participação de atores-chave para discutir 
opções de monitoramento de resíduos sólidos no ambiente marinho e costeiro para a ilha 
de Santos-São Vicente;

• Parte 3 - Proposta metodológica de monitoramento.
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PARTE 1
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

    CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento foi construído em duas etapas: (i) levantamento bibliográfi co sobre o monito-
ramento de resíduos sólidos no ambiente marinho e costeiro; (ii) análise, categorização e con-
solidação comentada das informações referentes ao levantamento bibliográfi co.  É apresenta-
da a visão geral sobre os monitoramentos e detalhamento no qual baseou-se a construção da 
proposta para o estuário de Santos-São Vicente.

Este levantamento bibliográfi co não se restringiu apenas aos artigos científi cos, abrangendo, 
também, diversas fontes de informação, tais como: artigos científi cos, livros, capítulos de li-
vros, dissertações e/ou teses, textos de divulgações em revista, páginas na internet, relatórios 
técnicos de órgãos públicos, relatórios técnicos de ONGs, relatórios técnicos de empresas pri-
vadas, patentes, guias e protocolos, e aplicativos. Durante as pesquisas, foram consideradas 
palavras-chaves tanto em português quanto em inglês. Após a obtenção de uma listagem ini-
cial de registros, foram categorizadas as seguintes informações, quando disponíveis:

Método:	qual(is) o(s) método(s) utilizados no monitoramento;

Resíduo:	qual(is) o(s) tipo(s) de resíduo(s) que foram monitorados. Em caso de reconhecimento 
de mais de três tipos de resíduos diferentes, utilizou-se a denominação “vários”;

Ambiente: qual(is) o(s) ambiente(s) marinhos monitorados. Em caso de mais de dois tipos ou 
quando a descrição do ambiente não era específi ca, utilizou-se a denominação “múltiplos”;

Local:	qual(is) o(s) locais(s) geográfi cos onde o monitoramento foi realizado;

Característica:	o monitoramento foi classifi cado como descritivo, qualitativo, quantitativo ou 
quali-quantitativo;

Periodicidade	do	monitoramento: foi classifi cado como pontual ou contínua;

Engajamento	social:	sim ou não;

Referência:	qual o formato de comunicação do monitoramento.

Fonte	da	citação	bibliográfi	ca	da	informação.



8 9

    2. CATEGORIZAÇÃO COMENTADA

Foram considerados 139 registros de referências, todas diretamente relacionadas ao tema mo-
nitoramento de resíduos sólidos em ambientes marinhos e costeiros. Conforme detalhado a 
seguir por categoria, existe uma diversidade de propostas de monitoramento que, em sua 
maioria, são aplicadas e/ou propostas para o ambiente de praias arenosas. Em oposição, tem-
-se uma baixa quantidade de registros para ambientes estuarinos e de manguezais, ecossiste-
mas de importante interesse no cenário da Baixada Santista. Os métodos de monitoramento 
são diversos, dos tecnológicos aos sociais, incluindo técnicas que permitem a associação e 
adaptação para a criação de protocolos de monitoramento associados à realidade regional.

Quanto à fonte da informação, o registro mais comum (~45%) se enquadra na categoria guias 
(incluindo-se protocolos), seguido por artigos científi cos e relatórios técnicos (que apresenta-
ram proporções iguais de cerca de 20% cada) (Gráfi co 1). Desta forma, as demais categorias 
(páginas da internet, dissertações e teses, aplicativos e outros) apresentaram cerca de 14% no 
total.

Gráfi co 1. Representação do levantamento bibliográfi co considerando a fonte de 
comunicação do monitoramento.

Das fontes consideradas, seis são referências nacionais, sendo dois guias (protocolos), três ar-
tigos científi cos e um relatório técnico. As referências nacionais se reportam aos ambientes de 
praias arenosas (quatro das seis referências) e uma oceânica (Anexo 1A). Nestas, há diferentes 
métodos de monitoramento como ciência-cidadã (dois registros), coletas in loco (dois regis-
tros), arrasto e registro fotográfi co.

Praia arenosa corresponde ao ambiente com maior quantidade de métodos disponíveis, cor-
respondendo a 31,4% das referências encontradas (Gráfi co 2). Isso pode ser explicado pela 
importância socioambiental e turística deste ecossistema, além de sua característica de fácil 
acesso e mobilização social. É notável o registro proporcionalmente alto de referências rela-
tivas ao mar (21,2%) e para múltiplos ambientes (aproximadamente 20% do total). O fundo 
oceânico, região de mais difícil acesso, foi objeto de 8% dos registros e a superfície oceânica, 
6,6%. Destaca-se, também, a proporcional escassez de registros para recifes de coral, costões 
rochosos e manguezais (cerca de 0,9% cada, somados na categoria outros).

Gráfi co 2. Representação do levantamento bibliográfi co considerando o ambiente do monitoramento. Gráfi co 1. Representação do levantamento bibliográfi co considerando a fonte de 
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Gráfi co 4. Representação do levantamento bibliográfi co considerando o tipo de resíduo do 
monitoramento proposto ou executado.

A maioria dos métodos envolve técnicas quali e quantitativas, representando quase 68% dos re-
gistros. Os métodos descritivos e quantitativos apareceram em cerca de 10% dos registros cada 
um e o qualitativo em apenas um, correspondendo a 0,7%. Quanto ao tipo de resíduo (Gráfi co 
4), a maioria das referências (73,6%) registrou grande variedade, como por exemplo, plástico, 
borracha, vestuário, papel, madeira, metal, vidro, artigos sanitários, barro e artigos médicos. As 
demais, realizaram um monitoramento específi co considerando apenas um tipo de resíduo, sen-
do 10,4% somente plásticos, 13,2% microplásticos e 2,8% resíduos orgânicos.

Dentre os 139 registros de referências levantados, quando considerada a metodologia, a maior 
proporção foi categorizada como guia de monitoramento (~34%). Esses guias abordam uma 
grande diversidade de propostas de monitoramento, incluindo propostas de incentivo ao en-
gajamento social. Ressalta-se que importantes organizações já se dedicam a discussão e ela-
boração de guias comentados, como a Organização das Nações Unidas (por meio do GESAMP), 
a americana NOAA, além de agências europeias e africanas.

As técnicas de arrasto e coleta in loco também foram comuns nos registros (14 e 17%, respec-
tivamente) e estão, na maioria das vezes, associadas (respectivamente) ao monitoramento de 
resíduos nos oceanos e em praias arenosas. Registros fotográfi cos, uso e desenvolvimento 
de novas tecnologias, registros visuais, monitoramento por análise de conteúdo estomacal de 
grandes vertebrados, técnicas de sensoriamento remoto por satélite e protocolos de ciência 
cidadã, apareceram com porcentagens entre 7 e 5%. Por sua vez, o uso de modelagem e mé-
todos como bioindicadores e revisões gerais, compuseram menos de 4% do total dos registros 
(Gráfi co 3).

Gráfi co 3. Representação do levantamento bibliográfi co a partir da categorização da metodologia.

De forma geral, existe uma gama de métodos e tecnologias envolvidas em um processo de 
monitoramento. Apesar da grande quantidade de material existente, observou-se que eles não 
abordam questões práticas e o balanço entre custo e benefício para os diferentes métodos de 
monitoramento. Considerando que a temática de resíduos sólidos nos ambientes marinhos e 
costeiros envolve diferentes setores da sociedade, as abordagens e metodologias trarão res-
postas diversas quanto ao custo de aplicação, monitoramento das fontes de origem, estimativa 
detalhada do material obtido, possibilidade de aplicação por diferentes setores, e manutenção a 
longo prazo. Existe uma crescente atenção as metodologias de engajamento social como forma 
de associação entre academia e sociedade, visando à execução de propostas de monitoramento 
ambiental e o melhor uso e conservação dos ecossistemas, com pouco mais de 1/3 das referên-
cias levantadas (38%) apontando algum tipo de engajamento social em seus métodos.

(Gráfi co 3).
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PARTE 2
RELATÓRIO DO WORKSHOP: 
ABORDAGEM PARTICIPATIVA 
PARA DISCUSSÃO SOBRE 
MONITORAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
AMBIENTE MARINHO E 
COSTEIRO E PARA A ILHA DE 
SANTOS-SÃO VICENTE

Neste documento é apresentada a etapa de discussão participativa sobre metodologias de 
monitoramento de resíduos sólidos na região de Santos-São Vicente. Essa etapa é parte de um 
processo de construção de uma proposta de metodologia de monitoramento que consiste em 
um levantamento teórico, seguido de uma construção participativa para subsidiar a etapa de 
proposição. A construção participativa é essencial para o estabelecimento de um programa de 
monitoramento que esteja alinhado com os anseios, conhecimentos e ideias de todos os seto-
res envolvidos. Ainda, é essencial que todos os atores estejam engajados e envolvidos desde a 
concepção da ideia, tornando o processo mais signifi cativo e efi caz. 

O processo de discussão participativa requer participação horizontal, independentemente da 
instituição ou cargo, e assegurando que todos tenham o direito de falar e que as intervenções 
tenham o mesmo peso na discussão. Assim, uma vez que todos os atores se sentem repre-
sentados na discussão e reconhecem que o produto fi nal, independentemente do resultado, 
representa as manifestações de todo o grupo, é facilitado o processo de aproximação do con-
senso nos espaços participativos.

Os especialistas que conduziram o workshop trabalharam com o processo de discussão ho-
rizontal com dinâmica de pergunta/desafi o. Para isso, é essencial a diversidade de atores e a 
mediação de membros fora da discussão. A dinâmica é curta, com trocas frequentes de gru-
pos e todos os resultados visíveis aos participantes. Dessa forma, evita-se perder o foco nas 
discussões e garante que os atores que estão descontentes com o resultado possam invalidar 
o produto fi nal.

    1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
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O processo consistiu em um estudo inicial do problema a ser abordado e dos atores envolvi-
dos, seguido do desenho da proposta do evento e das dinâmicas a serem utilizadas. Para tanto, 
foi convidado um grupo de aproximadamente 20 pessoas representando os setores públicos 
municipal, estadual e federal, a academia e as ONGs. O workshop (agenda apresentada no 
Anexo 2) foi organizado em 2 etapas:

A. Na primeira, os participantes foram convidados a ‘sonhar’ e seus conhecimentos, ideias 
e proposições puderam ser explorados livremente. Os participantes foram divididos em 
grupos de aproximadamente 6-7 pessoas, de forma totalmente aleatória, garantindo-se a 
multiplicidade de atores. Em seguida, cada grupo teve um mediador que apresentou um 
questionamento e convidou os participantes a lançarem ideias e escreverem as palavras-
-chave em um "flipchart". Neste processo, os mediadores permaneceram estimulando a 
participação de todos. Após aproximadamente 10 minutos, os grupos alternavam de local, 
complementando as respostas da pergunta iniciada pelo grupo anterior. Desta forma, to-
dos os participantes foram expostos a todas as perguntas, garantindo o maior número de 
respostas possíveis. Foram realizados dois ciclos com três perguntas cada (Tabela 1), sendo 
o primeiro focado em metodologias e o segundo abordando características da realidade 
regional.

Tabela 1. 
Perguntas delineadoras da primeira etapa de discussão do processo participativo.

Atividade 1: diagnóstico das metodologias de monitoramento 
(‘sonhar’)

- O que monitorar?
- Quais os principais métodos?

- O que pode ser feito de diferente? Inovar?

Atividade 2: metodologias para regiões estuarinas

- Quais as características/condições a serem consideradas para 
métodos em regiões estuarinas/baía?

- Quem pode monitorar?
- O que fazer com o monitoramento?

Após esses dois ciclos de atividades, os facilitadores agruparam as respostas de cada pergun-
ta por similaridade, de forma a diminuir o número de respostas. O resultado foi apresentado 
aos participantes para que pudessem opinar, sugerir mudanças e validar os agrupamentos de 
acordo com as suas percepções. 

B. Após a etapa do ‘sonhar’, deu-se início à etapa de proposição. Neste momento, os parti-
cipantes foram divididos em três grupos, garantindo-se a representatividade de todos os 
atores envolvidos. Os grupos foram convidados a revisitar as respostas da etapa 1 e, a 
partir daqueles dados, proporem ideias para o monitoramento dos resíduos na região. As 
propostas deveriam ser organizadas considerando-se: o método proposto, o que seria mo-
nitorado, como realizar, com que frequência e quem seria responsável. Cada grupo teve 
aproximadamente 60 minutos para discussão e proposição preenchendo uma tabela visual 
e, ao final, apresentaram as suas propostas para os demais grupos. Nesta etapa, cada gru-
po possuía um ‘estacionamento de ideias’ para cada questão discutida, o qual representava 
ideias que consideraram não serem pertinentes para as propostas apresentadas naquele 
momento. 

Por fim, após as apresentações de todos os grupos, foi realizada uma discussão geral sobre as 
propostas apresentadas e opiniões dos participantes, sugerindo-se agrupamentos e/ou priori-
zações. Ao final, os participantes puderam fazer uma avaliação do workshop e de seus méto-
dos.

    2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

    3. RESULTADOS DO PROCESSO PARTICIPATIVO

Foi observada uma grande diversidade de ideias e anseios por parte dos participantes, for-
talecendo o processo de construção de um planejamento participativo. Considerando os dados 
agrupados e validados, observou-se que o objeto de monitoramento poderia ser tanto referente 
a materiais (diferentes resíduos), quanto questões relacionadas a dinâmicas ambientais, territóri-
os, indivíduos/organizações e processos. Assim, para a proposta de monitoramento, deve-se 
considerar qual o objetivo e seus respectivos impactos.  

Com relação aos métodos, os participantes indicaram metodologias tecnológicas, de acesso di-
reto, e sociais. De modo similar, ao serem questionados sobre inovações, as sugestões puderam 
se agrupar em inovações tecnológicas, de capacitação e inovações sociais. Essas respostas mere-
cem destaque, pois ressaltam um indicativo emergente dos atores em diferentes momentos, so-
bre a importância e necessidade de inovação social para engajamento da população no processo 
de monitoramento. 

Figura 1. Condução de um dos grupos para debate sobre processos de monitoramento para a região.
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No segundo ciclo de perguntas, as características regionais emergiram em relação as questões 
geopolíticas, ambientais, de uso e processos. Um ponto de destaque foram as discussões e indi-
cativos sobre o aspecto metropolitano da Baixada Santista e a necessidade de uma ação inter-
municipal, uma vez que o processo de monitoramento e impacto dos resíduos está integrado pe-
las questões ambientais dos nove municípios da região metropolitana. Ao se pensar no processo 
de monitoramento na região, foram levantadas as responsabilidades e oportunidades para dife-
rentes setores da sociedade, desde a academia, ONGs e cidadãos, até o poder público, além da 
necessidade de envolvimento daqueles que possuem relação econômica com o processo, seja 
pela geração ou coleta dos resíduos. Por fim, os participantes indicaram que o monitoramento 
deve ser amplamente divulgado para a sociedade, necessita de uma capacitação constante, e 
deve subsidiar políticas públicas.

1. O que monitorar? 

Materiais Dinâmica/transporte Território Quem Processos

Plástico
Cigarro
Higiene
Pellets

Construção civil
etc

Maré
Deriva
Canais

Flutuação
Estações climáticas

etc

Areia
Palafitas
Cruzeiros

Indivíduos
Turistas

Embarcações
Empresas

Ambulantes
Comércio

Órgãos públicos
etc

Percepção
Comunicação

Educação
Fiscalização

Políticas
Logística reversa

Coleta
Produção

2. Quais métodos?

Tecnológicos Acesso direto Sociais 

Sinalizadores,  
Aplicativos

Sensoriamento 

Informação  
Volume  

Gravimetria 
Ponto fixo de coleta (lixeira) 

Ciência cidadã  
Entrevistas 

3. O que pode ser feito de diferente? Inovar?

Tecnologia Capacitação Inovação social

Drones
Chips

Máquinas
Sensoriamento

Apps
Jogos

Educação ambiental
Formação básica e de jovens e adultos

Incentivos a catadores

Ciência cidadã
Gestão pública
Engajamento

Parcerias entre setores

4. Quais as características/condições a serem consideradas para métodos em 
regiões estuarinas/baía?

Geopolíticas Ambiental Usos Processos

Metropolitano
Perfil topográfico
Socioeconômico
Continente – ilha

Canal, estuário 
e correntes marinhas

Unidades de conservação
Mudanças climáticas

Histórico-cultural

Porto – dragagem
Polo petroquímico industrial

Veranismo e turismo
Pesca 

Comunicação
Engajamento social

Comunidades tradicionais
Poder público + Unidades de 
conservação + universidades

ONGs
Comportamentos

Projetos – aprendizado
Educação 

5. Quem pode monitorar?

Sociedade Gestão + Administração 
direta  Processos econômicos  

Todos (no geral)
Alunos

Catadores
Associações profissionais

ONGs
Startups

Universidades

Gestão pública
Empresa de coleta urbana

Indústria produtora
Varejista

Recicladora
Condomínio + recicladora
Cooperativa de catadores

Empresas com causa 

6. O que fazer com o monitoramento?

Comunicação Atualização Ações

Compartilhamento
Multiplataforma (Secretaria de 
Educação, Meio Ambiental, etc)

Replanejar
Aperfeiçoar

Atualizar

Planos
Gestão pública

Parcerias
Mitigação

Curto e longo prazos
Projetos

Programas
Logística

Oportunidades
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Na etapa propositiva, os grupos de trabalho puderam discutir e avaliar diferentes estratégias 
de ações que consideravam pertinentes, a partir das ideias iniciais trazidas pela manhã e da 
realidade local. Nesta etapa, diferentes discussões emergiram sobre a viabilidade, o reconheci-
mento de ações já existentes que poderiam ser fortalecidas, e a necessidade de ação conjunta 
de diferentes setores da sociedade. Dentre todas as propostas de monitoramento construídas 
(Tabela 2), as discussões finais trouxeram como destaque: 

a) A articulação entre diferentes setores (governamentais, não governamentais, academia e 
sociedade civil);

b) O engajamento social e das comunidades locais no processo de monitoramento;

c) O potencial de tecnologias como drones e aplicativos, por exemplo;

d) O potencial educacional do monitoramento para mudança de comportamento.

Cabe destacar que as discussões de todos os grupos também apontaram a necessidade de refle-
xão sobre o monitoramento para geração de dados e o monitoramento associado a retirada de 
resíduos. Nestes casos, as metodologias, investimentos e frequências são dependentes da defi-
nição dos objetivos iniciais do plano de monitoramento. Além desses pontos, outros indicativos 
foram realizados no ‘estacionamento de ideias’ referentes aos desafios de resíduos de diferentes 
tamanhos, petrechos de pesca, compostagem, entre outros (Anexo 2A).

Figura 2. Síntese das discussões e propostas que emergiram ao longo do workshop. 

Método O quê? Como? Frequência Quem?

I - Canais: contenção
II - Palafitas: mutirão de limpeza

III - Praias/Oceano: coleta/
limpeza e sistema digital de 

informações

- Barreiras: quantificar, 
mensurar e qualificar

   - Coletar
- Segregar

- Quantificar
- Redes de Arrasto

-Eco Recreações (surf e 
SUP)

- Resíduos sólidos flutu-
antes.

- Resíduos depositados 
(solo do manguezal).

- Resíduos depositados no 
fundo do oceano

3 dias
Variação de maré (lua)

2 coletas por lua (maré)
~ 1 vez por semana ou ~ 

4 vezes por semana
Diário

Poder público
ONGs

Universidades
Voluntários

Comunidade

Ecobarreira (tela, fechada)
Ecobarco (manual e peneira)

Tamanho (> trama)
Flutuante

Análise qualitativa e quan-
titativa de item por item

- diária -> passiva
- extraordinária -> 
monitora (sazonal)

Comunidade
Técnicos (ONGs, universi-

dades e governo)

Mediador comunitário (morros 
e palafitas)

Amostragem
Limpeza da praia (manual 

e mecânica)

Resíduos além da área de 
coleta

Areia x Lixo
Coleta manual X unidades

Diária
Mensal

Comunidade + Governo 
Governo

Drones no estuário Massa e movimento de 
resíduos

Ortofotos/ Imagens e 
vídeos

Primeiros 3 meses 
semanal, depois quin-

zenal e mensal

Poder público, parcerias 
com ONGs e univer-
sidades (entidades/ 

instituições)

Criação de agentes de monitora-
mento ambiental nas palafitas

Ação efetiva na coleta de 
resíduos para posterior-

mente gerar dados e renda 
para população local

Treinamento, implantação 
de equipamentos como 
coletores e estações de 

sustentabilidade

3 mutirões ao mês População local

Mutirão de limpeza e educação 
ambiental Gravimetria

Aprimoramento da meto-
dologia já existente hoje 
pelo IMA (em escolas)

Parceria com comerciantes 
locais da praia

MENSAL - atividades e 
reuniões

ONGs, universidades, 
poder público, escolas, 
voluntários e empreen-

dedores

Ecobarreira Colocar nos Estuários
Barrar os resíduos gerados 

nas palafitas e outros 
municípios (pelas marés)

Contínua com recolhi-
mento semanal Poder público/ONGs

Ações efetivas para bitucas de 
cigarros Bituqueiras Confecção em cano de PVC 

de 4 polegadas Diária Poder Público/ONGs,
Comunidade

Fiscalização Ampla As leis existentes de meio 
ambiente

Ampliação do quadro de 
fiscais (funcionários) Permanente Poder Público

Aplicativo (celular)/ site Resíduos sólidos em geral Variável
- Interessados (academia, 

ONGs, etc)
- Startups

Tabela 2 – Proposições de monitoramento pelos participantes
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PARTE 3
PROPOSTA DE METODOLOGIA 
DE MONITORAMENTO

Para construção da presente proposta metodológica de monitoramento, os seguintes documen-
tos e ações foram consultados: 

(i) Os relatórios produzidos ao longo do projeto1: “Santos: defi nindo o cenário da gestão lo-
cal de resíduos sólidos”; “De onde vem o lixo que vai parar no mar? Estudos sobre as potenciais 
fontes terrestres em Santos, Brasil”; “O que vai parar no mar?”; “Combate às fontes de poluição 
marinha por resíduos sólidos: diretrizes de comunicação e transformação de comportamento de 
resíduos” e “Combate às fontes de poluição marinha por resíduos sólidos: plano de ação”;

(ii) “Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar” – documento integrante da Agenda Nacional 
de Qualidade Ambiental Urbana, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2019; 

(iii) Metodologias de monitoramento de resíduos sólidos no ambiente marinho e costeiro 
disponíveis	em	diversas	fontes	de	informação:	artigos científi cos, livros, capítulos de livros, 
dissertações e/ou teses, textos de divulgação em revista, páginas na internet, relatórios técnicos 
de órgãos públicos, relatórios técnicos de ONGs, relatórios técnicos de empresas privadas, guias 
e protocolos), compiladas em um levantamento bibliográfi co (Parte 1);

(iv) Metodologias e discussões propostas na etapa do workshop "Abordagem participativa 
para discussão sobre monitoramento de resíduos sólidos no ambiente marinho e costeiro e para 
a ilha de Santos-São Vicente" (Parte 2). O workshop, realizado em junho de 2019 no âmbito do 
projeto, teve como objetivo o compartilhamento de informações, preocupações e apresentação 
de propostas de metodologias para monitoramento de lixo no mar.

Segundo o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar (2019), podemos considerar um histórico 
recente para o aspecto político e de gestão pública do lixo no mar no Brasil. A publicação indica 
que somente em meados desta década o tema avançou junto ao governo federal, tornando-se 
meta do MMA a partir de 2017. Sem dúvida, considerando os 8.500 km de costa brasileira, 274 
municípios costeiros (Portaria n° 461 do MMA, de 13 de dezembro de 2018) e o alcance da 16ª 
posição no ranking de descarte de plástico nos oceanos (dentre 192 países avaliados) (Jambeck 
et al., 2015), é correto considerar que os atuais esforços por estratégias de curto, médio e longo 
prazos conduzidos pelos setores públicos (executivo, legislativo e acadêmico), privados e associa-
ções civis de diversas naturezas são de extrema relevância e urgência. 

No município de Santos, o projeto identifi cou três grupos principais de fontes de poluição por 
resíduos sólidos que têm seu destino no ambiente estuarino e marinho: (i) comunidades de pala-
fi tas, (ii) canais de drenagem e (iii) orla da praia. Nesses "hotspots", em especial o i e iii, a pesquisa 
sobre os tipos de materiais que vazam permitiu caracterizá-los como moderados e extremamen-
te sujos. A partir dessa caracterização e da matriz de identifi cação dos problemas e demandas, 
foi apresentado um plano de ações, o qual carrega a perspectiva de prevenção ao lixo no mar. E 
é nesse contexto que a proposta de monitoramento se insere, proporcionando à municipalidade 
e aos demais atores, algumas ferramentas e processos para monitorar os resultados alcançados 
com a implementação de ações selecionadas.

    1.CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA

1Disponíveis em: http://lixoforadagua.com.br/
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2.1. BREVE HISTÓRICO DE TENTATIVAS/REFERÊNCIAS

O monitoramento ambiental é frequentemente criticado por ser uma estratégia (i) usualmente 
com pouca clareza científica (especialmente quando comparado à experimentação e à análise de 
impacto); (ii) que gera um grande volume de dados – dificultando a organização em longo prazo; 
(iii) majoritariamente representada por dados subaproveitados; (iv) considerada dispendiosa a 
longo prazo, o que corresponderia a um desperdício de recursos técnicos e financeiros. Contudo, 
embora tais desafios se façam presentes em muitas realidades, há também muitos programas 
bem-sucedidos, os quais têm fornecido importantes avanços científicos e informações cruciais 
para a política ambiental (por exemplo, ver Lovett et al., 2007; Bean et al., 2017). Somente por 
meio do monitoramento contínuo é possível entender as variações em diferentes escalas de 
tempo e espaço, permitindo a proposição de políticas públicas efetivas e o envolvimento de to-
dos os setores responsáveis. Ainda, é importante que estes monitoramentos sigam processos 
cientificamente validados, conferindo maior suporte e confiança à tomada de decisão e fortale-
cendo a relação entre ciência e sociedade. 

Algumas considerações, contudo, são imprescindíveis para solucionar as fragilidades anterior-
mente mencionadas e alcançar um custo-benefício positivo. Dentre estas, destacam-se (i) deli-
near o programa e a metodologia de monitoramento em torno de questões científicas claras; (ii) 
definir as variáveis monitoradas  (iii) incluir avaliações e, se necessário, adaptações ao longo do 
tempo; (iv) garantir a confiabilidade, o arquivamento e o acesso aos dados; (v) continuamente 
examinar, analisar e apresentar os dados e (vi) utilizar protocolos que permitam a replicabilidade 
em outras áreas, garantindo a comparabilidade dos dados e processos. Sempre que possível, (vi) 
incluir pesquisas de experimentação e/ou modelagem paralelamente ao monitoramento, bem 
como fomentar ações integradas (Lovett et al., 2007).

Quando comparadas a informações provenientes da Austrália, Estados Unidos e países da Eu-
ropa e Ásia, constata-se que há restrita literatura oriunda do Brasil sobre a temática de monito-
ramento de resíduos sólidos, quer sejam publicações em revistas científicas, relatórios técnicos, 
páginas na internet, dentre outras. Por essa razão, não há uniformidade no emprego das me-
todologias. Essa situação já havia sido pontuada no Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar 
(2019), que se referiu às informações sobre fontes, formas de transporte e distribuição de resí-
duos como inexistentes, incompletas e/ou obtidas de formas não-padronizadas. O levantamento 
bibliográfico detalhado para a temática metodológica reforça tal consideração. 

Assumindo a carência de informações básicas e a importância da aquisição desses dados, a uni-
ficação metodológica dos monitoramentos de resíduos sólidos vindouros no Brasil, bem como 
o uso de uma metodologia consolidada e aplicada em outros países, representaria um potencial 
avanço do conhecimento da problemática brasileira. Isso porque a padronização permite com-
parações em meso e macroescalas, e uma maior complexidade de discussões. Obviamente, não 
se propõe desconsiderar as peculiaridades e necessidades nacionais, regionais e locais, e nem 
os limites das análises comparativas (especialmente diante de um cenário de restrita disponibili-
dade de dados). Pelo contrário, essa estratégia permite relacionar a realidade local aos desafios 
nacionais e globais a partir do uso de protocolos similares adaptados à realidade local.

    2. ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA  
	 						 	METODOLÓGICA	DE	MONITORAMENTO	DE	RESÍDUOS	SÓLIDOS

2 Disponível em: https://bit.ly/2L3zEvh

2.2. REFERÊNCIAS SELECIONADAS

Diante do exposto e com base nos indicativos teóricos e no diálogo com os atores envolvidos na 
temática na Baixada Santista, assim como na priorização do engajamento social no monitora-
mento, é indicada a aplicação conjunta de dois protocolos internacionais para o monitoramen-
to de resíduos sólidos na região do estuário de Santos-São Vicente: OSPAR (2010) e GESAMP 
(2019). Ambos foram desenvolvidos com o intuito de fornecer uma metodologia para aplicação 
padronizada em diferentes níveis - nacionais, intergovernamentais e por organizações interna-
cionais – permitindo a comparação entre os dados. 

O primeiro protocolo foi proposto no âmbito de uma comissão formada por 15 governos e a 
União Europeia, que cooperam para proteger o ambiente marinho no nordeste Atlântico. Este se 
refere a todos os tipos de materiais que podem ser encontrados no mar (plástico, papel, tecido, 
madeira, entre outros) e deve ser aplicado somente no ambiente de praias arenosas. A escala 
temporal a ser empregada deve refletir considerações sobre uma gama de fatores e, portanto, 
sua definição cabe ao momento de delineamento estratégico deste monitoramento. Faz-se notar 
que este protocolo apresenta um guia fotográfico dos itens categorizados, inclusive com nomen-
clatura para português (Portugal), auxiliando o treinamento técnico e a sua aplicação. Para ade-
quação deste protocolo ao cenário brasileiro, foi proposto o "Formulário Nacional de Mutirão de 
Limpeza2" pelo MMA no âmbito do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que traz um guia 
fotográfico e tabela de amostragem considerando a realidade nacional e a experiência acumula-
da de diferentes organizações.

Já o segundo protocolo, foi proposto pelo Grupo de Especialistas sobre Aspectos Científicos da 
Proteção do Ambiente Marinho (do inglês, GESAMP), que presta assessoria ao sistema das Na-
ções Unidas sobre proteção ambiental marinha. O protocolo se dedica à problemática do plásti-
co, em diferentes tamanhos e ambientes, e apresenta de forma coesa e clara uma proposta de 
monitoramento que está alinhada às demandas levantadas pelos atores locais ouvidos durante 
o processo de construção da presente proposta, bem como contempla a possibilidade de ser re-
plicado em outras iniciativas ao longo da costa brasileira, permitindo uma comparação nacional 
e com outras regiões do mundo.

Destaca-se que as diretrizes contidas em ambos os relatórios e protocolos são distintas, mas 
complementares, e podem auxiliar no entendimento da complexa situação atual da poluição por 
resíduos sólidos no estuário Santos-São Vicente. 

Nesse sentido, a integração da metodologia GESAMP (2019), que pode ser aplicada em diferentes 
ambientes, com a abrangência de materiais da metodologia OSPAR (2010), garante a adequação 
à realidade nacional com a planilha de dados proposta no âmbito do Plano Nacional de Combate 
ao Lixo no Mar. Dessa forma, as diferentes ações contidas no Plano de Ações do projeto podem 
ser monitoradas de acordo com a discussão acumulada em níveis nacional e intergovernamen-
tal, e desde que o processo de monitoramento contemple (i) a pergunta a ser respondida, (ii) a 
metodologia de amostragem e (iii) a planilha de identificação e gestão de dados.
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AÇÃO Ação 2.1. PROJETO SOCIOAMBIENTAL PESCADOR ECOLÓGICO

OBJETIVO
Reter os resíduos recicláveis flutuantes no sistema de barreiras ecológicas instaladas na foz dos 
rios, bem como aqueles resíduos que já tenham atingido as áreas de manguezais.

MONITORAMENTO

Duração e periodicidade: 1 ano, com avaliações mensais.

Monitoramento em duas frentes: i) pescadores artesanais e moradores das regiões ribeirinhas, 
na função de educadores ambientais, realizam a coleta, qualificação e quantificação dos resíduos 
interceptados pelas ecobarreiras; ii) funcionários da Secretaria de Serviços Públicos realizam coleta, 
qualificação e quantificação dos resíduos na orla da praia, o que permitirá verificar a eficiência das 
ecobarreiras em reter os materiais que atualmente chegam nesse ambiente3.

AÇÃO Ação 2.2. ECOBARREIRAS NOS CANAIS DE DRENAGEM

OBJETIVO
Reter os resíduos flutuantes provenientes do descarte irregular ao longo dos canais, impedindo-os 
de atingir a orla da praia no momento de desembocadura das águas represadas.

MONITORAMENTO

Duração e periodicidade: 1 ano, com avaliações mensais.

Monitoramento em duas frentes: i) Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos realizam a coleta, 
qualificação e quantificação dos resíduos interceptados pelas ecobarreiras; ii) cruzamento com os 
dados obtidos com a coleta, qualificação e quantificação dos resíduos na orla da praia. 

#1 COMUNIDADES DE PALAFITAS

#2 CANAIS DE DRENAGEM

    3. APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE MONITORAMENTO ALIADOS  
  AO PLANO DE AÇÕES

Considerando os "hotspots" terrestres identificados, indica-se a aplicação dos protocolos
GESAMP (2019) e o Formulário Nacional de Mutirão de Limpeza em três ações selecionadas 
propostas no Plano de Ações, conforme descrito nas tabelas abaixo.

 ³ Conforme identificado nos relatórios “De onde vem o lixo que vai parar no mar? Estudos sobre as potenciais fontes terrestres em Santos, Brasil” 
e “O que vai parar no mar?”.

AÇÃO Ação 2.3. PROJETO RECICLA PRAIA

OBJETIVOS
Permitir que uma cooperativa de catadores, devidamente registrada na Prefeitura, possa fazer a 
coleta dos resíduos recicláveis na orla, sua triagem e comercialização.

MONITORAMENTO

Duração e periodicidade: 1 ano, com avaliações mensais.

Monitoramento em duas frentes: i) catadores realizam a qualificação e quantificação dos materiais 
coletados; ii) cruzamento com os dados obtidos com a coleta, qualificação e quantificação dos 
resíduos da faixa de areia da praia. 

#3 ORLA DA PRAIA

3.1. ENGAJAMENTO SOCIAL A PARTIR DA TECNOLOGIA SOCIAL CIÊNCIA CIDADÃ

Complementarmente, para a aplicação da metodologia de monitoramento nas ações descritas, 
indicamos que essa seja desenvolvida com base no engajamento social e na tecnologia social 
Ciência Cidadã, que assume o uso de letramento científico e metodologias ativas de ensino con-
comitantes ao monitoramento participativo (Eitzel et al., 2017). Trata-se de uma proposta alinha-
da com os resultados do workshop, que evidenciou a importância do envolvimento de diferentes 
atores. 

Para um ganho efetivo na temática abordada, é importante que esse envolvimento ocorra em 
diferentes etapas do processo, permitindo a identificação dos diversos fatores relacionados ao 
problema e, também, o papel de diferentes setores da sociedade para seu enfrentamento. A 
literatura dispõe de um conjunto de informações e discussões a respeito, apontando estratégias 
de sucesso e pontos-gargalos a orientar futuras iniciativas e avaliações (Lewandowski & Specht, 
2015; Eitzel et al., 2017; Kallimanis et al., 2017).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte fragmento de texto explicitado no Plano Nacional de Com-
bate ao Lixo no Mar (2019): “o esforço para o combate ao lixo no mar deve partir do governo, como 
política pública, mas é necessário o engajamento de toda a sociedade para que seja efetivo em sua 
totalidade”. Este atende sobremaneira à proposição de tecnologia social Ciência Cidadã com o 
monitoramento participativo do poder público–academia–sociedade, que permite preencher a 
lacuna de sensibilização, letramento científico e proatividade social.
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Com base no processo desenvolvido, nos referenciais teóricos e na escuta dos diferentes seto-
res da sociedade, o desenvolvimento dos protocolos possibilitará colocar os dados obtidos em 
Santos-São Vicente em uma discussão mundial e, além disso, permitirá que as demais iniciativas 
na costa brasileira sigam o mesmo padrão aqui proposto, fortalecendo as ações de monitora-
mento e combate ao lixo no mar associadas às metas do Plano Nacional de Combate ao Lixo no 
Mar. Para implementação deste monitoramento a partir dos protocolos GESAMP (2019) e OSPAR 
(2010), merecem destaque os seguintes pontos:

• É fundamental a definição do objetivo e pergunta a ser respondida pelo monitoramento, 
bem como a metodologia de amostragem e de identificação e sistematização dos dados.

• Para cada ação a ser monitorada, sugere-se a realização de um workshop participativo similar 
ao realizado para construção desta proposta, que inclua os diferentes setores da sociedade 
envolvidos no monitoramento, sendo indicada as presenças dos seguintes atores: setor pú-
blico e de tomada de decisão, organizações e membros que coordenarão e realizarão a ação 
em campo e agência financiadora. A definição dessas adequações somente é possível a partir 
do conhecimento dos recursos disponíveis, financeiros e humanos. Assim, a proposta deta-
lhada pode ocorrer em um processo ‘bottom-up’, em que os órgãos executores propõem o 
que pensam ser ideal e buscam os recursos, ou em um processo ‘top-down’, em que, a partir 
de um recurso disponível, iniciam a estratégia que possa ser realizada naquele contexto.

• A partir do indicativo do desenvolvimento deste protocolo de forma participativa e com en-
gajamento social, é essencial que seja realizado um programa de capacitação da equipe en-
volvida. Esse processo, além das questões técnicas da aplicação do protocolo, deve conside-
rar a formação de cidadania e dos valores dos membros/instituições envolvidos, de forma a 
garantir uma transformação mais efetiva e de longo prazo.

• No planejamento inicial deve-se incluir momentos anuais de avaliação, capacitação e propos-
tas de adequação, entendendo que esses protocolos são dinâmicos e o conhecimento adqui-
rido com a aplicação da realidade local pode induzir ajustes necessários. Além disso, devem 
ser consideradas normas para disponibilização dos dados, levando em conta as questões 
legais envolvidas e o objetivo das instituições participantes.

• Por fim, o plano de monitoramento deve estar diretamente atrelado ao plano de comunica-
ção social, dando visibilidade aos dados obtidos e utilizando-os no processo participativo de 
monitoramento como ferramentas de difusão do conhecimento, engajamento dos diferen-
tes setores e sensibilização para buscar a mudança de comportamento desejada.
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Referência Método Resíduo Ambiente Região Característica Frequência Engajamento social? Referência Fonte

1 Arrasto Vários Baía EUA Quali-quantitativa Não Relatório técnico Tracking California’s Trash 
Project (2016)

2 Arrasto Microplástico Superfície oceânica Mar Mediterrâneo Quali-quantitativa Não Artigo Kedzierski et al. (2019)
3 Arrasto Microplástico Mar Atlântico Norte Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)
4 Arrasto Microplástico Mar Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)
5 Arrasto Plástico Múltiplos Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)

6 Arrasto Vários Fundo oceânico Espanha Quali-quantitativa Não Artigo Garcia-Riveraa et al. 
(2018)

7 Arrasto Vários Fundo oceânico Europa Quali-quantitativa Não Artigo Zablotski & Kraak (2019)
8 Arrasto Vários Fundo oceânico Itália Quali-quantitativa Não Artigo Strafella et al. (2019)
9 Arrasto Vários Fundo oceânico Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)

10 Arrasto Vários Múltiplos Quali-quantitativa Não Relatório técnico Lippiatt et al. (2013)
11 Arrasto Vários Múltiplos Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento Cheshire et al. (2009)
12 Arrasto Vários Múltiplos Quali-quantitativa Não Relatório técnico Lippiatt et al. (2013)

13 Arrasto Detritos Rio e Estuários Africa Quantitativa Contínua Não Site African Marine Waste 
Network (2019)

14 Arrasto Vários Fundo oceânico Mar Negro Quantitativa Pontual Não Artigo Mocheva et al. (2016)

15 Arrasto Detritos Baía de Guanabara, RJ 
(Brasil). Quali-quantitativa Contínua Sim Artigo Ferreira et al. (2010)

16 Arrasto e coleta
in loco Vários Praia e mar Bélgica Quali-quantitativa Pontual Não Artigo Cauwenberghe et al. 

(2013)
17 Arrasto e dissecção Detritos Portugal Quantitativa Pontual Não Dissertação Neves (2013)
18 Bioindicador Vários Mar Mar Mediterrâneo Quantitativa Pontual Não Guia de monitoramento Galgani et al. (2019)
19 Ciência cidadã Vários Praia e mar Internacional Quali-quantitativa Contínua Sim Aplicativo Marine litter watch
20 Ciência cidadã Vários Praia e mar Internacional Quali-quantitativa Contínua Sim Site Marine Debris Tracker
21 Ciência cidadã Vários Praia e rio Reino Unido Quali-quantitativa Sim Site Surfers Against Sewage

22 Ciência cidadã Plástico e 
microplástico Múltiplos Alemanha Quali-quantitativa Sim Site Plastic Pirates (2019)

23 Ciência cidadã Vários Mar 118 países. Brasil (PB, PE, 
AL, BA, ES, RJ, SP e SC) Quali-quantitativa Sim Site, protocolo Projeto Aware (2019)

24 Ciência cidadã Vários Praia arenosa SC, Brasil Quali-quantitativa Sim Site Projeto Monitoramento 
Mirim Costeiro (2019)

25 Coleta in loco Plástico Nordeste do Brasil Quali-quantitativa Contínua Não Artigo Sul et al. (2013)
26 Coleta in loco Microplástico Fundo oceânico Mar Mediterrâneo Quali-quantitativa Não Artigo Sanchez-Vidal et al. (2018)
27 Coleta in loco Microplástico Múltiplos Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)
28 Coleta in loco Microplástico Múltiplos Atlantico Norte Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)
29 Coleta in loco Microplástico Múltiplos Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)
30 Coleta in loco Microplástico Múltiplos Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)
31 Coleta in loco Vários Praia arenosa Açores Quali-quantitativa Não Artigo Ríos et al., (2018)

32 Coleta in loco Vários Praia arenosa Portugal Quali-quantitativa Não Relatório técnico Agência Portuguesa do 
Ambiente (2015)

33 Coleta in loco Vários Costão Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)
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34 Coleta in loco Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)
35 Coleta in loco Vários Praia arenosa BA, Brasil Quantitativa Contínua Não Artigo Santana Neto et al. (2016)
36 Coleta in loco Microplástico Mar Skagerrak Quantitativa Pontual Não Estudo piloto Norén & Naustvoll (2010)
37 Coleta in loco Microplástico Praia arenosa Internacional Descritiva Sim Guia de monitoramento WIOMSA (2018)
38 Coleta in loco Vários Praia arenosa Estado unidos Descritiva/quantitativa Contínua Sim Relatório técnico Sheavly (2007)
39 Coleta in loco Vários Praia arenosa Chile Quali-quantitativa Contínua Sim Artigo Higaldo-Ruz et al. (2018)
40 Coleta in loco Vários Praia arenosa Portugal Quali-quantitativa Pontual Sim Artigo Frias et al. (2013)

41 Coleta in loco Vários Praia arenosa Alemanha e Lituânia (Mar 
Báltico) Quali-quantitativa Sim Artigo Schernewski et al. (2017)

42 Coleta in loco Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Sim Relatório técnico Lippiatt et al. (2013)
43 Coleta in loco Vários Estuário França Quali-quantitativa Sim Artigo Bruge et al. (2018)
44 Coleta in loco Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Sim Relatório técnico Lippiatt et al. (2013)

45 Coleta in loco e 
arrasto Vários Mar Mares Europeus Quali-quantitativa Contínua Não Artigo Galgani et al. (2000)

46 Coleta in loco e modelagem Vários Praia arenosa China Quali-quantitativa Não Artigo Ko et al. (2018)
47 Tecnologia Plástico Mar Internacional Descritiva Contínua Não Site Coba²
48 Dissecção Plástico e microplástico Biota Canadá Quali-quantitativa Não Artigo Avery-Gomm et al. (2018)

49 Dissecção Plástico Biota Atlântico Norte e no Pacífi-
co Norte oriental Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)

50 Dissecção Plástico Biota Mar do Norte Quali-quantitativa Não Relatório técnico Van Franeker & SNS Ful-
mar Study Group 2008)

51 Dissecção Vários Biota Europa Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)
52 Dissecção Vários Mar Mar Mediterrâneo Descritiva Contínua Sim Sumário e guia Baini et al. (2017)
53 Dissecção Vários Biota Mar Mediterrâneo Quali-quantitativa Sim Relatório Técnico JRC-IES (2011)
54 Guia Vários Superfície oceânica Europa Descritiva Sim Guia de monitoramento Nilsson et al. (2013)
55 Guia Vários Fundo oceânico Europa Descritiva Sim Guia de monitoramento Nilsson et al. (2013)
56 Guia Vários Praia arenosa Europa Descritiva Sim Guia de monitoramento Nilsson et al. (2013)
57 Guia Vários Praia arenosa Mar Báltico Descritiva Sim Relatório técnico Marlin (2019)

58 Guia Vários Praia e mar Europa Descritiva Sim Guia de monitoramento Nilsson et al. (2013)

59 Guia Vários Praia e mar Europa Descritiva Sim Guia de monitoramento Nilsson et al. (2013)

60 Guia Plástico Mar Báltico Descritiva Pontual Sim Relatório técnico e guia
IVL Swedish Environ-

mental Research Institute 
(2018)

61 Guia Detritos Mar Europa Descritiva Pontual Sim Guia Galgani et al. (2013)

62 Guia Vários Praia arenosa Mar Artico, Mar do   
Norte, Península Ibérica Quali-quantitativa Sim Protocolo OSPAR (2010)

63 Guia Vários Praia arenosa Mar Báltico Quali-quantitativa Sim Guia de monitoramento HELCOM (2018)

64 Guia Vários Mar Europa Quali-quantitativa Sim Site Projeto fishing for litter 
(2019)

65 Guia Vários Múltiplos Quali-quantitativa Sim Guia de monitoramento Cheshire et al. (2009)
66 Guia Vários Múltiplos Quali-quantitativa Sim Guia de monitoramento Cheshire et al. (2009)
67 Guia Vários Múltiplos Quali-quantitativa Sim Guia de monitoramento Cheshire et al. (2009)

68 Guia Vários Praia arenosa Bulgária (Mar Negro) Quali-quantitativa Sim Artigo Simeonova & Chuturkova 
(2019)

69 Guia Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Sim Guia de monitoramento Cheshire et al. (2009)
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70 Guia Vários Praia arenosa Região Noroeste do 
Pacífico Quali-quantitativa Sim Guia de monitoramento NOWPAP CEARAC (2007)

71 Guia Vários Praia arenosa Mar Vermelho e Golfo de 
Aden Quali-quantitativa Sim Guia de monitoramento PERSGA/UNEP (2008)

72 Guia Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Sim Protocolo DeFish Gear - a
73 Guia Vários Superfície oceânica Quali-quantitativa Relatório técnico JRC-IES (2011)
74 Guia Vários Superfície oceânica Quali-quantitativa Relatório técnico JRC-IES (2011)
75 Guia Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Relatório técnico JRC-IES (2011)
76 Guia Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Relatório técnico JRC-IES (2011)
77 Guia Vários Múltiplos Quali-quantitativa Relatório técnico JRC-IES (2011)
78 Guia Microplástico Biota Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento Hanke et al. (2013)
79 Guia Microplástico Múltiplos Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento Hanke et al. (2013)
80 Guia Microplástico Múltiplos Quali-quantitativa Protocolo Kovač et al. (2016)
81 Guia Microplástico Múltiplos Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento Hanke et al. (2013)
82 Guia Microplástico Praia arenosa Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento Hanke et al. (2013)

83 Guia Vários Praia arenosa Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento, 
site Hanke et al. (2013)

84 Guia Vários Múltiplos Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento Hanke et al. (2013)
85 Guia Vários Múltiplos Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento Hanke et al. (2013)
86 Guia Vários Biota Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento Hanke et al. (2013)
87 Guia Vários Biota Europa Quali-quantitativa Guia de monitoramento Hanke et al. (2013)
88 Guia Vários Superfície oceânica Quali-quantitativa Relatório técnico Lippiatt et al. (2013)
89 Guia Vários Múltiplos Mar Adriático Quali-quantitativa Protocolo DeFish Gear - c
90 Guia Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Protocolo Schuyler(2018)
91 Guia Detritos Praia arenosa Estado unidos Descritiva Não Guia de monitoramento Nally et al. (2017)
92 Guia Vários Mar Mar Mediterrâneo Descritiva Não Guia de monitoramento Galgani . (2019)
93 Guia Vários Mar Descritiva Não Instruções MD Survey (2010)
94 Guia Vários Praia arenosa Reino Unido Descritiva Não Guia de monitoramento Surfer Against Sewage
95 Guia Vários Praia arenosa Reino Unido Descritiva Não Guia de monitoramento Surfer Against Sewage
96 Guia Vários Praia arenosa Bélgica Descritiva Não Recomendação HELCOM (2008)

97 Guia Microplástico Mar Japão Descritiva Pontual Não Recomendação Ministry of Environment, 
Japan (2018)

98 Guia Vários Superfície oceânica Mar Adriático Descritiva Pontual Não Guia de monitoramento DeFish Gear - b
99 Guia Vários Múltiplos Internacional Descritiva Sim Guia de monitoramento WIOMSA (2018)

100 Guia Vários Manguezal Internacional Descritiva Sim Guia de monitoramento WIOMSA (2018)

101 Guia Vários Internacional Descritiva Sim Guia de monitoramento Surfrider Foundation 
Europe (2014)

102 Guia Vários Praia arenosa Austrália Descritiva Sim Guia de monitoramento Peters K. Marine Debris 
Survey Information Guide.

103 Guia Vários Rios Internacional Descritiva Sim Guia de monitoramento WIOMSA (2018)
104 Guia Vários Múltiplos Internacional Descritiva Sim Guia de monitoramento WIOMSA (2018)
105 Guia e ciência cidadã Vários Praia arenosa Quali-quantitativa Sim Protocolo, site Opfer et al. (2012)
106 Modelagem Vários Mar Mar Mediterrâneo Quantitativa Pontual Não Guia de monitoramento Doronzo et al. (2018)
107 Registro fotográfico Vários Fundo oceânico Oceano Ártico Quali-quantitativa Contínua Não Artigo Bergmann & Klages (2012)
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108 Registro fotográfico Vários Fundo oceânico Mar da Noruega Quali-quantitativa Não Artigo Buhl-Mortensen & Buhl- 
Mortensen (2018)

109 Registro fotográfico Vários Superfície oceânica Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)
110 Registro fotográfico Plástico Múltiplos Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)
111 Registro fotográfico Plástico Múltiplos Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)
112 Registro fotográfico Vários Mar Mar Mediterrâneo Quantitativa Pontual Não Guia de monitoramento Galgani et al. (2019)
113 Registro fotográfico Detritos Praia arenosa EUA Quantitativa Não Artigo Kako et al. (2018)
114 Registro fotográfico Vários Praia arenosa SP, Brasil Quantitativa Não Relatório técnico Instituto Argonauta (2018)

115 Registro fotográfico Plástico Estuário Europa Quali-quantitativa Sim Site
Relatório técnico

González-Fernández & 
Hanke (2017)

116 Registro fotográfico Vários Múltiplos Mar Barents e Mar da 
Noruega Quali-quantitativa Artigo Buhl-Mortensen & Buhl- 

Mortensen (2017)

117 Registro visual Vários Mar Chile Quali-quantitativa Contínua Não Artigo Hinojosa I.A. & Thiel M. 
(2009)

118 Registro visual Vários Superfície oceânica Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)
119 Registro visual Vários Mar Italia Quali-quantitativa Sim Artigo Crosti et al. (2018)
120 Registro visual Vários Mar Mar Adriático Quali-quantitativa Protocolo DeFish Gear - d

121 Registro visual e coleta in
loco Vários Recife de coral EUA Quali-quantitativa Não Relatório técnico Bauer et al. (2010)

122 Registro visual e coleta in
loco Vários Praia arenosa Alemanha, Polônia, 

Lituânia Quali-quantitativa Não Artigo Haseler et al. (2017)

123 Registro visual e Satélite Plástico Múltiplos Pacífico Norte Quali-quantitativa Não Guia de monitoramento GESAMP (2019)

124 Registro visual, 
tecnologia e arrasto Vários Múltiplos Quali-quantitativa Não Relatório técnico GESAMP (2019)

125 Revisão Vários Mar Europa Descritiva Pontual Não Guia Galgani et al. (2013)
126 Satélite Microplástico Quali-quantitativa Pontual Não Artigo Davaasuren et al. (2018)
127 Satélite Plástico Mar EUA Quali-quantitativa Pontual Não Artigo Garaba et al. (2018)
128 Satélite Vários Superfície oceânica Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)
129 Satélite Vários Mar Internacional Qualitativa Não Tese Havens (2018)
130 Satélite Vários Múltiplos Internacional Descritiva Sim Guia de monitoramento WIOMSA (2018)
131 Satélite e arrasto Plástico Mar EUA Quantitativa Pontual Não Artigo Lebreton et al. (2018)
132 Tecnologia Vários Fundo oceânico Quali-quantitativa Não Relatório técnico JRC-IES (2011)
133 Tecnologia Plástico Mar Internacional Quali-quantitativa Contínua Não Site Plastic Adrift
134 Tecnologia Vários Mar Internacional Quali-quantitativa Contínua Não Site Topios
135 Tecnologia Vários Mar Internacional Quali-quantitativa Contínua Não Site LitterBase
136 Tecnologia Vários Mar Pacífico Quali-quantitativa Contínua Não Site The Ocean Clean Up
137 Tecnologia Vários Mar Mar Mediterrâneo Quantitativa Pontual Não Guia de monitoramento Deidun et al. (2018)
138 Tecnologia Vários Mar Mar Mediterrâneo Quantitativa Pontual Não Guia de monitoramento Galgani et al. (2019)

139 Tecnologia e registro 
fotográfico Vários Mar Mar Mediterrâneo Quantitativa Pontual Não Guia de monitoramento Galgani et al. (2019)
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9:00 – 9:15h Boas vindas
9:15 – 9:45h ABRELPE Apresentação do projeto

9:45 – 10:00h Apresentação do workshop Objetivos e dinâmica de integração 

10:00 – 10:30h
Atividade 1: 

diagnóstico de metodologias 
de monitoramento (‘sonhar’)

O que importa para o monitoramento?

 Quais as principais metodologias que eles conhecem/sugerem  

O que pode ser feito de diferente? Inovar?
10:30h - 10:50h Coffee break

10:50 – 11:15h Atividade 2: 
metodologias para regiões estuarinas Quais as metodologias adequadas para regiões estuarinas/baía? 

11:15h- 12:00h Atividade 3: 
prós e contras O que se ganha e o que se perde em cada um dos métodos?

12:00h-14:00h Almoço
14:00h-14:15h Resumo da manhã Do ponto de vista teórico – o que sabemos?

14:15h-14:45h Atividade 4: 
proposição O quê? Como? Com que frequência? Por quem?

14:45h-15:05h Apresentação de cada grupo
15:05h-15:30h Integração das propostas
15:30h:15:50h Coffee break
15:50h-16:15h Prós e contras
16:15h-16:30h Dúvidas e reflexões futuras
16:30h-17:00h Encerramento Revisão das atividades, avaliação e proposições.

ANEXO 2 - PROGRAMAÇÃO DO WORKSHOP 

ANEXO 2A - ESTACIONAMENTO DE IDEIAS

1.	Palafitas
- Drones – campo de alcance? ± 500 m. Quantos?

- Ecobarreiras - no começo precisa ser mais intenso.

Palafitas – a coleta é efetiva?

Criação de agentes comunitários de M.A. (Estação de coleta ± 12 resíduos) monitoramento.

2. Praia

Gravimetria da praia + drone (lançar dados em uma plataforma digital – Aplicativos/sites/in-
formes).

- Como monitorar os resíduos sólidos que não flutuarem? Ou os menores?

- Aliar ao monitoramento de resíduos sólidos outras avaliações como, por exemplo, metais pe-
sados.

- Compostagem condominial.

- Composteira pública (nos jardins da praia para resíduos de poda).

- Petrechos de pesca?

- Utilização das imagens de câmeras de segurança.




